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житно зърно

“Пази свободата на душата си”

Природата е говор на един велик свят. Това е език жив, песен
на формите и движенията. В него има дълбочина, сила и красота!
Човек разбира този език, понеже е частица от този живот и сле-
дователно едно с него.

Мислите и чувствата разкриват този живот. Обаче върху
тях трябва да се работи, да се развива това дарование. Затова
светът в който живеем, е Школа!

Човек си служи сега с пет сетива. А Учителя казва, че човекът
има 45 сетива! Другите предстои да се развиват. Каква велика ра-
бота стои пред нас! Какъв свят ще ни се разкрие! Ние го наричаме
Космичния живот � Го ле мия жи вот. То ва е Ду хов ния свят. Ка то
изу ча ва то зи жи вот, ка то го жи вее, чо век е уче ник на Бо же ст ве на -
та шко ла..

Мис ли те, чувства та, доб ро де те ли те � то ва е Жи вотът, то -
ва е Шко ла та. Чрез тях се от ва рят очи те на чо ве ка за Ду хов ния
свят. Всъщ ност те са очи те на чо ве ка за Ве ли кия все ми рен жи вот.

И тъй, в ед на ду хов на Шко ла се раз ви ват доб ро де те ли те. Ед -
на от пър ви те доб ро де те ли е се бе от ри ца ни е то. До нея стои сми -
ре ни е то.

При ро да та е Шко ла. По ня ко га ус ло ви я та ста ват труд ни �
над вис нат об ла ци, на тег нат мъг ли, не бе то потъм нее � из гу би се
хо ри зонтът.   То га ва чо век отп ра вя  зов за по мощ � мо лит ва та!
Нап ред на ли те съ ще ст ва � не го ви те бра тя � ид ват и му по ма гат.
То зи зов � мо лит ва та � е жи вот, връз ка с Ду хов ния свят. Мо лит ва -
та е най-вис ше то из ку ст во! Кой то го ус вои, ста ва уче ник. То ва е
ис ти нс ко то приз ва ние на чо ве ка. 

Днес ин те ресът към кос мич ния жи вот е го лям. Чо век го изу -
ча ва, про ник ва в не го, съз на ни е то му се от ва ря и той прог лед ва.

Жи вот изпъл ня Все ми ра! Той е Бо же ст ве на та шко ла! То ва е
Брат ство то!

Бъ де ще то на чо ве че ст во то е мир и брат ство!
Хрис тос каз ва: “Ла за ре, из лез от гро ба!”
И до ба вя: “Тър се те пър вом Царството Бо жие и Не го ва та

Прав да, и всич ко ще ви се при да де.”
А Учи те ля каз ва:”Уче ние и ра бо та!”
При ро да та, жи ва та при ро да е език на Ве ли ко то все мир но

брат ство � то ва е Брат ство то!
И тъй, мир и брат ство идат на Зе мя та!

Послание от Брат Бо рис по слу чай 22.март 1985 г.
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Мно зи на за пит ват, що е ре ал ност. То ва,
ко е то ед нов ре мен но виж да ме и съз на ва ме, е
ре ал ност. То ва, ко е то са мо вижда ме, а не съз -
на ва ме, не е ре ал но; или то ва, ко е то съз на ва -
ме са мо, без да виж да ме, не е ре ал но. Ко га то
чо век се съм ня ва, то ва под раз би ра, че той
виж да не ща та отвън са мо, без да ги съз на ва
отвът ре. То ва, в ко е то ни как не се съм ня ва -
те, вие ед новрeмен но го виж да те и съз на ва -
те. Щом е та ка, то е ре ал но. За при мер, днес
вие виж да те ху ба вия ден, яс но то не бе, слън -
че ва та свет ли на, а съ щев ре мен но съз на ва те,
че всич ко то ва е из раз на нап ред на ли, въз ви ше -
ни съ ще ст ва; щом виж да те и съз на ва те то -
ва, то зи ден е ре а лен за вас – за то ва и вие се

рад ва те. Ние виж да ме нап ри мер сво е то тя ло
ка то ре зул тат на на шия ми нал жи вот; ед нов -
ре мен но с то ва ние съз на ва ме, че мо жем да
мис лим, да чувства ме и да действа ме. Тъй
що то, все ки чо век предс тав ля ва съ щев ре мен -
но съз на ние и външна фор ма, ви ди ма за обик -
но ве ни те очи. И то га ва, спо ред сте пен та на
не го во то съз на ние, всич ко, ко е то той мис ли и
чувства, се от ра зя ва вър ху ли це то му. Кой то
е наб лю да те лен ще за бе ле жи, че вся ка мисъл и
чувство, ко и то ми на ват през съз на ни е то на
чо ве ка, се от ра зя ват вър ху ли це то му ка то в
ог ле да ло. По съ щия на чин и на ши ят вън шен и
вът ре шен жи вот се от ра зя ват вър ху съз на -
ни е то на по-нап ред на ли те от нас съ ще ст ва.
Вся ка на ша мисъл, вся ко на ше чувство и вся -
ка на ша постъп ка се от ра зя ват вър ху съз на -
ни е то на ан ге ли те в раз лич ни фор ми. За при -
мер ня коя мисъл, ня кое чувство или постъп ка
мо же да се от ра зи вър ху съз на ни е то на един
ан гел във фор ма та на ка рам фил, ро за или ня -
кое дру го цве те, как ви то ние отг леж да ме в
гра ди на та си и им се рад ва ме, без да зна ем
тех ния про из ход. Цве тя та са де ца на ан ге ли -
те. Ко га то ня кой ан гел по мис ли не що ху ба во,
ка то ре зул тат на не го ва та мисъл из ник ва ня -
кое ху ба во цве те: ро за, ка рам фил, ко ки че,
мин зу хар или дру го. При то ва, кол ко то по-
въз ви ше ни са мис ли те и чувства та на ан ге ли -
те, тол ко ва по-бла го у хан ни са цве тя та, ко и -
то ги из ра зя ват. За то ва имен но цве тя та се
на ри чат де ца на ан ге ли те.

И тъй, ка то каз ва ме, че тряб ва да бъ дем
вни ма тел ни с цве тя та, под раз би ра ме да бъ -
дем вни ма тел ни с мис ли те на ан ге ли те.
Настъ пи те ли ед но цве те, вие настъп ва те
ня коя мисъл или ня кое чувство на ед но въз ви -
ше но съ ще ст во. Ня ко га ва ше то нев ни ма ние
мо же да ми не без на ка за но, но ня ко га то ва въз -
ви ше но съ ще ст во ще ви хва не за ухо то и ще
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житно зърно

ви въз пи та по свой на чин, веднъж за ви на ги да
пом ни те, чуж ди мис ли и чувства да не тъп че -
те. Све щен за кон е: Не настъп вай те мис ли те
и чувства та на ан ге ли те! Ако вие настъп ва -
те мис ли те и чувства та на ан ге ли те, как
бих те постъп ва ли то га ва с мис ли те и
чувства та на хо ра та? На вяр но тях бих те
нап ра ви ли на ка ша.

Ка то срещ не те ед но мал ко де те, как во
от но ше ние тряб ва да има те към не го?То ва де -
те но си в се бе си ед нов ре мен но мис ли те и же -
ла ни я та на сво и те ро ди те ли. От не се те ли се
с не го неб реж но, гру бо, с то ва вие на ру ша ва те
све ще ния за кон. На съ що то ос но ва ние тряб ва
да бъ де те вни ма тел ни и със сво и те мис ли и
чувства. Ня кой каз ва: #Аз съм лош чо век, от
ме не ни що не мо же да ста не.“ Та ка мо же да го -
во ри чо век за из ве ст ни свои постъп ки в да ден
мо мент, но да мис ли, че по съ ще ст во е лош, с
то ва той огор ча ва Бо га, кой то го е съз дал –
той тъп че Не го ви те мис ли и чувства. Щом
Бог е по мис лил за те бе, Той е по же лал да те
съз да де, да нап ра ви не що от теб, за ко е то те е
изп ра тил на Зе мя та. Оба че ка жеш ли, че ни що
ня ма да из ле зе от теб,  с то ва ти ца паш Бо жи -
я та мисъл и гре шиш. Ис каш ли да изп ра виш
пог реш ка та си, ка жи: #То ва, ко е то Бог е по -
мис лил за мен, ще се ре а ли зи ра. Щом Бог ме е
изп ра тил на Зе мя та, Той е вло жил в мен не що
свое: сво я та мисъл, сво е то чувство и сво е то
же ла ние. Иде алът към въз ви ше но то, към ве ли -
ко то е Бо же ст вен. И сто пъ ти  на ден да гре -
ша, Бог пак ще ме из мие, Той не мо же да бъ де
не ве рен на се бе си. В Бо га про ти во ре чия ня ма.
В Не го ви те мис ли, чувства и же ла ния ня ма об -
рат ни ре ше ния.“ Дръж те та зи мисъл в ума си,
ако ис ка те да се са мовъз пи та ва те пра вил но.
Дръж те в съз на ни е то си об ра за на всич ки хо ра,
жи вот ни и рас те ния ка то Бо жии съз да ния.
Постъп ва те ли та ка, всич ки ра бо ти в жи во та
ви ще се на ре дят доб ре.

В се гаш на та сре ща ва ши те нап ред на ли
бра тя имат за цел да ви пре да дат сво е то за -
ве ща ние в след ния смисъл: #Ако ис ка те да
има те ус пех във вся ко доб ро на чи на ние на жи -
во та си,  не из пу щай те слу чай да при ло жи те
вся ка Бо же ст ве на мисъл, ко я то е дош ла до
вас, не из пу щай те слу чай да ре а ли зи ра те вся -
ко Бо же ст ве но  же ла ние, ко е то е дош ло до
вас! Бъ де те ка то нас. Ние вся ко га сме при ла -
га ли Бо же ст ве ни те мис ли и ре а ли зи ра ли Бо -

же ст ве ни те же ла ния. Не се пла ше те, ние сме
с вас! Ос та ве те стра ха наст ра на, не се за ни -
ма вай те с не го. За ни ма вай те се с лю бов та!“
Вся ка Бо же ст ве на мисъл ста ва ре ал на за нас,
ко га то се при ло жи. Си ла та на Бо же ст ве ни те
мис ли е в при ло же ни е то им, а не в уси ли е то,
ко е то пра вим да ги при ло жим. При ло же ни е то
не е ме ха ни чен за кон; то се ди във вът реш но -
то зна ние на чо ве ка. Да при ло жиш ед на мисъл
в жи во та си, то ва под раз би ра са съзна ваш, че
тя е вяр на, че е вре ме да се при ло жи, и да ня -
маш ни как во съм не ние в нея.

Нап ред на ли те, въз ви ше ни те съ ще ст ва,
ко и то днес присъ стват тук, уреж дат ва шия
жи вот. Те имат же ла ние да ви по ма гат, но
ако вие се съм ня ва те, не мо же те да по лу чи те
та зи по мощ. Срещ неш един чо век, обик неш го
– ти ве че вла гаш из вес тен ка пи тал в не го.
Днес ан ге ли те вла гат не що във ва ши те ка си.
За вас е важ но да ли то ще из рас те. Ще из рас -
те, раз би ра се! И вие тряб ва да вло жи те не -
що в тех ни те ка си. Как во тряб ва да вло жи -
те? Ва ша та бла го дар ност към тях. Ня ма по-
ве ли ка по е зия в жи во та на  чо ве ка от та зи да
мо же да бла го да ри. Чо век не е еди нич но съ ще -
ст во, с не го за ед но ра бо тят мно го съ ще ст ва,
ко и то са завър ши ли ве че сво е то раз ви тие.
Тъй що то не го ви ят труд е ко лек ти вен. Ка то
зна е те то ва, от всич ки ви се изиск ва сми ре -
ние. И ко и то мал ко зна ят, и ко и то мно го зна -
ят, тряб ва да бъ дат сми ре ни.

И тъй, аз ис кам да раз бе ре те ре ал но ст -
та, да раз бе ре те он зи вът ре шен за кон, че чо -
век тряб ва да дой де до по ло же ние, ко га то ед -
нов ре мен но ще виж да и ще съз на ва не ща та.
То ва е при ви ле гия, ко я то мъч но се пос ти га, но
е въз мож на. Уси лия, съз на тел на ра бо та се
изиск ва от чо ве ка. Ко га то виб ра ци ите на ва -
ше то зре ние, външно и вът реш но, и виб ра ци -
ите на ва ше то съз на ние се срещ нат в бо же -
ст ве ния фо кус, вие ще се до бе ре те до ре ал но -
ст та на не ща та.

Се га аз ви позд ра вя вам с то зи ху бав ден!
Аз ви позд ра вя вам с ре ал но ст та, т.е. ед нов -
ре мен но да виж да те и да съз на ва те не ща та –
то ва, ко е то виж да те отвън, да го съз на ва те
и отвът ре. Мис ле те вър ху ре ал но ст та!

Бе се да, дър жа на от Учи те ля на 19 ав густ
/Пре об ра же ние/ 1930 го ди на при Вто ро то рилс -
ко езе ро – Ре зю ме
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Фи ло со фи я та на жи во та се ди в то ва, всeки мо мент да
сме бла го дар ни за всич ко, кое то ни е да де но. Бла го дар но ст та
се явя ва ка то ус ло вие за усил ва не на вът реш на та връз ка
меж ду Бо га и нас.

Бла го дар но ст та се кре пи вър ху три не ща: доб ро -
та, ра зум ност и спра вед ли вост. Де то са доб ро то, ра -
зум но ст та и спра вед ли во ст та, там е и Лю бов та.
Зато ва е ка за но в Пи са ни е то: „Пос то ян но бла го да ре те.“

Вие тряб ва да на у чи те за ко на, кой то ре гу ли ра ра -
дос ти те и скър би те в жи во та. Бла го да р но ст та да ва
си ла на чо ве ка да по не се всич ки нес го ди в жи во та, кол -
ко то и го ле ми да са. С та зи бла го дар ност той ги ком -
пен си ра и ги по на ся по-ле ко. Такъв е ду хов ни ят за кон.

Лю бов та и обич та са веч ни прин ци пи на Би ти е -
то. Лю бов та из ли за от Бо га и но си Не го вия жи вот на
всич ки съ ще ст ва, да рас тат и да се раз ви ват, да се
рад ват и ве се лят. Всич ки очак ват то зи жи вот, но той
не мо же да се про я ви без Лю бов и без бла го дар ност.
Благ дар но ст та но си безсмър ти е то, а неб ла го дар но -
ст та – смъртта. Не се изиск ва мно го от чо ве ка, за да
бъ де безсмър тен. Щом е вся ко га до во лен и бла го да рен,
той е до бил ве че безсмър ти е то. Об рал те ня кой, бла -
го да ри, че те е об рал; ка зал ня кой ло ши ду ми за те бе –
бла го да ри; за бо лял си от не що – бла го да ри. То ва се сен -
ки на жи во та, през ко и то не из беж но ще ми неш. Че вре -
ме то е дъж дов но или вет ро ви то – бла го да ри; че имаш
или ня маш но ви дре хи – бла го да ри. За всич ко бла го да ри:
за мал ко то и за го ля мо то бла го.

Бла го да ре те на Бо га за всич ко, ко е то се случ ва в
жи во та ви. Ка за но е в Пи са ни е то: „Всич ко, ко е то се случ -
ва с оне зи, ко и то лю бят Бо га, ще се превър не на доб ро“.

Бла го да ре те за мал ко то, ко е то днес има те. То
ще се бла гос ло ви и ум но жи. Си ла та се крие в мал ко то
жит но зрън це. Бъ де ще то е в сла би те, бед ни хо ра, ко и -
то имат стре меж към веч но то. Хрис тос го во ри за ни -
щи те в смисъл на бед ни, но та ки ва, ко и то но сят Бо -
же ст ве но то в се бе си. Той го во ри за крот ки те, за на -
жа ле ни те ка то за хо ра, ко и то раз би рат Бо жи ите за ко -
ни и ги при ла гат. Те са бла же ни те, на ко и то е да де но
царство то Бо жие. Доб ре разб ра на та си ро ма шия пре -
чи ст ва чо ве ка, при гот вя го за доб ри, бо га ти ус ло вия.

Кой то не е бла го да рен за то ва, ко е то има, той
сам си про ти во дей ства.

За да но си мъч но ти ите и стра да ни я та с ра дост,
при всич ки ус ло вия на жи во та си, чо век тряб ва да каз -
ва: „Та ка ва е во ля та Бо жия“. Щом приз на е те, че Бог е
съз дал све та, ще при е ме те, че всич ко, ко е то Той ви
изп ра ща, е за доб ро. Как во то Бог ви да ва, при е ма те го
с бла го дар ност и тър се те в не го доб ро то.

Бла го да ре те за всич ко, кое то ви е да де но. Бъ де -
те до вол ни от по ло же ни е то, ко е то за е ма те. Има съ -
ще ст ва, ко и то са над вас, но и мно го съ ще ст ва са под
вас. Вие на сте пос лед ни в све та. Ка то пог лед не те на -
го ре и бла го да ри те за поло же ни е то си, и вие ще се ка -
чи те по-ви со ко. На ония, ко и то са под вас, ка же те им
да бъ дат благо дар ни за по ло же ни е то си, за да се ка чат
и те на ва ше то мяс то. Чо век мо же да се кач ва от ед -
но стъ па ло на дру го, са мо ако е бла го да рен.

Да ли си скръ бен или ра дос тен, не пи тай за що е
дош ла скръб та или ра до ст та. В то зи мо мент с те бе
за ед но се рад ват или скър бят сто ти ци, хи ля ди и ми ли -
о ни хо ра. При е ми скръб та или ра до ст та ка то бла гос -
ло ве ние, изп ра те но от Бо га и бла го да ри за не го. Ка то
бла го да риш, ти ще при до би еш ня как во бла го.

Бла го да ре те за всич ко, ко е то ста ва око ло вас и
с вас. В то ва се зак лю ча ва но во то въз пи та ние. Бла го -
да ре те и за доб ро то, и за зло то. Ка то бла го да ри те за
зло то, Бог ще го превър не в доб ро. Ка то бла го да ри те
за доб ро то, ще вку си те от не го ви те пло до ве. За всич -
ко бла го да ре те, но не външно, а вът реш но. Ко га то чо -
век дой де до по ло же ни е то да бла го да ри  за всич ко, ко е -
то пре жи вя ва, то ва пока з ва, че той е съ бу ден. Вся ка
бла го дар ност, отп ра ве на към Бо га, е свър зва не с Не го.
Щом се свър же те с Бо га, Той вед на га ще ви се при те -
че на по мощ.

Дой дат ли стра да ния или ра дос ти, из пи та ния,
бо га т ство или си ро ма шия, за всич ко тряб ва да се бла -
го да ри. За чо век с буд но съз на ние всич ко то ва е при ви -
ле гия. Тия не ща предс тав ля ват ус ло вия за ра бо та.

Ако стра да ни е то не пре диз ви ка чувство на бла -
го дар ност в чо ве ка, то ос та ва не ра зб ра но и не из по лз -
ва но.
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Бла го да ре те за всич ко, ко е то ви се случ ва в жи -
во та; ако не бла го да ри те за всич ко, ще ви спо ле ти го -
ля мо зло. Вся ко га бла го да ри: и ка то ядеш, и ка то пи еш
во да, и ка то ра бо тиш. Бла го да ри на Бо га и за доб ро то,
ко е то днес си могъл да нап ра виш.

Ако хо ра та пос то ян но бла го да рят, мно го не ща
ще им се да дат и мно го тай ни ще им се отк ри ят. Оба -
че дър жат ли са мо ед на неб ла го дар ност в сър це то си,
те са ми ще се спъ ват. Бъ де те бла го дар ни за всич ко, за
да ви се да де оно ва, от ко е то ду ша та ви се нуж дае.

Же лая ви да има те вя ра ка то та зи на де ца та. И
то га ва, ка то сгре шиш, рад вай се, не се кри ти ку вай.
Бла го да ри, че греш ка та ти не е мно го го ля ма. Ти мо -

жеше да нап ра виш по-го ля ма греш ка. И ка то нап ра виш
ед но мал ко доб ро, пак се рад вай и бла го да ри. По мо ли се
на Бо га да ти да де въз мож ност да нап ра виш по-го ля -
мо доб ро. То ва са ме то ди те на вът реш на та шко ла. Ка -
то постъп ваш та ка, ти ще при до би еш вът ре шен мир
и си ла,  ще ста неш уче ник на та зи шко ла.

Все ки ден за всич ко бла го да ри. Ко га то чо век се
на у чи да бла го да ри на Бо га как то тряб ва, той ще на у -
чи уро ка си.

Не ка ос та не в ума ви мисъл та да бъ де те бла го -
дар ни за всич ко. Са мо по то зи на чин вие ще съз да де те
в се бе си нов свят от идеи и чувства.
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ДДОО ВВОО ЛЛ ССТТВВОО
До во л ство то е ед но от не об хо ди ми те пра ви ла

за жи во та, ко е то тряб ва да при ло жи те, за да по мог не -
те на ис ти нс ко то зна ние.

Пър во то не що, ко е то се ис ка от вас, е да бъ де те
до вол ни от то ва, ко е то има те. Бъ де те до вол ни от всич -
ко. Ако не мо же те да се рад ва те на ед на вод на кап ка, на
един скъ по це нен камък, на един ру чей, на един слън чев лъч,
на един плод, на как во ще се рад ва те? Ако не се рад ва те
на мал ки те не ща, ня ма да се рад ва те и на го ле ми те.

Чо век мо же да бъ де до во лен са мо то га ва, ко га то
е свър зан с Бо же ст ве ния свят, ко га то има чис ти мис -
ли и чувства. Ня ма по-ве ли ко не що за чо ве ка от то ва,
да се свър же с Бо же ст ве ния свят. В то ва се крие си -
ла та, бо га т ство то, зна ни е то и здра ве то на чо ве ка.

Бъ ди до во лен от то ва, ко е то Бог ти е дал, кол -
ко то и мал ко да е то.  Мал ко то бо га т ство  с Лю бов е
за пред по чи та не пред го ля мо то бо га т ство без Лю бов.
Мал ко то зна ние с Лю бов е за пред по чи та не пред го ля -
мо то зна ние без Лю бов и без при ло же ние.

Чо век тряб ва да е до во лен от най-мал ко то пос -
ти же ние. То е не об хо ди мо ка то сти мул в жи во та му да
вър ви нап ред. Кой то раз би ра смисъ ла на мал ки те ве ли -
чи ни, той ще раз бе ре смисъ ла и на го ле ми те.

Кой то е до во лен от ус ло ви я та на своя жи вот, той
вър ви по пъ тя, кой то  ра зум ни те съ ще ст ва му оп ре де лят.
Не до вол ни ят пос то ян но се отк ло ня ва, но вмес то с при до бив -
ки, свършва с го ле ми за гу би. Ус ло ви я та, да де ни на все ки чо -
век, кри ят въз мож нос ти за не го во то раз ви тие. Ако ги из по -
лз ва доб ре, той вър ви нап ред и пос ти га сво я та цел.

Ед на от при чи ни те за дис хар мо ни я та в чо веш кия
жи вот е не до во л ство то. Как во предс тав ля ва то? То е
ти ня та на жи во та. Та зи ти ня пра ви жи во та тежък и
не по но сим.

Не ус пе хи те ви чес то се дъл жат на не пос лу ша ни -
е то. От не пос лу ша ни е то се раж да не до во л ство то.

Щом е не до во лен, чо век за поч ва да тър си при чи ни те за
не ус пе хи те си в окръ жа ва щи те го и каз ва, че хо ра та са
ло ши, че светът не е доб ре съз да ден и т. н.

Съв ре мен ни те хо ра са дош ли до бе зиз ход но по ло -
же ние, бла го да ре ние на сво е то го ля мо не до во л ство. И
кой то има е не до во лен, и кой то ня ма е не до во лен. Все ки
уми ра не до во лен от жи во та и каз ва: „Ка то оти дем на
оня свят, там мо же да ни е по-доб ре“. Да се го во ри за
бла же н ство на  он зи свят, без да сте при до би ли то ва
бла же н ство тук, то ва е ед на вът реш на са мо из ма ма.

На как во се дъл жи не до во л ство то? На не пос тиг -
на то то же ла ние. Ис ка те ли да по мог не те на чо ве ка, да
го ос во бо ди те от не до во л ство то, насър че те го, дай -
те му въз мож ност да пос тиг не сво е то же ла ние.

Се гаш ни ят човек не възпри е ма пра вил но енер ги ите на
Кос мо са, всле д ствие на ко е то на из ве ст ни мес та в ор га низ -
ма му са нат ру па ни по ве че енер гии, от кол ко то тряб ва, а на
дру ги – по-мал ко. Неп ра вил но то разп ре де ле ние на енер ги ите е
при чи на за не до во л ство то в чо ве ка. Виж да те, че ня кой чо век
има на раз по ло же ние всич ко, как во то по же лае, но въп ре ки то -
ва е не до во лен.  За да се ос во бо ди от не до во л ство то си, чо -
век тряб ва да разп ре де ля пра вил но енер ги ите на ор га низ ма си.

Ед но не що пре пя т ства хо ра та – не до во л ство то.
Всич ко, ко е то има те, е ре зул тат на ми на ло то. Зна чи,
ре зул татът не е про из во лен. Как то си ра бо тил, та ки -
ва ре зул та ти ще имаш. Бъ де щи ят ре зул тат за ви си
от тво я та се гаш на мисъл. Днес изп ра вя ме ми на ли те
ре зул та ти и пос та вя ме о сно ва за по-доб ро бъ де ще.

До ка то чо век е вът реш но не до во лен от се бе си,
до ка то се бо ри, той не мо же да бъ де в съг ла сие ни то
със се бе си, ни то с ближ ни те си. Все ки чо век има ус ло -
вия да бъ де то ва, ко е то же лае. Той но си в се бе си дар -
би те и спо соб нос ти те, ко и то тряб ва да раз ви ва.

Чо век тряб ва да во ди съз на те лен, ра зу мен жи -
вот, да се ос во бо ди от не до во л ство то. Не до во л ство -



то е про ка за за чо веш ко то съз на ние. Влезе ли не до во -
л ство то в чо веш ко то съз на ние, той прес та ва да раз -
би ра пра вил но не ща та.

Вся ко роп та ние, вся ко не до во л ство опет ня ва чо -
веш ка та ду ша.

Мно зи на са не до вол ни от жи во та си. За що? За -
що то до во л ство то иде вся ко га от го ре, а не от до лу.
За да бъ де те до вол ни, по ви кай те на по мощ Лю бов та и
Вя ра та. С Лю бов та за ед но ще дой дат съ ще ст ва от
Бо же ст ве ния свят, а с Вя ра та – съ ще ст ва от Ан ге лс -
кия свят. Те зи съ ще ст ва, за ед но с вас, ще ре а ли зи рат
же ла ни я та ви и на деж да та ви ще се оп рав дае.

Ако сте не до вол ни със сър це то си, бъ де те до вол ни
с ума си; ако сте не до вол ни с ума си, бъ де те до вол ни със
сър це то си. На не до во л ство то в чувства та ту ре те до -
во л ство то в мис ли те; на не до во л ство то в мис ли те
ту ре те до во л ство то в чувства та. То ва под раз би ра ико -
но мия на енер ги ите в чо веш кия ор га низъм. То ва под раз -
би ра смя на на със то я ни я та. Та ка са се пов диг на ли всич -
ки хо ра, ко и то на ри ча ме ве ли ки. Та ка те са урав но ве си ли
енер ги ите на своя ха рак тер. Ако не спаз ва те то зи за кон,
не каз вам как во ви очак ва, но не е доб ро.

До ка то умът и сър це то ви са праз ни, без мис ли
и же ла ния, вся ко га ще бъ де те не до вол ни. За да бъ де те
до вол ни, умът и сър це то ви вся ко га тряб ва да се за -
ни ма ват с не що. То ва е един от ве ли ки те за ко ни на Би -
ти е то. 

Не до во л ство то в чо ве ка от ва ря вра та та на чо -
веш кия ум и на чо веш ко то сър це за всич ки ло ши мис ли
и чувства. Ка то зна е те то ва, па зе те се от не до во л -
ство то.

Чо век не мо же да има свет ли на в ума, топ ли на в
сър це то и си ла в тя ло то си, ако не е раз по ло жен, не е
от во рен към Бо га. То ва е, ко е то в окул тиз ма на ри чат
инф люкс – вли я ние на Ду ха вър ху чо ве ка, т.е. връз ка
меж ду Бо же ст ве но то и чо веш ко то. Сле до ва тел но ко -
га то чо век е не до во лен от жи во та, ко га то е не раз по -
ло жен ду хом, той е за то во рен за Гор ния свят, за Не бе -
то, а е от во рен за дол ния свят – за зло то. Ко га то е
до во лен от жи во та и раз по ло жен ду хом, той е от во рен

за Гор ния свят – за Не бе то, а зат во рен за дол ния свят
– за зло то.

Съв ре мен ни те хо ра се под да ват на не до во л ство то,
по ра ди ко е то стра дат и ус лож ня ват жи во та си. На уче ни ка е
поз во ле но да бъ де не до во лен са мо при един слу чай:  ко га то не
е при ло жил доб ро де те ли те си. Вся ко га, ве чер, пре ди да си лег -
не, чо век тряб ва да си за да де въп ро са: „При ло жил ли съм днес
сво и те доб ро де те ли?“ И ако се ока же, че е из пус нал мо мен та
да при ло жи доб ро де те ли те си, той има пра во да бъ де не до во -
лен от се бе си. Сле до ва тел но не до во л ство то се оп рав да ва
са мо в такъв слу чай, ко га то мо же да пос лу жи ка то под тик за
при ла га не на из ве ст ни доб ро де те ли. Доб ро де те ли те пък са
не об хо ди мо ка че ст во за раз ви ти е то на  чо ве ка. Във всич ки
ос та на ли слу чаи на жи во та си тряб ва да бъ де те до вол ни.

Мъч но е чо век да бъ де до во лен при всич ки ус ло вия
на жи во та си, но тря бва да ра бо ти в то ва нап рав ле -
ние, да раз вие та зи чер та в се бе си.

Па зе те Лю бов та в се бе си, да не из пад не те в
про ти во ре чи я та на жи во та, да не из гу би те своя вът -
ре шен мир и до во л ство.

Бъ ди до во лен и бла го да рен на мал ко то, ко е то Бог
ти да ва. Ако стра даш мал ко, бъ ди до во лен; ако стра -
даш мно го, пак бъ ди до во лен. Ако из гу биш бо га т ство -
то си, бъ ди до во лен и на то ва. Бъ де те до вол ни и ка то
гу би те, и ка то пе че ли те. В как во то и по ло же ние да се
на ми ра те, бъ де те до вол ни. За да ча та на чо ве ка е да
раз ре ши  пра вил но про ти во ре чи я та си. То ва се пос ти -
га с до во л ство. Не се обезсър ча вай те. Вся ко га превръ -
щай те не до во л ство то в до во л ство. Във всич ко тър -
се те доб ра та стра на. Бла го дар но ст та и до во л ство то
вна сят ра дост и ве се лие в чо веш ка та ду ша.

Как ще превър не те не до во л ство то в до во л -
ство? Рад вай те се на бо га т ство то на дру ги те ка то
на ва ше. Рад вай те се на уче но ст та на дру ги те ка то на
ва ша уче ност. Рад вай те се на спо соб нос ти те на дру -
ги те ка то на ва ши спо соб нос ти. Рад вай те се на чуж -
до то бла го и вие ще при до би е те то ва. Днес вие сте
ед на зат во ре на пъп ка, ко я то ут ре ще разцъф ти. Ед ни
пъп ки разцъф тя ват по-ра но, дру ги по-къс но.

Съставил по беседи на Учителя: д-р Васил ВЕЛЕВ
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ВЕРУЮ НА ЖИВОТА

Вярвам в силата на Светлината, на Въздуха, на Водата и на Хляба!
Вярвам в първото Божие благословение – Светлината, от която е създаден света.
Вярвам в силата на Въздуха – проводника на живота, който обвива цялата Земя.

Вярвам в силата на Водата – носителка на скритата топлина,
необходимо условие за растенето на човешката душа.

Вярвам в силата на Хляба, който носи всички елементи,
необходими за съграждане на нашето бъдещо тяло.

От Учителя
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In memoriam

ÂÂEEÑÑÅÅËËÀÀ ÍÍÅÅÑÑÒÒÎÎÐÐÎÎÂÂÀÀ
Завър ши зем ния си път ед на от мал ко то ос та -
на ли ду ши, има ли въз мож ност да разцъф тят в
присъ стви е то на Учи те ля Бе ин са Ду но. Ве се ла
Нес то ро ва ос та ви зад се бе си ди ря та на яр ко и
са мо бит но присъ ствие, на ед на не у мор на твор -
чес ка същ ност, ак тив на до пос лед ни те си дни.
Завър ши ла аме ри ка нс ки ко леж и продъл жи ла об ра -
зо ва ни е то си в Ню Йорк, тя действи тел но ос -
та вя ше впе чат ле ние за разкре пос тен, кос мо по ли -
тен дух. Ня кои от нас си спом нят ед на ха рак те -
ри зи ра ща я доб ре кар ти на – ед на от сре щи те с
чуж ден ци пре ди три-че ти ри го ди ни, ко и то, очак -
ва щи да ви дят не мощ на де вет де сетго диш на ста -
ри ца би ли стъ пи са ни от въз ра ст на та да ма, раз -
го ва ря ща на пер фек тен анг лийс ки. Дру ги пом нят
ней ния спе ци фи чен плъ тен глас и бо га тия є ре -
пер то ар, ка то се за поч не от пес ни те на Учи те -
ля и се стиг не до негърски спиричуъли. Тя ос та на
мла да по дух до края на зем ния си път, ви на ги в
крак с вре ме то, под дър жа ща ши рок кръг от при -
я те лства в Бъл га рия и чуж би на. 
Кни ги те „Път към свет ли на та“, изд. Си ла и жи -
вот, 1993 г. и „Жи ви ят пламък“ – сбор ник със
сти хо ве, изд. Ал фа Дар, 1996 г. ни пра вят съп ри ча -
ст ни на пи са те лс ка та є дар ба. И не ка спо менът
за нея да све ти ка то пламък!
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Метаморфоза

Под сивата обвивка
рисува ангел пеперуда
на слънчевия спектър
от багрите по-чудна.
Кога ли ще узнае 
тя своето сияние
от красота неземна?
Дали тя себе си
могла би да погледне
с будното съзнание
на нейния незрим творец?
Така и ние
дали ще се познаем,
когато падне сивата обвивка?
Познава ли сам себе си
едва пробуден
сънен младенец?

Поет

Ако ръката на поета спре да пише
ще стихнат ветровете,
ще спре дъха на горските листа,
вълните сред морето ще затихнат,
ще млъкне и човешката душа,
и целият световен храм
на минали стремежи вдъхновени,
изляли в образ вечния копнеж,
ще рухне, до основи ще се срине,
ръката на поета го крепи -
без нея той навеки ще загине.



Ед на от най-въл ну ва щи те те ми за чо ве ка ви на ги
е би ла и ос та ва те ма та за Сът во ре ни е то на све та.
Съ ще ст ву ват мно же ст во хи по те зи, ко и то се стре -
мят по пъ тя на ин ту и тив на та ло ги ка, из по лз вай ки пос -
ти же ни я та на на у ка та, да разк ри ят ме ха низ ми те на
то зи про цес. Ху до же ст ве на та прак ти ка, та ка ва, как ва -
то я поз на ва ме от кон це рт ни те и из лож бе ни те за ли,
от ли те ра ту ра та и из ку ст во то, чрез сло во то, зву ка и
баг ра та под гот вя чо веш ко то съз на ние да до ло ви отг -
ла са от Сът во ре ни е то на ед но подсъз на тел но, се тив -
но рав ни ще. На ред с офи ци ал на та на у ка и ху до же ст ве -
на та прак ти ка, Сът во ре ни е то на све та е пред мет на
изс лед ва не и от ду хов на та на у ка, дос ко ро на ри ча на
окулт на или тай на. Ду хов на та на у ка изс лед ва те зи
слож ни про це си, нав ли зай ки в по-фи ни те ни ва на про яв -
ле ние на ма те ри я та чрез свои спе ци фич ни ме то ди.
Всич ки изс лед ва ния обо га тя ват кон цеп ци я та за Сът во -
ре ни е то и тя до би ва все по-яс ни очер та ния. Си гур но
бъ де що то чо ве че ст во ще ус пее да сгло би от дел ни те
фраг мен ти в ед на ця ло ст на те о рия, ко я то ня ма да бъ -
де из мис ле на конструк ция, ме та фи зич но ви де ние или
ми то ло ги чен об раз, а ед на кра си ва кар ти на пред вът -
реш ния взор на чо ве ка. Та ка ва кра си ва ре ал ност, ко я то
на ези ка на ду ша та – как то в при каз ки те от �Хи ля да и
ед на нощ“ – разк ри ва не ве ро ят на та ис то рия на Сът во -
ре ни е то, е му зи ка та. �В му зи ка та виж да щи ят мо же да
отк рие кар ти на та на Все ле на та. Чрез му зи ка та мъд -
рецът мо же да обяс ни тай ни те на при ро да та. Кол ко то
по-ши рок ста ва пог ледът на чо ве ка към све та, кол ко -
то по-дъл бо ко е раз би ра не то му за жи во та, тол ко ва
по ве че му зи ка мо же да до ло ви – му зи ка, ид ва ща от кос -
мич но то прост ра н ство.“ (Ха зрат Ина ят Хан)

�Ко га то при ро да та се об но вя ва, птич ки те пе ят.
В на ча ло то на вся ка Бо же ст ве на кул ту ра хо ра та

пе ят.
Ко га то Светът се пресъз да ва, Ан ге ли те пе ят.“
(извадка от най старата книга на света)
Мисъл та, че му зи ка та е твор чес ка си ла, взе ла

учас тие в сът во ре ни е то на слож на та кос ми чес ка
струк ту ра на Все ле на та е тол ко ва абстра кт на, че не
оз на ча ва поч ти ни що за чо веш ко то съз на ние. Тя тряб -
ва да се конк ре ти зи ра, за да разк рие сво я та все обх -

ват ност. Зву ча ща та му зи ка е треп те ние, тя ня ма
фор ма, но мо же да бъ де за пи са на. Пар ти ту ра та на ед -
но му зи кал но про из ве де ние е не го ви ят сим во ли чен об -
раз. Сим во ли те-зна ци, еле мен ти те на нот но то пис мо,
предс тав ля ват му зи кал на кар ти на, ко я то все ки мо -
мент мо же да ожи вее. Еле мен ти те на нот но то пис мо
се на ми рат в спе ци ал ни от но ше ния по меж ду си. Те зи
връз ки се изс лед ват от му зи кал на та те о рия, ко я то се
ба зи ра вър ху ма те ма ти чес ки, фи ло со фс ки и дру ги на уч -
ни прин ци пи и за ко ни. Твор чес ка та мощ на му зи ка та е
в ней но то зву че не, а смисълът – в прин ци пи те, ко и то
сто ят зад зву ка. Му зи кал на та те о рия е ед на слож на,
изк лю чи тел но ин те рес на сис те ма, в ко я то мо жем да
отк ри ем отг ла са на Сът во ре ни е то на све та, ка то из -
по лз ва ме вто рия хер ме ти чен прин цип на съ от ве т -
стви е то, но очи те ни тряб ва да бъ дат от во ре ни, а
уши те ни да чу ят не го вия зву чащ фон. Та ка чрез му зи -
ка та мо жем да дос тиг нем до кос мо го ни я та на зву ка,
кой то е жи во то Сло во на Тво ре ца. Му зи ка и кос мо го -
ния!  Ще разг ле да ме та зи тол ко ва отв ле че на и абстра -
кт на връз ка, ко я то има об що с те ма та „Акордът на VII
сте пен и Сът во ре ни е то на све та“.

Учи те лят каз ва: � В при ро да та съ ще ст ву ва ед на
ос нов на ес те ст ве на га ма, ко я то за поч ва от то на до и
вър ви пос те пен но на го ре. Се дем те ос нов ни то на на га -
ма та функ ци о ни рат в ед на плос кост, в един не ви дим за
хо ра та свят. В то зи свят те са жи ви съ ще ст ва.“

В му зи кал на та те о рия „жи ви съ ще ст ва“ оз на ча ва
вър хов ни прин ци пи. Те зи вър хов ни прин ци пи се на ри чат
сте пе ни. От бе ляз ват се с римс ки циф ри спо ред ре да, по
кой то след ват. То но ве те са „баг ри те“, ко и то ма те ри -
а ли зи рат сте пе ни те, конк ре ти зи рат ги в то нал но ст -
та, за да бъ дат възпри е ти в емо ци о нал ния, аст рал ния
свят на чо ве ка. Тонът има от но си тел на са мос то я тел -
ност, сте пе ни те са обвър за ни по меж ду си в стро го оп -
ре де ле ни вза и мо от но ше ния. Ако си предс та вим чо веш -
ко то тя ло, сте пе ни те са чак ри те, а то но ве те – тех -
ния цвят. Всич ки хо ра имат се дем чак ри, но при все ки
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житно зърно

чо век те све тят със свой собствен ню анс. Не за ви си -
мо от име то на то нал но ст та, сте пе ни те имат ед на
и съ ща ха рак те рис ти ка: I, III, и V са ус той чи ви, а II, IV и
VII са не ус той чи ви. В то нал ност до ма жор на I, III, и V
сте пе ни съ от ве ст ват то но ве те до, ми, сол, а на II, IV
и VII сте пе ни съ от ве ст ват то но ве те ре, фа и си. Ко -
га то три или че ти ри тона зву чат ед нов ре мен но, об ра -
зу ват съз ву чие (акорд). Акорд от три то на се на ри ча
триз ву чие, а от че ти ри то на – че ти риз ву чие. Те зи
акор ди но сят ха рак те рис ти ка та на сте пе ни те, от ко -
и то са пост ро е ни. Акор ди, пост ро е ни от ус той чи ви те
сте пе ни в то нал но ст та, са кон со на нт ни, а пост ро е ни -
те от не ус той чи ви те сте пе ни - ди со на нт ни.

триз ву чие           триз ву чие
на I сте пен         на VII сте пен
Триз ву чи е то на I  сте пен се със тои от ус той чи -

ви те сте пе ни на то нал ност до ма жор и е кон со на нт -
но. Триз ву чи е то на VII сте пен се със тои от не ус той чи -
ви те сте пе ни на то нал ност до ма жор и е ди со на нт но.
В ос нов но по ло же ние то но ве те на все ки акорд са на ре -
де ни на тер ци. Тер ца та е ин тер вал, разс то я ние меж ду
три пос ле до ва тел ни то на: до – ми, ре – фа, ми – сол и
т. н. Акордът на I сте пен е пост ро ен от тер ци те до –
ми и ми – сол, не го ви те три то на са до – ми – сол.
Акордът на VII сте пен е пост ро ен от тер ци те си – ре
и ре – фа, не го ви те три то на са си – ре – фа. Учи те -
лят каз ва:„ В му зи ка та и жи во та ди со нан си те са не об -
хо ди ми за чо веш кия ум. В му зи ка та се ос та вят из ве -
ст ни ди со нан си, за да не ста не раз ру ше ние. Нерв на та
сис те ма на съв ре мен ния чо век не мо же да издър жи аб -
со лют на та хар мо ния на му зи ка та, всле д ствие на ко е то
се до пус ка един ди со нанс.“ То зи до пус нат ди со нанс е
акордът на VII сте пен ка то част от до ми нан то вия сеп -
та корд (че ти риз ву чи е то, пост ро е но вър ху V сте пен).
До ми нан то ви ят сеп та корд е дру га те ма. Ка зах ме, че
сте пе ни те на триз ву чи е то на VII сте пен са не ус той чи -
ви. В не ус той чи во ст та е за ло жен афи ни тетът към
ней но то по ляр но  със то я ние – ус той чи во ст та. В тъ -
кан та на му зи кал но то про из ве де ние не ус той чи ви те
сте пе ни – то но ве те – имат пред наз на че ние да до ве -
дат нап ре же ни е то до не го вия връх, за да пре жи вее слу -
ша те лят след то ва ус по ко е ние и мир. То ва на ези ка на
му зи ка та се на ри ча „раз ре ше ние“. В то нал но ст та до
ма жор акордът на VII сте пен си – ре – фа се раз ре ша ва
в то ни чес ка та тер ца до – ми – триз ву чи е то, пост ро -
е но вър ху ус той чи ва та пър ва сте пен до.

Стрел ки те по каз ват пъ тя
от нап ре же ни е то до не го во -
то раз ре ше ние. Те зи пет

нот ни зна ка предс тав ля ват му зи кал на та фор му ла на
Сът во ре ни е то. Те са не го ви ят му зи ка лен код.

Учи те лят каз ва: „За кон е: Все ки пър во на ча лен
под тик на Би ти е то е дис хар мо ни чен и пос те пен но се

хар мо ни зи ра.“ На ези ка на му зи ка та: все ки пър во на ча -
лен под тик на Би ти е то е ди со нан тен, пос ле пос те пен -
но дос ти га своя кон со нанс.

Ко га то го во рим за Зе мя та, по-доб ре е да упот ре -
бим по ня ти е то �със то я ние Зе мя“, за що то ос вен три -
те аг ре гат ни със то я ния: твър до, теч но и въз ду хо об -
раз но, има и дру ги, ко и то на ше то съз на ние не мо же да
възпри е ме, но през ко и то Зе мя та ве че пре ми на ва. Раз -
ви ти е то на жи во та вър ху зем на та сфе ра е про цес, за -
поч нал пре ди ми ли ар ди го ди ни. Ще потър сим съ от ве т -
стви е то меж ду то но ве те на му зи кал ния код и из ве ст -
но то от ду хов на та на у ка за Сът во ре ни е то на све та.

Пър ви ят пе ри од от раз ви ти е то на със то я ни е то
Зе мя е Са тур но ви ят. Пър ви ят тон от акор да на VII
сте пен е си. Спо ред ду хов на та на у ка вся ка пла нет на
сфе ра зву чи в оп ре де лен тон. То ва е ней но то не у ло ви -
мо присъ ствие в кос мич на та хар мо ния на сфе ри те.
Пла не та та Са турн – не ка раз би ра ме вклю чи тел но и
ста ри ят Са турн, Са тур но ви ят пе ри од – зву чат в то -
на си. Учи те лят каз ва: � Си е вра та за пре ми на ва не от
ед на ок та ва на жи во та в дру га – по-нис ка или по-ви со -
ка“. Сът во ре ни е то за поч ва с то на си, за що то жи -
вотът сли за от ед на по-ви со ка ок та ва в по-нис ка.
Тонът си све ти чрез ви о ле то ва та крас ка, ко я то е
цветът на Бо же ст ве ния Дух на Си ла та, за Кой то в Би -
тие е ка за но: „И Дух Бо жий се но се ше над во да та.“

Вто ри ят пе ри од от раз ви ти е то на със то я ни е то
Зе мя е Слън че ви ят. Вто ри ят тон от акор да на VII сте -
пен е ре. Слън це то, ко е то наб лю да ва ме на на ше то
синьо не бе, и ста ро то Слън це – Слън че ви ят пе ри од,
зву чат в то на ре. Чрез то на  ре се про я вя ва пор то ка -
ло ва та крас ка, ко я то да ря ва с жиз не ност. Жи вотът е
дви же ние, тонът ре е дви же ние. През Слън че вия пе ри -
од инерт на та и тъм на ма те рия на ста рия Са турн се
е превър на ла в све тещ, ете рен жи вот.

Тре ти ят пе ри од от раз ви ти е то на със то я ни е то
Зе мя е Лун ни ят. Тре та та но та от акор да на VII сте пен
е фа. Лу на та, съ от вет но ста ра та Лу на, Лун ни ят пе ри -
од, зву чат в то на фа. Чрез то на фа се про я вя ва зе ле -
на та крас ка, ко я то е свър за на с рас те жа и с изг раж да -
не то на аст рал но то тя ло на чо ве ка. Аст рал ни ят свят
на чо ве ка е свър зан с чувства та, чрез ко и то чо век
ста ва жи ва ду ша. 

Акордът на VII сте пен съ от ве тс ва на три те ин -
во лю ци он ни пе ри о да: Са тур нов, Слън чев, Лу нен. Те обх -
ва щат око ло 15-20 ми ли ар да го ди ни спо ред хи по те за -
та за Го ле мия взрив. През то ва вре ме чо веш ки ят дух
вли за все по-дъл бо ко в ма те ри я та, ко е то оз на ча ва, че
той гу би пос те пен но спо ме на за сво е то пър во на чал но
със то я ние, ко га то е бил част от бо же ст ве на та свет -
ли на и дос ти га до пъл на крис та ли за ция на съз на ни е то
през Зем ния пе ри од. Меж ду по ня ти я та ин во лю ция, ди -
со нанс и дис хар мо ния има пъл но съ от ве т ствие в
смисъла. Спо ред за ко ни те на му зи кал на та те о рия ди -
со нансът е част от ед на сис те ма. Учи те лят каз ва, че
ди со нансът за паз ва рав но ве си е то в сис те ма та, за то -
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ва той не мо же да има са мос то я тел на функ ция. Ве че
спо ме нах ме, че ди со нансът без кон со нас е не мис лим,
дис хар мо ни я та без хар мо ния е безс мис ле на. Те за ед но
ни да ват ко да на Сът во ре ни е то.

Акордът на VII сте пен е зву ча щи ят об раз на сли -
за щия в ма те ри я та чо веш ки дух – пър ви те три то на
от му зи кал ния код. Ка зах ме, че акордът на VII сте пен
се раз ре ша ва в то ни чес ка та тер ца до – ми – вто ри те
два то на на ко да.

Четвър ти ят пе ри од от раз ви ти е то на със то я -
ни е то Зе мя е Зем ни ят пе ри од. Спо ред ду хов на та на у ка
той се със тои от два ко рен но раз лич ни по сво я та
същ ност по лу пе ри о да: Мар сов и Мер ку ри ев. Пър ви ят
тон от то ни чес ка та тер ца, в кой то се раз ре ша ва
акордът VII сте пен, е тонът до, а Мер ку ри е ви ят  по лу -
пе ри од зву чи в то на ми. Чрез то на до се про я вя ва чер -
ве на та крас ка, ко я то е цветът на пла не та та Марс.
Учи те лят каз ва за то зи тон: „Тонът до е под тик на
Лю бов та във фи зи чес кия свят.“ Един стве на та си ла,
ко я то мо же да пос та ви инерт на та зем на ма те рия в
дви же ние, е Лю бов та. Чо векът от Мар со ви ят по лу пе -
ри од жи вее със съз на ни е то, че фи зи чес ко то тя ло е не -
го ва та един стве на същ ност. Ин те рес но то в слу чая е,
че най-вис ши ят при цип – Лю бов та, уп рав ля ва най-дол -
но то по ле на про яв ле ние – фи зи чес ко то. В то ва при -
вид но про ти во ре чие има ед но ве ли ко съ от ве т ствие.
Ако тя ло то на чо ве ка от Зем ния пе ри од е нап ра ве но
от зе мя – пръст, тя ло то на най-вис ши те съ ще ст ва е
Лю бов. Ко га то чо ве че ст во то дос тиг на по своя път
на до лу до най-нис ка та точ ка, до несъз на ва що то съз на -
ние, Не бе то изп ра ти на Зе мя та Ии сус Хрис тос. Не го -
во то ид ва не оз на ме ну ва края на Мар со вия по лу пе ри од и
съ от вет но, края на ин во лю ци он но то сли за не на Ду ха в
ма те ри я та и на ча ло то на вто рия по лу пе ри од, кой то се
уп рав ля ва от пла не та та Мер ку рий. Пла не та та Мер ку -
рий и Мер ку ри е ви ят по лу пе ри од зву чат в то на ми –
вто ри ят тон от то ни чес ка та тер ца до – ми. Чрез
то на ми се про я вя ва жълти ят цвят. Спо ред Учи те ля
ма те ри ал на та Все ле на ще завър ши сво я та ево лю ция в
жъл тия цвят. В кон те кс та на кос мо го ни я та то ва оз -
на ча ва, че с края на Мер ку ри е вия по лу пе ри од ма те ри я -
та на Зе мя та ще пре ми не в но во със то я ние – етер но -
то, през след ва щия, Юпи те ров пе ри од. Пла не та та
Юпи тер и Юпи те ро ви ят пе ри од зву чат в то на сол,
тре ти ят тон от то ни чес ко то триз ву чие до – ми –
сол. Чрез то на сол се про я вя ва си ни ят цвят – цветът
на не бе то, на вя ра та, на хар мо ни я та и мъд ро ст та.

Не ка да обоб щим: Акордът на VII сте пен си – ре –
фа, кой то сим во ли зи ра три те ин во лю ци он ни пе ри о да,
се раз ре ша ва в то ни чес ка та тер ца до – ми, ко я то
сим во ли зи ра края на ин во лю ци он но то сли за не на Ду ха в
ма те ри я та и на ча ло то на ево лю ци он ния пе ри од. Не мо -
же да се ка же, че Зе мя та е лес но мяс то за съ ще ст ву -
ва не. Твър де тъм на и гъс та е ней на та ма те рия. Ед ва
ли в за о би ка ля що то ни кос ми чес ко прост ра н ство има
по-труд на пла не та. Но тук, при те зи осо бе но теж ки

ус ло вия, ду ша та мо же да из ра бо ти действи тел но сво -
е то спа се ние. Ии сус, обръ щай ки се към сво и те уче ни -
ци, каз ва: „Ис ти на ви каз вам: Как во то вър же те на Зе -
мя та, ще бъ де вър за но на Не бе са та и как во то развър -
же те на Зе мя та, ще бъ де развър за но на не бе са та.“

�Тонът до е ма те ри а лен, зе мен тон. Той е ключът
на жи во та. Тонът ми да ва на ча ло на мисъл та и нап рав -
ле ние на вся ко дви же ние“. Та ка Учи те ля оха рак те ри зи ра
то ни чес ка та тер ца до – ми. Те зи ду ми са ключ за раз -
би ра не на жи во та на Зе мя та днес. За да про я ви Лю бов -
та (то на до) във въз хо дя ща сте пен, за чо ве ка е не об -
хо ди мо да при те жа ва ви со ка сте пен на ин те ли ге нт -
ност (то на ми). В про ти вен слу чай ще по пад не в тре -
са ви ще то на не ра зб ра на та лю бов. Зе мя та е мяс то за
из бор. Един стве но тук мо же да се за да де въп росът:
„Да бъ да или да не бъ да?“ Един стве но тук мо же да се
сът во ри сим фо ния ка то Пе та та на Бет хо вен, къ де то
в пър ви те два так та се съ пос та вят кон со нан са „Да
бъ да“ и ди со нан са „Да не бъ да“. Оше по-ин те рес но е, че
кон со нансът съдър жа два то на от то ни чес ко то триз -
ву чие: сол и ми, а ди со насът съдър жа два то на от
акор да VII сте пен: фа и ре. То но ве те сол и ми са свър -
за ни из ця ло с ево лю ци он но то раз ви тие на Зе мя та –
Юпи те ров пе ри од и Мер ку ри ев по лу пе ри од, а то но ве те
фа и ре са свър за ни с ин во лю ци он но то сли за не на съз -
на ни е то – Лу нен пе ри од и Слън чев пе ри од. Бет хо вен
про ти во пос та вя те зи две дви же ния на Ду ха, а ду ша та
отк лик ва и по пъ тя на ре зо нан са усе ща ве ли че ст ве на -
та кар ти на на Бо жес т ве но то твор че ст во в се бе си
ка то част от то зи про цес. Сим фо ни я та за поч ва с то -
на сол, за кой то Учи те лят каз ва, че е ос но вен тон на
Мъд ро ст та. Тво ре ни е то е Мъд рост, из ля ла се в свет -
ли на та на Сло во то. Та зи е ед на от при чи ни те, по ра ди
ко и то ня кои му зи кал ни кри ти ци твър дят, че Пе та та
сим фо ния на Бет хо вен е то чен мо дел на Кос мо са. Са мо
ве ли ки те ге нии мо гат да сва лят ко да на Бо же ст ве но -
то твор че ст во вър ху лист хар тия и да го за ве ща ят
скром но на бъ де щи те по ко ле ния. Му зи ка та на ми ра сво -
и те лю бим ци. Тя ги из пит ва и ако й ос та нат вер ни, им
раз каз ва тай ни те на ми роз да ни е то.

Бет хо вен е един стве ни ят от ком по зи то ри те,
спо ред Учи те ля, кой то е ус пял да пов диг не за ве са та и да
над ник не в све та на ве ли че ст ве на та хар мо ния на сфе ри -
те. Не го ва е мисъл та: „Му зи ка та е отк ро ве ние по-вис -
ше от вся ка мъд рост и фи ло со фия.“

„Адеп ти те, све ти ите, Учи те ли те мо гат да се
полз ват от ма ги чес ка та си ла на то но ве те, по ра ди ко е -
то са в със то я ние да пра вят всич ко, ко е то по же ла ят. С
му зи ка та съм пра вил камъ ни те от пла ни на та да сли зат
с бав ни, хар мо нич ни дви же ния. С му зи ка съм съ жи вя вал
изсъх на ли цве тя. Ко га то съм пра вил те зи опи ти, не съм
бил в обик но ве но със то я ние.“ (Учи те ля Бе ин са Ду но)

Ко га то слу жи на му зи ка та, чо век тряб ва да бъ де
в не о бик но ве но със то я ние, за що то тя са ма та е не о -
бик но ве на. Не о бик но ве на та му зи ка съз да ва не о бик но ве -
ни те хо ра.
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(Продължение от миналия брой)

4. Прин цип на про ти во по лож нос ти те
Всич ко е двой стве но, вся ко не що има сво я та про ти -

во по лож ност. Про ти во по лож нос ти те са про я ва на ед на и
съ ща све тов на субс тан ция, раз ли ча ват се са мо по сте пен.
Те мо гат да бъ дат превръ ща ни ед на в дру га чрез про мя на на
чес то та та на виб ра ци ите. Прин ципът на про ти во по лож нос -
ти те е уни вер са лен – той се от на ся за всич ки по ле та. По -
ля ри за ци я та и превръ ща не то на про ти во по лож нос ти те са
сред ос нов ни те за да чи на уче ни ка. За то ва мо же да се съ ди
да же са мо по заг ла ви я та на лек ци ите и бе се ди те1.

По вре ме на стро е жа и през це лия жи вот на до ма неп -
рекъс на то се взе мат ре ше ния, свър за ни с из бо ра (по ля ри за -
ция), ба лан са и превръ ща не то на про ти во по лож нос ти те:
кол ко го ля мо и свет ло, кол ко топ ло и от во ре но към све та
тряб ва да бъ де жи ли ще то на щас ти е то, как да се ор га ни зи -
ра то. Неовходимо е фи зи чес ка та къ ща да бъде кра си ва, хи -
ги е нич на и здра ва Учи те ля да ва при ме ри за раз ре ша ва не на
мно го от про ти во по лож нос ти те на фи зи чес ко по ле и тех ни -
те из ме ре ния на ду хов ни те по ле та.

В древ но ст та вся ко по ме ще ние е би ло раз де ля но на
ни ва, обик но ве но три, съ от ве т ства щи на три те свя та. Ук -
ра ся ва ли ги раз лич но, ка то вни ма ва ли пред ме ти от ед но то
ни во да не по па дат до несъв мес ти ми с тях не ща от дру го
ни во. В къ щич ка та та ванът е дъ го ви ден и из ви сен и, ма кар
че тя не е ви со ка, съз да ва се усе ща не за прос тор. Ар ко вид -

ни те про зор че та на
всич ки външни и
вът реш ни сте ни,
ко и то пов та рят
дъ га та на шперп ла -
то вия та ван, при -
кан ват свет ли на та
да струи нав сякъ де.
Та ка се обо со бя ва

„го ре“, не бе то на къ -
ща та, от „до лу“
(фиг. 6). 

А как ва тряб ва да е тем пе ра ту ра та на иде ал но то жи -
ли ще? Как ва е нор мал на та топ ли на? Мис ля, нор мал на та
топ ли на е де вет най сет гра ду са. В ед на къ ща де вет най сет
гра ду са са нор мал на топ ли на: ед но ху ба во чис ло и дос татъч -
на топ ли на. Двай сет и един, двай сет и пет не са вред ни, но
най-нор мал на та топ ли на вкъ щи е де вет най сет гра ду са топ -
ли на при един здрав ор га низъм. Щом се по ви ши топ ли на та на
двай сет и един гра ду са, нор ма та не е пра вил на. 

За да бъ де здра вос лов на, къ ща та тряб ва да се про -
вет ря ва. За да се про ме ни по ло же ни е то ви, вие тряб ва да
вне се те в ста и те пре сен въз дух отвън, от при ро да та. Въз -
духът вкъ щи тряб ва да е чист, но чо век, ако не знае как да
се про вет ря ва, мо же да си при чи ни ня кой път го ля ма па кост.
Те че ни я та са ис ти нс ка ха ла, ко я то зав ли ча всич ко (фиг. 7).

Ин те ре сен при мер е къ щич ка та на Сто ян ка Или е ва – ко га то
са от во ре ни всич ки гор ни про зор ци, въз духът се но си ле ко
под из ви тия та ван, без да се съз да ват те че ния. Тра ди ци он -
на та къ ща съ що да ва доб ро ре ше ние – бъл га ринът е нап ра -
вил един ко мин, ог ни ще, и през ко ми на пос то ян но ста ва про -
вет ря ва не на въз ду ха… Аме ри кан ци те имат мно го ху ба ви
пост рой ки, ха рес вам ги, но на ми рам аме ри ка нс ки те жи ли ща
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Фиг. 6. Надлъ жен раз рез на къ щич ка та на Сто ян -
ка Или е ва.

Фиг. 7. Съв ре мен но ар хи тек тур но ре ше ние. Раз по ло же ни е то на вът реш ни -
те и бал ко нс ки те вра ти и на ли чи е то на дъл бо ки про хо ди и дъл ги ко ри до ри
спо со б ства за фор ми ра не то на опас ни енер гий ни те че ния.

1 „Ре ал нос ти и сен ки“, „Доб ри и ло ши ус ло вия“, „Съ ще ст ве но и несъ ще ст ве но“, „Пос ти -
жи ми и не пос ти жи ми не ща“, „Це ли и дроб ни чис ла“, „Вли за не и из ли за не“, „Пос то ян ни и
не пос то ян ни ве ли чи ни“, „По ло жи тел но и от ри ца тел но“, „Пос то ян ни и про мен ли ви си -
ли“, „По ло жи тел ни и от ри ца тел ни си ли в при ро да та, зло и доб ро в жи во та, свет ли на
и тъм ни на в све та“, „Аб со лют но мал ко то и аб со лют но ве ли ко то“, „Вя ра и съм не ние“,
„Бо же ст ве ни ят и чо веш ки ят свят“, „За кон за час ти те и за ця ло то“, „Вя ра и вяр ва не“,
„Гос по да ру ва не и слу гу ва не“, „Сян ка и ре ал ност“, „Разб ра ни и не ра зб ра ни ези ци“, „Сла бо -
то и сил но то“, „Завър ше ни и не давър ше ни про це си“, „Ще и не ще“, „Сли за не и въз ли за -
не“, „Хар мо нич ни и дис хар мо нич ни...“ мно го дру ги.



мно го не хи ги е нич ни. В туй от но ше ние бъл га ринът е по-прак -
ти чен.

За бе ле жи тел но е кол ко от во ре на е къ щич ка та към
све та. Кри ла та на про зор ци те й да же се разт ва рят навън,
пър во то дви же ние сут рин е навън – жестът на да ва не то. 

Мал ци на осъз на ват го ле мия по тен ци ал на ра бо та та с
про ти во по лож нос ти те в до ма: тя мо же да про ме ни съ ще -
ст ве но ау ра та му, а по за ко на на съ от ве т стви е то и ин дук -
ци я та – ха рак те ра и съд ба та на хо ра та, жи ве ещи в не го. 

5. Прин цип на ро да
Вся ко яв ле ние се по раж да от вза и мо дей стви е то на

две те на ча ла – ак тив но и па сив но, по ло жи тел но и от ри ца -
тел но, мъж ко и женс ко, елект ри че ст во и маг не тизъм, ко и -
то са в неп рекъс на то вза и мо дей ствие. Ония об лас ти, в ко -
и то дей но ст та се усил ва, при е мат мъж ки ха рак тер; тия
пък, на ко и то дей но ст та се на ма ля ва, при е мат женс ки ха -
рак тер. Пър ви те са твор чес ки и по ло жи тел ни, а вто ри те –
па сив ни и от ри ца тел ни.То зи прин цип има уни вер сал но
действие – в ос но ва та на вся ко тво ре ние, на вся ка но ва
фор ма или същ ност в све та на яв ле ни я та ра бо тят мъж ки -
ят и женс ки ят прин цип. Ре зул татът от тях но то вза и мо -
дей ствие е не що но во, раз лич но от пър вич ни те еле мен ти.
Ни то един от прин ци пи те не мо же да ра бо ти без по мощ та
на дру гия. Как во раз би ра те под по ня ти е то мъж и же на?
…Ко га то го во рим за мъ жа и за же на та, ние има ме пред вид
кръг, раз де лен на две рав ни час ти. Оба че, ко га то ка жем „чо -
век“, има ме пред вид це лия кръг. Мъжът предс та вя гор на та,
ос ве те на част на кръ га. Же на та предс та вя дол на та, не ос -
ве те на част на кръ га. Във вся ко женс ко на ча ло присъ ства
еле мент на мъж ко то, във вся ко мъж ко на ча ло има женс ки
еле мент. Ро ля та на мъж ко то на ча ло е да сти му ли ра, да да -
де им пулс, а на женс ко то – да извър ши ак тив на та съ зи да -
тел на ра бо та, да сът во ри. То ва, ко е то на един от пла но ве -
те е мъж ко, ак тив но, на друг е женс ко, па сив но. 

В Окулт на та Шко ла всич ки уче ни ци тряб ва да бъ де те
по ло жи тел ни към све та, ди а ма нте на сте на тряб ва да има -
те, а спря мо Бо га тряб ва да бъ де те в не га тив но със то я ние.
От во рен да бъ де ва ши ят хо ри зонт и всич ки си ли, ко и то
идат, да ги възпри е ме те, да бъ де те в ед но па сив но със то я -
ние да при е ма те. В окулт на та ар хи тек ту ра ед на от фа са ди -
те е мъж ка, ак тив на, ли це на сгра да та, дру га та – вто рос -
те пен на и па сив на (фиг. 8 и 9). Учи те ля съ вет ва ли це то да

е обър на то на из ток – към пра ва та по со ка. В ду хов ния свят
къ ща та тряб ва да има про зор ци отп ред (на из ток) и от го -
ре, про зор ци отстра ни не са нуж ни – от там ще вля зат са -
мо крад ци и раз бой ни ци (фиг. 10 и 11). 

А се га вие от го ре сте зат во ре ни, а отстра ни сте
от во ре ни и всле д ствие на то ва стра да те, всле д ствие на

то ва ид ва и ва ше то не щас тие. Мо лит ви те и уп раж не ни я та
се пра вят на из ток. За зна че ни е то на из то ка мо же да се съ -
ди и от за да чи те, да де ни от Учи те ля за ра бо та вкъ щи2. Из -
токът е мяс то то, де то енер ги я та се про я вя ва. От раз по -
ло же ни е то на из ход на та вра та мно го за ви си как ви енер гии
ще на си щат къ ща та. При изс лед ва не на хо рос ко пи те мо же
да се ука жат бла гот вор ни те по со ки за нея и за всич ки чле -
но ве на се мей ство то. Изоб що де си ту рят из ход ни те вра -
та на до мо ве те? Ня кои са на из ток, но по ве че то са откъм
юг, по не же от там грее слън це то. Раз би ра се, по со ка та не
тряб ва да се аб со лю ти зи ра. Де е Бог? Нав сякъ де: от го ре,
отп ред, от зад, но не и от до лу.

Поз на ва не то и уме ло то при ла га не на прин ци па на ро да
в ин те ри о ра и екс те ри о ра на до ма по раж да не по до зи ра ни със -
то я ния, ос но ва за ра фи ни ра не на про це са на ду хов на ал хи мия.

6. Прин цип на ритъ ма
Всич ко въз ник ва и за па да, всич ко има при ли ви и от ли -

ви, всич ко се про ме ня от ед на та про ти во по лож ност в дру -
га та. В пъ тя на ду ша та то зи прин цип се про я вя ва чрез ре -
ду ва ни я та на пре раж да ни я та, а в жи во та на от дел ния ин ди -
вид – чрез цик лич но ст та. Рит мусът е ус ло вие за окулт на ра -
бо та… Рит мусът вна ся не що при ят но, хар мо нич но в жи во -
та. Вся ко не що, ко е то е ли ше но от рит мус, на вя ва бе зу -
теш на тъ га, ре зул тат на ня как ва дис хар мо ния. 

Един от ас пек ти те на ритъ ма в жи во та на къ ща та е
ре ду ва не то на де ня и нощ та: през де ня къ ща та е възпри е ма -
ща, а през нощ та се зат ва ря за външни въз дей ствия. Уче -
никът  пра ви уп раж не ни я та сут рин, ак ти вен е през де ня, а
ве чер се при би ра… Ве чер, пре ди да си лег неш да спиш, зат -
во ри вра ти те и про зор ци те си – ни как ва вла га, ни как ви вли -
я ния отвън да не вли зат в ста я та ти. Не до пус кай да те
без по кои ни що отвън, умът ти тряб ва да бъ де сво бо ден, да
си по чи не – оне зи ра бот ни ци в тя ло то, и те да мо гат да си
вър шат ра бо та та… Аз гле дам на слън че ва та енер гия ка то
на жи ва енер гия, на ко я то всич ко рас те, цъф ти и зрее. Та зи
жи ва енер гия иде са мо сут рин, ко га то слън це то изг ря ва. По
по до бен на чин домът пул си ра в ре ду ва не то на се зо ни те –
про лет та е ут ро, ля то то е ден, есен та е ве чер, зи ма та е
нощ. То ва се от на ся до це ло куп ния жи вот, и до уче ни е то. Но -
во то уче ние се на ли ва в ши ше та, ко и то сут рин се пъл нят,
ве чер се изп раз ват. В ни кой слу чай съдър жа ни е то на но во то
уче ние не тряб ва да пре ка ра ни то ед на нощ в ши ше та та.
Вся ка сут рин тряб ва да на ли ва те но во съдър жа ние.

Дни те на сед ми ца та вна сят въз дей стви е то на цве -
то ве те в ин те ри о ра – на все ки ден съ от ве т ства спе ци фи -
че н цвят.
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Фиг. 8. Из точ на фа са да на къ щич ка -
та. Из ход на та вра та и по ве че то
про зор ци се на ми рат на та зи фа са -
да.

Фиг. 9. За пад на фа са да. Про зор ци има
го ре, под дъ га та на та ва на в по ме -
ще ни я та и в под пок рив но то прост -
ра н ство, как то и две про зор че та за
ес те ст ве на вен ти ла ция на кух не нс -
кия бокс.

Фиг. 10. Юж на фа са да. Фиг. 11. Се вер на фа са да. Липс ват
про зор ци отстра ни.

2 Ис ка те ли да бъ де мисъл та ви вся ко га пра ва, с от вес към слън це то, нап ра ве те след -
но то: взе ме те ед на тън ка дъс чи ца, дъл га око ло 40 – 45 сан ти мет ра и ле ко я прик ре -
пе те на из точ на та стра на на ста я та си. В сре да та на дъс чи ца та да ви си коп ри нен
ко нец, на края на кой то за ка че те мал ка те жест – камъ че, сребъ рен лев или мал ка
злат на мо не та. Та ка прик ре пен, ко нецът ще ви да ва идея за от ве са на мисъл та. Щом
пог лед не те към не го, ще ка же те: „Ис кам да имам пра ва мисъл.“
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Кли ма тич ни те про ме ни вна сят друг ритъм в жи во та
на до ма. Мъг ли во то и влаж но вре ме е бла гоп ри ят но за оп ре -
де ле на ра бо та, слън че во то – за дру га, и домът тряб ва да се
наст рои за тях. Той се наст рой ва и за пси хи чес ки те със то -
я ния – стра да ни я та са при чи на за при иж да не на но ви енер гии
в жи во та. Наг ла ся се и по ду хов на та ра бо та на уче ни ка, за -
що то вся ка за да ча има стро го оп ре де лен ритъм. Ми на ло го -
диш ни те ябъл ки не при ли чат на се гаш ни те ни то по със тав,
ни то по вли я ние на пла не ти те. За то ва наст рой ва не то на
до ма се извъш ва чрез хар мо ни зи ра не на хо рос ко пи те на жи -
ли ще то и на хо ра та в не го с кар ти те на еже год но то слън -
че во завръ ща не (слън че ва ре во лю ция).

Са ма та ар хи тек ту ра е вре мен но яв ле ние – чо векът ще
вле зе в но ва фор ма и къ щи те ще бъ дат уни що же ни. Ог ни ща -
та на всич ки хо ра по ли це то на зе мя та ще из гас нат, дър ве -
та та ще прес та нат да раж дат и по ця ла та зе мя ще се об -
ра зу ва та ко ва сил но те че ние, че ня ма да ос та не ни то ед на
здра ва къ ща – всич ко в све та ще бъ де по ме те но. Но ви те къ -
щи ще се се стро ят по дру ги на чи ни. Бъ де щи те зда ния, бъ -
де щи те хра мо ве ще се стро ят по нов на чин. Про зор ци те ще
бъ дат та ка нап ра ве ни, че свет ли на та да не па да под пра ва
ли ния и да не об ра зу ва ъг ли на па да не то и на от ра же ни е то, а
ще па да по кри ви ли нии. Бъ де щи те хра мо ве, де то хо ра та ще
се мо лят, ще са отк ри то то не бе – ве чер, ко га то Лу на та и
звез ди те све тят, а сут рин, ко га то Слън це то изг рее. В то -
зи храм ще има безб рой кар ти ни, ко и то ще се от на сят към
един по-ши рок, по-въз ви шен свят от фи зи чес кия. В то зи
храм все ки ще се ин те ре су ва от ве ли ки те кар ти ни, ко и то ще
се разк ри ват пред не го вия пог лед…Чо веш ко то тя ло ще се
про ме ни, а къ щи те ще бъ дат сфе рич ни. Чо векът ще мо же да
сът во ри вся ка фор ма са мо със си ла та на мисъл та си. Но ще
дой де мо мент, ко га то ще мо же те да ста ва те мал ки и го ле -
ми и ня ма да има те нуж да от къ щи.

При ла га не то на прин ци па на ритъ ма и из по лз ва не то
на ча со ва та аст ро ло гия, вли я ни е то на бла гоп ри ят ни те ча -
со ве и дни, виб ра ци я та на дни те на сед ми ца та, точ ния час
и чис ло то на го ди на та спо со б стват за наст рой ва не то на
къ ща та по при род ни те рит ми и ритъ ма в чо веш кия жи вот
и е част от ра бо та та по хар мо ни зи ра не то й.

7. Прин цип на при чин но ст та
Вся ко яв ле ние има сво я та при чи на, ни що не е слу чай -

но. Прин ципът на при чин но ст та е оръ ди е то, ко е то Аб со -
лют но то из по лз ва, за да осъ ще ст ви сво и те бла ги и ра зум -
ни це ли. Це ли ят ме ха низъм на все ле на та е под чи нен на за ко -
на на хар мо ни я та и лю бов та. Ни що не е слу чай но, чо век тър -
си и съз да ва сре да та, в ко я то е пред на чер та но да се развъ -
рзва кар ма та му.

Не са слу чай ни си ту а ци ите, не са слу чай ни и до мо ве -
те, в ко и то жи ве ят хо ра та. На зе мя та действи тел но ст та
е про за ич на, а съ би ти я та не се раз ви ват по ви со кия иде ал.
Въп ре ки ука за ни я та на Учи те ля, пост ро е ни те по про ект
сгра ди на Изг ре ва са съв сем мал ко и по ве че то жи ли ща са
прос ти ба ра ки, ско ва ни от ста ри съндъ ци, без еле мен тар ни
удоб ства. Липс ва топ ло и зо ла ция по сте ни те, отвът ре са
об ши ти с хар тия или кар тон, ряд ко с шперп лат или дъс ки.
Учи те ля не е уко рил ни ко го за то ва, с мисъл е по ма гал на сла -
би те сест ри и бра тя, ко и то са вър ши ли не по сил на за тях
ра бо та. Сле дил е стро и те л ство то на Изг ре ва нав сякъ де.
Рен дос вал е про зор ци те на са ло на. Та ка е очист вал не ща та,

с рен де.
Ко га то из вес тен сто ли чен ар хи тект пред ла га се ли -

ще то да се заст рои по гра до у ст рой ствен про ект, с кра си -
ви и раз по ло же ни си мет рич но предс та ви тел ни пост рой ки, а
ха осът на ба ра ки те да се пре мах не, Учи те ля от каз ва: Ако го
пост ро им, ще ни за ви дят и ще ни го взе мат, и до ри ще ни
из го нят от тук. Та ка ще за гу бим бла гоп ри ят ни те го ди ни и
ня ма да мо жем да си свър шим ра бо та та. За то ва ще му от -
ка жем… Все пак цент рал на та част (с бо ро ва та го рич ка, по -
ля на та, гра ди на та, са ло на и прост ра н ство то пред не го) е
уст ро е на по ука за ние на Учи те ля. Но Той не дър жи на
външно то, не нас то я ва за оп ти мал на сре да, пред по чи та
скром на та обс та нов ка, за да не бъ де тя при чи на да се приб -
ли жат тук слу чай ни хо ра. Ис ти нс ки ят Изг рев е изг ревът на
чо веш ка та ду ша. Са ми ят жи вот на Изг ре ва, ос вен ве ли ка
шко ла, е го ля мо из пи та ние. Жи вотът на зе мя та е прос то
ед но стъ па ло в ево лю ци я та на ду ша та. Зе мя та е вре мен но
убе жи ще на ду ши те. Къ щи те ни на зе мя та са къ щич ки на ада
– ние сме си ги нап ра ви ли та ки ва. Ад е Зе мя та. Из лез те вън
от то зи ад. 

Поз на ва не то и при ла га не то на прин ци па на при чин но -
ст та да ва сред ство за ос мис ля не на ми си я та на все ки чо -
век, на не го ви те сил ни и сла би стра ни в то зи жи вот, за ра -
фи ни ра не и хар мо ни зи ра не на прост ра н ства та и пре о до ля ва -
не на труд нос ти те по ал хи ми чен път.

Зна ни е то за окулт ни те прин ци пи мо же да се ока же не -
нуж но, ако чо век жи вее по Бо же ст ве но. Не зна ни е то му, а
доб ри те му де ла го па зят от зло то в све та. Тряб ва да све -
тят мис ли те, и чувства та тряб ва да све тят. На све ти я -
та и мис ли те, и чувства та, и постъп ки те му све тят; и къ -
ща та му све ти, все ки ден све ти, отв сякъ де све ти, от че -
ти ри те стра ни све ти. И в не го ва та къ ща ни ко га не за гас ва
свет ли на та. В къ ща та му ця ла нощ все све ти. 

Да имат къ ща, да стро ят – то ва е за да ча за хо ра та
в све та, то ва е пред мет но уче ние за тях. За гра деж на къ -
щи си има дос татъч но хо ра. Мно го ар хи тек ти все по ве че се
ори ен ти рат към ис ти нс ка ху ман ност и прин ци пи те на Сло -
во то мо гат да пос лу жат ка то сред ство за очист ва не то и
оду хот во ря ва не то на сре да та. Все по-го ля ма ще ста ва и ро -
ля та, от го вор но ст та на от дел ния чо век.

Оба че за уче ни ци те е ну жен друг гра деж, за вас има
дру га ра бо та… Раз каз ват, че по по вод на же ла ни е то на един
брат да си строи къ ща, об ла дан от не го в та ка ва сте пен,
че не мис лел ве че за дру го, Учи те ля подхвър ля: Ко га то дя -
волът ис ка да излъ же ня ко го, най-нап ред му каз ва: „Нап ра ви
си къ ща… “Ако е въп рос за къ ща, все ки тряб ва да има къ ща.
Но где тряб ва да е тя? – В ду хов ния свят… Ко га то съз на -
ни е то на чо ве ка е изпъл не но със свет ли и хар мо нич ни об ра -
зи, ко и то са но си те ли на въз ви ше ни Бо же ст ве ни си ли и идеи,
то га ва те зи си ли стро ят не го вия ду хо вен ор га низъм, не го -
во то ду хов но тя ло и из ра бот ват съ от вет ни ор га ни в не го.
Та ка се раз ви ва пос те пен но коз мич но то съз на ние и ин ту и ци -
я та на чо ве ка, свър за на с раз ви ти е то на при чин но то тя ло.
То ва е стро и те л ство то, ко е то ду хов ни ят уче ник извъ ршва
неп рес тан но, то ва е домът, кой то той изг раж да.

Къ ща ня мам, но имам сър це, в ко е то бих поб рал всич -
ки… 

Учи те ля
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(продъл же ние от ми на лия брой)
Под по ня ти е то „жи вот“ ние сме свик на ли

да раз би ра ме пре дим но про я ва та на жиз не на дей -
ност на ор га нич на та ма те рия – мик ро ор га низ ми,
рас те ния, жи вот ни, чо век. Но „мъртва та“ зе мя,
Кос мосът, Все ле на та са пъл ни с жи вот, чи ито
фор ми и про яв ле ния са безк рай ни и те лес но се
отк ри ват, сти га да про ме ним глед на та
си точ ка. В ми то ве, ле ген ди, при каз ки
чес то се раз каз ва как ня кои хо ра раз го ва -
рят и об щу ват с рас те ния, жи вот ни,
камъ ни (т. е. ми не ра ли), пла не ти, звез ди
и др. Всъщ ност то ва е об щу ва не меж ду
раз лич ни фор ми на жи вот. И ма кар че
на ши те поз на ния се гра дят вър ху конк -
рет но за о би ка ля ща та ни сре да, ко я то е
ус ло вие за фи зи чес ко то ни съ ще ст ву ва -
не и раз ви тие, чо веш ка та мисъл не
прес та ва да ра бо ти, да изу ча ва и тър си
но ви фор ми на жи вот и све то ве. При -
тег ля на ка то маг нит от иде я та за но -
во поз на ние и тър се не на съвър ше н -
ство то, тя бав но, но със си гур ни стъп -
ки про ник ва в тай ни те на ви ди ми те и
не ви ди ми све то ве.

Учи те ля Бе ин са Ду но каз ва: „Ако
ис ка те да раз би ра те и поз на ва те ду хов -
ния свят, тряб ва пър во доб ре да изу чи -
те ма те ри ал ния.” Под текстът на та зи мисъл е,
че всич ко в при ро да та е вза им но свър за но и за ви -
си мо, уст ро е но по ед ни и съ щи прин ци пи, но на
раз лич ни ма те ри ал но-енер гий ни ни ва, в ко и то
действат раз лич ни за ко ни. За да се пре ми не от ед -
но ни во на поз на ние към дру го, тряб ва да се след -
ва точ но оп ре де лен път на дви же ние. Об раз но ка -
за но, за да стиг неш до во да та, тряб ва да из ле зеш
от зе мя та, за да стиг неш до въз ду ха тряб ва да из -
ле зеш от во да та, за да стиг неш до свет ли на та,
тряб ва да из ле зеш от въз ду ха и т. н. Мо же би
древ ни те мъд ре ци са ис ка ли да „онаг ле дят“ то зи
път на поз на ни е то с констру и ра не то на т. н. „ла -
би рин ти“. В тях има са мо един ве рен път с из ход.

На ше то тя ло е изг ра де но от фи зич на ма те -
рия и е при го де но да ра бо ти с енер ги ите, про из -

ли за щи от нея (нап ри мер хра на, во да, въз дух). Но
мозъкът, нерв на та сис те ма, сър це то имат спо -
соб но ст та да ра бо тят и с дру га ма те рия, ду хов -
на, за ко я то все още твър де мал ко се знае. Ней -
ни те енер гий ни про я ви на ри ча ме с име на ка то
мис лов на енер гия или би о е ле кт ри че ст во, чувстве -
на енер гия или би о маг не тизъм, ин ту и тив на енер -

гия, вът реш но зре ние, вът реш но чу ва не
и др., ко и то се обе ди ня ват под об що то
име ду хов ни енер гии. Мно го уче ни в пос -
лед но вре ме ра бо тят вър ху изу ча ва не то
на та зи ду хов на ма те рия и ней ни те
енер гий ни про я ви. Из по лз ва ни те фи зич -
ни из мер ва тел ни уре ди оба че не мо гат
да уло вят доб ре и да да дат вяр на предс -
та ва за па ра мет ри те на та зи ма те рия.
Не об хо ди ма е енер ге тич на про мя на в ма -
те ри я та на те зи уре ди, за да мо же тя
да вле зе в кон такт с ду хов на та. Нап ри -
мер и до се га не е отк рит фи зи чен за кон,
обяс ня ващ струк тур на та про мя на и ка -
че ст ва та на т. нар. “све те на” во да или
пък уред, кой то да из ме ри па ра мет ри те
є. Един стве но ду хов ни те енер гии на тя -
ло то ни усе щат и възпри е мат действи -
е то є. Зна чи, ма те ри а лис тич на та на у ка
тряб ва да пре ми не отвъд пра га на не о -
бяс ни мост, до кой то не из беж но се сти -

га при вся ко изс лед ва не и да потър си свързва щия,
пре хо ден еле мент на със то я ние на ма те ри я та, за
да продъл жи по-на татък, т. е. да за поч не да опоз -
на ва и изу ча ва ду хов на та ма те рия.

Не ка се спрем по-конк рет но вър ху те ма та
за жи во та на ми не ра ли те. Спо ред мен те са пър -
ва та фи зич на фор ма на жи вот при съз да ва не то
на све то ве те. Всич ко в све та е ре зул тат от
про я ви те и дей но ст та на ЖИ ВО ТА ка то прин -
цип и ре ал ност. Вся ко не що има миг на сво е то
раж да не, пе ри од на съ ще ст ву ва не (рас теж, раз ви -
тие и усъвър ше н ства не) и миг на смъртта, т. е
пре ход в дру го със то я ние или фор ма. В то зи
смисъл ми го ве те на раж да не и смърт се сли ват в
ед на брън ка от безк рай на та ве ри га на ВЕ ЛИ КА -
ТА ре ал ност, на ре че на ЖИ ВОТ.
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ОКУЛТ НА ГЕ О ЛО ГИЯ. 
ЖИВОТЪТ НА МИНЕРАЛИТЕ

Хрис то ХРИСТОВ
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Жи вотът на ми не ра ли те се из ра зя ва об раз -
но ка за но в действи я та и про я ви те на три те
бо же ст ве ни прин ци па – Лю бов, Мъд рост и Ис -
ти на. На чал ни ят миг от жи во та на ми не ра ла за -
поч ва с про я ва та на пър вия бо же ст вен им пулс на
Лю бов та, кой то превръ ща ха о тич но то енер ге -
тич но със то я ние на ма те ри я та във фи зич на ма -
те ри ал на час ти ца, на ре че на атом. Ха о тич но то
действие на дру ги те два прин ци па – Мъд рост и
Ис ти на, оп ре де ля щи ре да на съз ря ва не и гра ни ци -
те на фор ма та, пра вят та зи час ти ца изк лю чи -
тел но ор га ни зи ра на, ус той чи ва и с ог ро мен енер -
ги ен по тен ци ал. Пос ле те зи ато ми, от но во под
въз дей стви е то на три те прин ци па, се обе ди ня -
ват в пър ва та най-мал ка ко лек тив на фор ма на
жи вот – мо ле ку ла та. Та ка ве че се раж да ми не -
ралът. И кол ко то по-хар мо нич ни и сил ни са
вързки те в не го ви те мо ле ку ли, тол ко ва той е по-
здрав, ус той чив и с бла го род ни ка че ст ва.

След то ва за поч ва пе ри одът на рас теж, раз -
ви тие и усъвръ ше н ства не. Рас тежът се из ра зя ва
в ко ли че ст ве но нат руп ва не на все по ве че мо ле ку -
ли, ко и то об ра зу ват аморф на ма са. Раз ви ти е то
включ ва под реж да не то в оп ре де лен ред и из чи ст -
ва не на неп ра вил но съз да де ни или не ус той чи ви
връз ки. Усъвър ше н ства не то се ре а ли зи ра чрез съз -
да ва не на крис тал на та фор ма или чис то мо но ми -
не рал но об ра зу ва ние – са мо род но зла то, среб ро,
мед и пр.

За раз ли ка от раз ви та та фор ма, къ де то
струк ту ра та и свой ства та се оп ре де лят от мо -
ле кул ни те връз ки, в крис тал на та та ка ва ос нов на
ро ля за външния вид, вът реш ния стро еж и свой -
ства та иг ра ят ато ми те, ко и то се под реж дат
по стро го оп ре де лен ред. И точ но то зи ред, съ -
от ве т стващ на ре да и по рядъ ка в при чин ния
свят, по раж да „чу де са та“ в съв ре мен на та тех ни -
ка, елект ро ни ка, ки бер не ти ка и др., ко и то из по -
лз ват свой ства та на крис та ли те и ми не ра ли те.
Всъш ност, то ва е край на та сте пен на съвър ше н -
ство, дос тиг на та от ми не ра ли те при оп ре де ле -
ни ус ло вия, т. е. на Зе мя та. Мо же би при дру ги
ус ло вия те съз да ват дру ги фор ми, про я вя ват дру -
ги ка че ст ва, ко и то са не по-мал ко зна чи ми и
съвър ше ни, но то ва са до гад ки, хи по те зи, ко и то
тряб ва да бъ дат отк ри ти, изу че ни и потвър де -
ни.

Факт е, че ед на мно го мал ка част от ми не -
рал ни те ве ще ст ва на Зе мя та са в крис тал на фор -
ма. То ва ни подс каз ва, че ато ми те и мо ле ку ли те,
изг раж да щи та зи фор ма, са най-доб ре раз ви ти те,
най-ви со ко ор га ни зи ра ни и най-съвър ше ни ма те ри -
ал ни час ти ци. И ако нап ра вим един па ра лел с раз -
ви ти е то на чо ве че ст во то, ще отк ри ем съ ща та
за ви си мост, т. е. мно го мал ка част от хо ра та са
пос тиг на ли не що по-зна чи мо в умстве но то си и

ду хов но раз ви тие. Го ле ми те умо ве на на у ка та и
из ку ст во то, ду хов ни те во да чи и Учи те ли те,
доб ро де тел ни те хо ра  ед ва ли не се бро ят на
пръс ти.

Та ка ро де ни, раз ви ти и усъвър ше н ства ни, за
ми не ра ли те, „из жи ве ли“ своя жи вот, настъп ва
мигът на смъртта. Тя за поч ва с тях но то раз ру -
ша ва не. Под въ дей стви е то на раз лич ни фак то ри
– ви со ка тем пе ра ту ра, ви со ко на ля га не, во да, въз -
дух, свет ли на и др., те претър пя ват раз лич ни
про ме ни – от час тич на до пъл на. Хи мич но или
ме ха нич но раз пад на ли се, те от но во се раж дат в
дру га фор ма или съ то я ние, с но ви ка че ст ва и
свой ства. Всич ки те зи про це си, съп ро вож да щи
раж да не то, жи во та и смъртта на ми не ра ли те,
мо жем да ока че ст вим ка то „стра да ния“. Те са не -
об хо ди ми за тях но то из ра ст ва не, раз ви тие и
усъвър ше н ства не. Ве ще ст во то на ми не ра ли те
тряб ва мно гок рат но да бъ де про ме ня но, про чи -
ст ва но и усъвър ше н ства но, за да се от де лят от
не го най-доб ри те гра див ни час ти ци за крис тал на -
та фор ма, ко и то ня мат ни как ви не дос татъ ци.
Из водът от то ва е, че съвър ше н ство то, в кой -
то и да е ма те ри а лен свят, се пос ти га са мо по
пъ тя на го ле ми те стра да ния.

Ка то при мер за ко лек тив но усъвър ше н ства -
не на един ми не рал ще по со ча про ме ни те на кал -
ци е вия кар бо нат или т. нар. ва ро вик. От на ча ло
той се изв ли ча по хи ми чен път чрез вод ни те
разт во ри на въг ле на та ки се ли на от раз ру ша ва не -
то на дру ги ска ли. Пре не сен от во да та в по-го ле -
ми те вод ни ба сей ни (мо ре та, оке а ни), той се от -
ла га във вид на твър до ве ще ст во – ва ро вик, ка -
то об ра зу ва об шир ни плас то ве. В то ва със то я -
ние той е поч ти аморф на ма са, с раз лич ни при ме -
си от зър нес та, в ред ки слу чаи мик рок рис та лин -
на струк ту ра. По ня ко га тия плас то ве по па дат
под въз дей стви е то на сил на топ ли на и ви со ко на -
ля га не, ко е то пре диз вик ва ма со ва крис та ли за ция
на ва ро ви ка и той се превръ ща в мра мор – един
от най-доб ри те ма те ри а ли за скулп ту ра и ва я те -
л ство. Той при те жа ва по ве че здра ви на, блясък и
вът реш на свет ли на и с те зи си ка че ст ва ряз ко се
от ли ча ва от обик но ве ния ва ро вик. Та ка от
аморф на ма са, той се превръ ща в ко лек тив от
безб рой крис та ли – със то я ние, ко е то го из веж да
в един по-го рен свят на въз мож нос ти и про я ви.

Та ка е ра бо ти ла при ро да та, та ка ра бо ти и
се га. Ако за ми не рал ния свят пъ тят към съвър ше -
н ство то ми на ва през стра да ни я та, то съ що то
се от на ся и за чо ве ка. Не го ви ят път на раз ви тие
ми на ва задъл жи тел но през ра зум ни те стра да ния.
Каз вам „ра зум ни”, за що то те се да ват на чо ве ка
от не го вия Съз да тел. Ко га то той сам си при чи -
ня ва стра да ния от не до мис лие, гор дост или
тщес ла вие, каз ва ме, че те са „не ра зум ни” и не доп-
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Окул тис ти те каз ват, че рас те ни я та
са де ца на ан ге ли те. Пи там ви оба че, през
как ва сре да тряб ва да е ми на ло съз на ни е то
на рас те ни я та, за да са се обър на ли с глaва -
та на до лу? Меж ду рас те ни я та и  хо ра та
има из ве ст но по до бие. И ед ни те, и дру ги -
те се дви жат по един път, но в две раз лич -
ни по со ки. Жи вот ни те пък предс тав ля ват
пре ход на фа за, ко я то съ дей ства за пов ди -
га не на чо веш ко то съз на ние. 

От две те по со ки, по ко и то се дви жи
съз на ни е то на рас те ни я та и на хо ра та, се
об ра зу ва кръстът, кой то е в пос то ян но
дви же ние.

Меж ду рас те ни я та и хо ра та има из -
ве ст но от но ше ние: гла ви те на рас те ни я -
та са за би ти в зе мя та, гла ви те на хо ра та
са сво бод ни. Рас те ни я та се под пи рат на
гла ви те си, а хо ра та - на кра ка та. По не же
съз на ни я та на рас те ни я та и хо рата се
дви жат в ди а мет рал но про ти во по ложни
по со ки, те имат съвър ше но раз лич ни раз -
би ра ния. Раз ли ка та в раз би ра ни ята им се
зак лю ча ва в след но то: Рас те ни я та не зна -
ят как во не що е грях, престъп ле ние, срам.
Те вър шат всич ко отк ри то. Хо ра та поз на -
ват гре ха, престъп ле ни я та. Те вър шат не -
ща та тай но. Чо век е при до бил те зи не ща
от вре ме то, ко га то е ми на вал през центъ -
ра на Зе мя та.

Ка за но е нап ри мер, че рас те ни я та са
де ца на ан ге ли те. Се га се явя ва въп росът
за що ан ге ли те тряб ва да взе мат фо р мата
на рас те ни я та? Ан ге ли те се свър з ват със
съз на ни е то на рас те ни я та, за да им по ма -
гат да раз ви ят доб ро де те ли. Рас те ни я та
са ли ше ни от доб ро де те ли, за то ва са
обър на ти с гла ва та на до лу.  Слън че ва та
енер гия действа глав но вър ху край ни ци те
им – тех ни те доб ро де те ли и по ма га за раз -
ви ва не то им.

СВЕТЪТ ОКОЛО НАС

РАСТЕНИЯТА
Учителя

'Светът е цвете, което израства вечно
от едно семе“

Хегел



Уха ни е то, ко е то из ли за от цъф тя щи те дър ве та, е му зи ка лен тон. Треп те ни я та на цъф на ли -
те дър ве та са най-сил ни, то ва е тонът „сол“ – до ми нан та та. Те зи треп те ния уп раж ня ват го -
ля мо вли я ние вър ху но са.

Ми риз ма та на цве те то е в със то я ние да пре мах не скръб та на чо ве ка и да оп ра ви наст ро е ни -
е то му. Ня кои цве тя и тре ви са мо с уха ни е то си по ма гат на чо ве ка да сме ня мрач ни те си със -
то я ния в доб ро наст ро е ние.
Уха ни е то е го вор на цве тя та. Ко га то ми ри ше те ед но цве те, вие се раз го ва ря те с не го.



Рас те ни я та зна ят тай на та на дъл гия
жи вот. До кос вай те се до цве тя та, до дър ве -
та та, до пло до ве те. Отг леж дай те си цве тя,
плод ни дър ве та, полз вай те се от си ла та, ко -
я то се крие в тях.

Ня ма те пра во да кър ши те клон че та та
на дър ве та та, осо бе но ко га то те цъф тят и
вързват.

Не къ сай те цве тя и ни ко му не да вай те
откъс на ти цве тя.

Зад вся ко цве те стои ед -
но ра зум но съ ще ст во, за то ва
не е поз во ле но да се къ сат. Мо -
же в кра ен слу чай, и то за лек
да се откъс не, с поз во ле ние от
ра зум но то съ ще ст во.

Не съ вет вам ни ко го да къ -
са цве тя. Цве тя та са из лож ба
на ду хов ния свят, не би ва да се
къ сат. Мо же са мо да ги по га -
лиш и неж но да им го во риш.

Ако си слаб, бо лез нен, из -
ли зай ра но вся ка сут рин и об -
ля гай гър ба си на ня кой дъб. Ка -
то пра виш то ва един ме сец,
по 10-12 ми ну ти на ден, ти ще
се об но виш фи зи чес ки и
умстве но. Упо ва вай на идеи,
ко и то имат ус той чи во ст та и свой ства та
на дъ ба.

Фор му ла: KПо не же в те бе има изо би лие
на Бо жи ите мис ли, изо би лие на Бо жи ите фор -
ми, бъ ди тъй добър да ми да деш мал ко от
тво я та енер гия.“

Все ки плод крие в се бе си ле чеб на си ла,
ко я то тряб ва да се из по лз ва.

Ко га то сте не раз по ло же ни ду хом, взе ме -
те един ки лог рам ед ри, ху ба ви че ре ши и из -
лез те вън в 10 ча са пре ди обед. Обър не те се
към слън це то и за поч не те бав но и спо кой но
да яде те че ре ши те за око ло един час. Ос вен
че ре ши те, ни що дру го не тряб ва да яде те.

Опитът мо же да се нап ра ви и по-ра но – в 8 до
8.30 сут рин та.

Че ре ша та е под вли я ни е то на Ве не ра, за -
то ва е кръг ла и има ро зов цвят. Ябъл ка та е
под вли я ние на Ве не ра и Скор пи он. Рас те ни я -
та и пло до ве те съдър жат енер гия от пла не -
ти те, с ко и то са свър за ни. Ис ка те ли да въз -
дей ству ва те по ня кактъв на чин вър ху ха рак -
те ра си, тряб ва да упот ре бя ва те та ка ва хра -
на, ко я то да ви да де съптвет ни те енер гии.

Осо бе но сил но въз дей ствие
оказ ват пло до ве те. В бъ де ще
чо век ще упот ре бя ва хра на
спо ред пла не ти те, ко и то
действат в то зи ден. 
Ако си нерв но въз бу ден, изяж
три пет ров ки ябъл ки и не раз -
по ло же ни е то ти ще из чез не.
Сокът на ли мо ни те и пор то -
ка ли те възста но вя ва доб ро то
разпо ло же ние на ду ха, по доб ря -
ва със то я ни е то на сто ма ха.

Це лу не те ед но дър во три
пъ ти: веднъж за Слън це то,
веднъж за Ме се чи на та и
веднъж за Юпи тер. Ако сте
има ли ед но мъч но със то я ние
на ума, да ви ди те ще се сме ни

ли, или ако сте има ли бо лез не но със то я ние на
сто ма ха, ще се сме ни ли.

Фи ло со фи я та на чо веш кия жи вот се
съдър жа в оре ха. Изу ча вай те рас те не то и
раз ви ти е то на оре ха, за да схва не те ниш ки -
те, ко и то съз да ват фи ло со фи я та на чо веш -
кия жи вот. 

Борът е ду хо вен, иде а лист. Той за е ма
мал ко мяс то и се стре ми вся ко га на го ре. До ка -
то сте меж ду бо ро ве те, изу ча вай те ги, раз -
го ва ряй те се с тях, за да при до би е те енер ги -
я та им. Гле дай те на бо ро ве те ка то на ва ши
прия те ли, с ко и то мо же да се об ме ни те – да
да де те не що от се бе си и да по лу чи те не що.
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Има дър ве та, ко и то не оби чат да се ди -
те под сян ка та им; та ко ва дър во е орехът.
Под сян ка та на орех да не спи те. Ме ха нич ни -
те вли я ния на оре ха не са хар мо нич ни с чо -
веш кия ор га низъм и ни ко га, ко га то чо век е по -
тен или скръ бен, или сту ден, да не се спи ра
пред орех.

Лят но вре ме, ко га то жи то то зрее, оби -
ко ле те ня кол ко пъ ти ни ва та или ни ви те, по -
ис кай те раз ре ше ние от сто па ни на и ми не те
през жи то то. Та ки ва раз ход ки об но вя ват.

Доб ре е да отг леж да те фи кус. Той е безп -
лод но рас те ние, но да ва не що от се бе си. Кой -
то ис ка да за бо га тее, не ка го отг леж да, той
вна ся раз по ло же ние и спо кой ствие в чо ве ка.

Бе ли ят зюм бюл е сим вол на щед рост. Ка -
рам филът е сим вол на здра ве. Ро за та да ва ме -
ко та. Ла ле то учи чо ве ка на пра ви ла та на да -
ва не то – кол ко и как да да ваш. 

Здра вецът има здра вос лов на ми риз ма.
Ко га то вдъх ва те уха ни е то на здра ве ца, лис -
тен ца та му, пос та ве те се в ед но възпри е ма -
тел но със то я ние и ва ше то наст ро е ние ще се
по доб ри, ще ви спо хо дят и но ви мис ли.

Кой то е не раз по ло жен, да ми ри ше ро за
или да натър ка но са си, очи те, ус та та и ръ -
це те си с лис тен ца та на ро за та. Ро за та мо -
же да ле ку ва и пси хи чес ки, и фи зи чес ки. 

За каш ли ца пий те рав нец. Лят но вре ме
съ би рай те всич ки рав нец – бял и жълт, си ня
тин тя ва, ма щер ка, зе ле ни лис та от яго да,
дреб на лайкуч ка. Ще си нап ра ви те ця ла ап те -
ка от стък ле ни ши ше та и в тях ще зат во ри -
те из су ше ни те лис та и цве то ве, ще ги пох -
лю пи те и ще ос та ви те мал ко на слън це, да
при е мат още мал ко от енер ги я та на слън це -
то. Не ги ту ряй те на влаж ни мес та.

Жит но то зър но е емб ле ма на Хрис та. И
във всич ки пло до ве, ко и то има ме, Хрис тос се
оли цет во ря ва в сво я та чис то та. За що то са -
мо рас те ни я та са един стве ни те, ко и то не
са за гу би ли сво я та чис то та.

Ако ня кой е мно го спри хав, да яде ца ре ви -
ца. Ако ня кой не оби ча да ус то я ва на сво и те
задъл же ния, да яде ръж. В ръж та има не що
иде ал но, тя рас те на ви со ко. Тя, ка то вле зе в
чо ве ка, съз да ва ви сок иде ал.

По три пъ ти на ден яж те грах и ко жа та
ви ще ста не бя ла, ли це то ви ще ста не кра си во.

Кар то фи те при да ват са мо ед но ка че ст -
во на чо ве ка: пра вят го до во лен, да се за до во -

ля ва с мал ко то. Осо бе но ако яде кар то фи при
неб ла гоп ри ят ни ус ло вия.

Ка то яде чо век тик ва, учи се да не се без -
по кои.

Яде ли чо век боб, той ще ста не здрав, ще
раз вие твър дост. Бъл га ринът мно го упот ре -
бя ва боб, всле д ствие на ко е то е твърд в
убеж де ни я та си.

Фа сулът тряб ва да се ва ри в две во ди
най-мал ко, за да се из ва ди от не го не що. Пър -
ва та во да се изхвър ля, но мо же да се из пол зу -
ва за чис те не на ле ке та. Да се ва ри са мо с
кро мид лук и ни що дру го, ни как ва маз ни на. И
люс па та му да се ма ха. Бобът да се яде
веднъж в сед ми ца та – пре поръч ва се в съ бо -
та, и то без маз ни на (са ми ят боб си има маз -
ни на, ко я то се раз ру ша ва от дру га та). В съ бо -
та е за пред по чи та не да се яде боб, за що то
бобът е са тур но во рас те ние, а съ бо та та е
под вли я ние на Са турн.

Кой то ис ка да ста не здрав, да по са ди
лук.В люс пи те на лу ка (су хи те люс пи – б. ред.)
са ви та ми ни те, във вът реш ни те люс пи ня ма
тол ко ва ви та ми ни. Ни ко га не къл цай те лу ка,
ни ко га не го ре же те на сит но. Лукът не
тряб ва да се пър жи, а да се пус ка в ки пя ща во -
да, на ря зан на по-ед ро. Су ро ви ят лук е по ле зен
и про тив ра ко ви за бо ля ва ния.

Кой то има го ле ми мъч но тии, да яде ря -
па. Ря па та се взе ма ка то сим вол на пре о до ля -
ва не.

Ху ба ва са ла та ста ва от сит но на ря зан
праз, настър га ни мор ко ви и ря па.

Чрез мор ко ви те ста ва при ми ре ние със
зе мя та, чрез зе ле то – с не бе то.

Яж те пряс но зе ле и ще се ос во бо ди те от
мно го бо лес ти.

Кой то се обезсър ча ва, да яде чер ве ни до -
ма ти.

Яж по ве че спа нак и коп ри ва, и ко са та ти
ще се по чер ни.

Оризът ка то хра на бла гоп ри я т ству ва
при съ зер ца ние и ме ди та ция.

Ма те ри а ли те са взе ти от: 
Здра ве и дъл го ле тие от жи ва та при ро да, изд.

Аст ра ла, 2002 
Учи те ля Петър Дъ нов KОкулт ни уп раж не ния,

сбор ник“, изд. Бя ло брат ство, 2000 г.
Петър Дъ нов, Ен цик ло пе ди чен реч ник, кн. вто ра,

изд. Аст ра ла, 1997 г.
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Бъл га рия се сла ви с ле чеб ни тра ди ции, чи ито
ко ре ни се гу бят в пре дис то ри чес ка та древ ност.
Бил ка рс ки те тра ди ции и поз на ва не то на ле чеб -
ни те свой ства на рас те ни я та ви на ги са би ли ед -
на от от ли чи тел ни те чер ти на на се ле ни е то по
на ши те зе ми. Мо же би за що то бил ки те по бъл га -
рс ки те зе ми се от ли ча ват с осо бе на си ла. И се га
във все ки бъл га рс ки дом има по не един–два ви да
бил ки.

Тра ди ци я та на бил ка р ство то и зна ха р ство -
то е има ла своя разц вет по вре ме то на тра кийс -
ка та кул ту ра. Зал мок сис и Ор фей са би ли по чи та -
ни ка то бо го ве за ра ди уме ни я та си да из це ля ват.
Сла ва та на Ор фей ка то ле чи тел и зак ли на тел се
разп рос ти ра вър ху це лия ан ти чен свят. Ле ген да -
та за Зал мок сис – цар и бог на ге ти те, е прив ли ча -
ла мно гок рат но вни ма ни е то на ан тич ни те ис то -
ри ци и фи ло со фи. Ис то ри ци те Стра бон и Хе ро -
дот твър дят, че Зал мок сис пър во на чал но бил роб
на Пи та гор и след ка то по лу чил от не го дъл бо ки
зна ния, бил ос во бо ден и се завър нал при ге ти те, за
да за е ме по чи та на та по зи ция на жрец и по лу бог.

В из ве ст на та кни га на римс кия ле кар Пе да -
ний Ди ос ку рид „За ле чеб ни те рас те ния”, ко я то
съдър жа опи са ние на 827 ле чеб ни сред ства, мно го
бил ки са от тра кийс ки про из ход. И до днес ня кои
от тях се при ла гат в на ша та на род на ме ди ци на
поч ти по съ щия на чин, как то в ан тич но ст та.

Култът към Аск ле пий и не го вия ан ту раж се
утвъ ржда ва сред тра ки те по вре ме на римс ко то
вла ди че ст во. В чест на Аск ле пий тра ки те из ди -
гат све ти ли ща – аск ле пи о ни.Там бол ни те са по лу -
ча ва ли ле че ние с по мощ та на ле чеб ни от ва ри, не -
об хо ди мо е би ло да прес пят в аск ле пи о на ед на
нощ, през ко я то им се е явя вал или са ми ят бог
Аск ле пий, или ня кой от ан ту ра жа му. На след ва -
ща та сут рин те са раз каз ва ли на жре ца за пре жи -
вя ва ни я та си и съ об раз но с тях той е наз на ча вал
ле че ние. В не мал ко слу чаи из ле ку ва не то е настъп -
ва ло и вед на га след та зи пър ва нощ в аск ле пи о на.

Бъл га рс ка та ле чи те лс ка тра ди ция е продъл -
же на и от бо го ми лс ки те епис ко пи и ле чи те ли, ко -
и то са има ли со лид ни зна ния не са мо вър ху рас ти -
тел ния свят, но и вър ху чо веш ко то уст рой ство.
Бо го ми лс ки те кни ги съдър жат не мал ко изп ре ва -
ри ли вре ме то си на уч ни ис ти ни. („Тай на та кни га”,
“Зе лей никът” и др.) В пос лед ния има ра ци о нал ни
пред пи са ния за ле ку ва не с бил ки, ди е та, ре жим и

на чин на жи вот. Бо го ми ли те поп Йе ре мия и Ва си -
лий Врач – из го рен на кла да та ка то ере тик в
1111 г. – са би ли про чу ти из кус ни ле чи те ли. Иде и -
те на бо го ми ли те глав но чрез апок риф на ли те ра -
ту ра са се разп ро ст ра ня ва ли от бре го ве те на
Ат лан ти чес кия оке ан до плос ко го ри е то на Ма ла
Азия. Не от шу мя ла и до днес е сла ва та на Ход жа
Бул гар – бъл га рс ки ят ле чи тел бо го мил, емиг ри рал
по вре ме на ви зан тийс ко то иго в све ще ния град
Газ ни – то га ваш на та сто ли ца на Аф га нис тан. В
не го ва чест бил из диг нат вну ши те лен мав зо лей,
на пок ло не ние пред кой то се сти ча ли хи ля ди мю -
сюл ма ни от всич ки стра ни по све та, вклю чи тел -
но от Ин дия и Ки тай. Сла ва та му не би ла затъм -
не на до ри от та зи на Ави це на. На Ход жа Бул гар е
пос ве те на чуд но ху ба ва по е ма от Ха ким Су нан,
го ле мия дре вен по ет от „су фи”-шко ла та, ко я то и
до днес в Аф га нис тан се че те с упо е ние. В нея са
въз пе ти умът, кра со та та и бла го ро д ство то на
то зи „Принц Дем бар” – пле ня ващ сър це то принц.

Офи ци ал на та хрис ти я нс ка църква съ що има -
ла сво и те ле чи те ли в ли це то на мно го мо на си,
пос ве ти ли жи во та си на изу ча ва не на то ва из ку -
ст во. Към ня кои ма нас ти ри има ло и бол ни ци, как -
ви то са нап ри мер „Св. Бо го ро ди ца” в Бач ко во и
“Св. Врач” над плов ди вс ко то се ло Кук лен.

Из „История на медицината в България” –
Сборник “Медицина и физкултура, 1980 год. 

Лечебни традиции 
по българските земи

Всеки вид растение допринася с нещо за характера на
Земята и я променя. Също както вие и вашата

човешка еволюция вече излизате от функционирането
ви само като отделни индивиди или отделни

обособени групи и ставате все по-свързани с Цялото,
така и растителният свят се изменя и флората
става все по-малко обособена. Свързвайте се с нас

навсякъде, това е добре и за двете страни. Обърни ни
внимание, виж ни с нови очи, забележи начина, по

който растем и се развиваме. Това ще ти помогне да
възприемеш уникалните качества, които носим.

Всички сме част от цялото, но смисъла е в
разнообразието на частите.

Философията и живота на растенията в една
страна са много повече свързани, отколкото би могла

да си представиш. Сега, когато наближава велико
обединение в света, нека не се загубва есенцията на

всеки уникален принос. 
Дева на рододендрона 21.V.1967
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ННаайй--ввии ссоо ккии ттее ддъърр ввее ттаа са сек во и те и
ев ка лип ти те. Сек во я та рас те в Ка ли фор -
ния, по скло но ве те не Си е ра Не ва да, на ви -
со чи на 1500�2000 м. над морс ко то рав ни ще.
Ви соч ина та њ сти га до 110�120 м.

Ди во ра стя щи те австра лийс ки ев ка -
лип ти дос ти гат ви со чи на съ що до 120 м.

ННаайй--ссттаа ррии ттее рраасс ттее нниияя на Зе мя та
рас тат в Бе ли те пла ни ни на Ка ли фор ния.
То ва е бод ли ви ят бор (Pinus crustatae). Най-
ста ри те, ве че мъртви дър ве та са на въз -
раст 7100 г, да ти ра ни с ра ди овъг ле род ния
ме тод. Най-ста ри те жи ви дър ве та са на
око ло 4000 го ди ни.

ЖЖии ввии ррее ллиикк ввии са дър ве та та от ви да
Гин ко (Ginkoginae). В ди во със то я ние те са
пок ри ва ли пла не та та ппррее ддии 115500 ммии ллии оо ннаа
ггоо ддии ннии,, по вре ме то на ди но зав ри те. От
тях е разп ро ст ра нен видът Ginco Biloba,
кой то се сре ща ка то ди во рас тящ в Ки тай,
а ка то де ко ра ти вен в мно го пар ко ве и
грaди ни в уме ре ния по яс, вклю чи телнo и в
Бъл га рия.

ССввее щщее нноо ттоо ддъърр ввоо, опи са но в Биб ли я -
та, е ли ва нс ки ят кедър. Па латът на цар
Да вид (I в. пр. н. е.) е бил пост ро ен от не го.
Ко га то цар Со ло мон, синът на Да вид, за -
поч нал да си строи дво рец в Еру са лим, 80
000 се ка чи са би ли изп ра те ни в ли ва нс ки те
пла ни ни за кедър. Един от све ще ни те да ро -
ве, под не се ни на мла де не ца Ии сус, са би ли
аро ма тич ни пръ чи ци от ли ва нс ки кедър.

ННаайй--ггоо лляя ммоо ттоо ццввее ттее в све та е Раф ле -
зи я та на Ар нолд (сем. Raflessiaceae). Рас те в
джунг ли те на Бор нео и Су мат ра. Цветът
њ е с ди а метър 1 м. и те жи 8 кг.

ППоодд ззеемм нноо рраасс ттее ннииее е Trifolium
subterrenium (под зем на де те ли на). Рас те в
су хи те райо ни на Австра лия, глав но по
мес та, къ де то ряд ко па дат ва ле жи. След
ка то прецъф ти, цветът се из ви ва на зад,
гла вич ка та му се обръ ща на до лу и се за ра вя

в зе мя та, къ де то пло до ве те уз ря ват. Те
мо гат да се из по лз ват за фу раж. През се зо -
на на дъж до ве те се ме на та, ко и то са ос та -
на ли  в зе мя та, да ват на ча ло на но ви рас -
те ния.

По-из ве ст ни аро мат ни дър ве та:
ССаанн ддаа ллоо ввоо ттоо ддъърр ввоо рас те по ин дийс -

ко то крайб ре жие
ККаамм ффоо рроо ввоо ттоо ддъърр ввоо се отг леж да в

Южен Ки тай и о-в Тай ван.
ББаалл ссаа ммоо ввоо ттоо ддъърр ввоо рас те в Сан Сал ва -

дор, Гва те ма ла и Хон ду рас. От не го се
прави пе ру ви я нс ки бал сам, из по лз ван в ме -
ди ци на та и коз ме ти ка та.

ТТаа ммяянн ии ммии рроо
В Юж на Ара бия и Со ма лия рас те кар -

те ро во то дър во (Bosvelia carteri). Сокът,
кой то из ти ча след ка то се нап ра ви раз рез
на ко ра та му, зас ти ва на зрън ца. Те се на ри -
чат ттаа ммяянн и съдър жат 4 до 7 про цен та
ете рич но мас ло. 

В Ма ла Азия и на ост ров Крит е по пу -
ля рен критс ки ят та мян, кой то се пра ви
от ди во рас тя щия храст Cistus creticus и
Cistus cypricus

ММии рроо ттоо е лю бим аро мат на Из то ка.
По лу ча ва се ка то се нап ра ви раз рез на ко ра -
та на Commifora shyssimica.То ва дър во се
отг леж да в Юж на Азия и Ети о пия.

Смо ла та, ко я то из ти ча от не го, се
сгъс тя ва във въз ду ха под фор ма та на тъм -
но ка фя ви иви ци. Ми ро то се е це ня ло на рав -
но със зла то то.

В Еги пет са из по лз ва ли ми ро то, смо ла -
та на кед ро во то дър во и мус ка то во то
мас ло за бал са ми ра не на по кой ни ци те.

Дър ве та � подп рав ки:
ККаа ннее ллее нноо ттоо ддъърр ввоо рас те в Цей лон.
ММуусс ккаа ттоо ввоо ттоо ддъърр ввоо рас те в Ма лайс кия

ар хи пе лаг, на Ан ти лс ки те ост ро ви.
ВВаа ннии ллее нноо ттоо ддъърр ввоо е отг леж да но още

от ац те ки те за подп рав ка.
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ККаа рраамм ффии ллоо ввоо ттоо ддъърр ввоо се отг леж да на
ост ров Ява и Мо лу кс ки те ост ро ви.

ЧЧеерр ннии яятт ппии ппеерр про из ли за от Ма лайс -
кия ар хи пе лаг. Бил е це нен от гър ци те още
през IV в. пр. н. е. 

Ле чеб ни рас те ния:
ММаанндд рраа ггоо рраа � рас те в Се вер на Аф ри ка.

Смя та ло се, че въз буж да лю бов. Из по лз ва на
е ка то упой ва що ве ще ст во при хи рур гич ни
опе ра ции.

““ККоо ррееннъътт ннаа жжии ввоо ттаа”” � Жен шен. Как -
то и манд ра го ра та, той има фор ма та на
чо веш ка фи гу ра. В Ки тай, къ де то е разп ро -
ст ра нен, има по ве рие, че жен шенът мо же
да се превръ ща в чо век или жи вот но. Из по -
лз ва се за ле че ние на бе лод роб ни и сър деч ни
бо лес ти, вяр ва се, че подм ла дя ва чо ве ка и
му връ ща жиз не ни те си ли.

““ККоо рраа ттаа ннаа ййее ззуу ии ттии ттее”” � Хи ни но во то
дър во е би ло из по лз ва но от пе ру а нс ки те
ин ди ан ци ка то про ти во ма ла рич но сред -
ство. Бе ли те на ше ст ве ни ци на у чи ли от
тях за сил ни те му ле чеб ни свой ства. Йе зу -
и ти те за поч на ли да изп ра щат в Ев ро па
стри та на прах ко ра от хи ни но во дър во,
про чу ла се ка то не за ме ни мо сред ство про -
тив ма ла рия. 

ХХиидд рроо ккаарр ппуусс � веч но зе ле но то дър во,
раз по ло же но в юго за пад на та част на Ин -
дия, се из по лз ва ло ка то сред ство про тив
про ка за.

Лис та та на ттюю ттюю ннаа (Nikotiana
tabacum) са би ли из по лз ва ни най-нап ред от
юж но а ме ри ка нс ки те ин ди ан ци. Разп ро ст -
ра не ни би ли в Ев ро па бла го да ре ние на Ка -
те ри на Ме ди чи, ко я то вдиш ва ла ди ма им,
за да об лек чи гла во бо ли е то си. За поч на ли

да ги из по лз ват ка то лек за вся как ви бо лес -
ти. На рек ли тю тю на “бил ка та на Ка те -
ри на Ме ди чи”. От на ча ло бил из по лз ван “за
про чи ст ва не на гла ва та”. Пу ше не то на
тю тюн има ло такъв ус пех, че през 1624 г.
па па Ур бан ана те мо сал пу ша чи те. А рус ки -
ят цар Ми ха ил Ро ма нов из дал за по вед пу -
ша чи те да по лу ча ват те лес но на ка за ние
от 60 то я ги и ако не се поп ра вят, да им се
от ре же но са.

ДДъъвв ккаа ттаа про из ли за от Цент рал на
Аме ри ка. Дър во то са по ди ла е су ро ви на та,
от ко я то се по лу ча ва смо ла та чикл. Отг -
леж да се в тро пи чес ка та зо на � Мек си ко,
Фи ли пи ни те и Ин дия. 

ЛЛоо ззаа ттаа � Vitus vinifera се спо ме на ва
още в Ста рия за вет: “Ной, мъжът � орач
нап ра ви зе мя та и за са ди ло за.”

По сте ни те на вът реш ни те ка ме ри
на еги пе тс ки те пи ра ми ди има над пи си, со -
че щи за из по лз ва не то на ччеерр ннаа ттаа рряя ппаа още
пре ди 4000 го ди ни. 

Подб рал:Д-р Свет ла Бал то ва
Из: Та лай ло ва, Д., Та ла лай Ст., “Див ни -

ят свят на рас те ни я та”, Зе миз дат, Со фия,
1978.
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Всяко ратение следва един модел, образец на
осъществяване. Ние съдействаме и помагаме за

проявата на този модел-скица съобразно и с
наличните материали, въпреки че обстоятелствата,

средата, времето, условията, храната и др. биха
могли да го видоизменят. Нашата работа не е да

предприемаме промени в модела или да развиваме нов.
Ние се стараем да следваме стремежа си към

съвършенство, но не можем да слезем долу и да
контролираме материалния план. Това е работа на

човека. Ние просто използваме условията, които
осъществяват еволюцията. А човекът е в състояние

да измени тези условия.
Девата на домата, 7.8.1963г.
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Мин ка Пет ро ва Дог ра -
мад жи е ва бе ше част от на -
шия екип – чо векът, кой то в
най-го ля ма сте пен осъ ще ст вя ва -
ше връз ка та меж ду ду хов ни те тра -
ди ции на Бъл га рия и За пад на Ев ро па. 

В мла ди те си го ди ни се бе ше за поз на ла
с уче ни е то на Учи те ля Петър Дъ нов, фор ми ра ло
све тог ле да й, ко е то след ва ше по дух, чуж да на вся -
как ви по каз ни про я ви.

При ед но по се ще ние у Ве се ла Нес то ро ва Мин -
ка виж да кни га та �Гра ди на та на Финд хорн“, то ку
що до не се на в Бъл га рия, и е по ра зе на от съдър жа -
ни е то є. Иде и те на Финд хорн за "дъл бо ка еко ло гия"
и един ство на жи во та ста ват ней на съд ба. Мин ка
ус пя ва да по се ти Общ но ст та и след връ ща не то си
ор га ни зи ра се рия се ми на ри и лек ции, пос ве те ни на
те зи те ми. По вре ме на вто рия си прес той в Общ -
нос та тя се за поз на ва с ед на от ос но ва тел ки те –
Ай ли йн Ка ди. След сър деч на та им сре ща меж ду две -
те се ус та но вя ва трай на лич на ко рес пон ден ция.

От 1996 г. тя ста ва
предс та ви тел на общ но ст та

Финд хорн в Бъл га рия.
До края на жи во та си Мин ка

под дър жа ше ин тен зив ни връз ки и с
дру ги ду хов ни общ нос ти ка то Шу ма хер

ко леж и не го вия ос но ва тел Са тиш Ку мар, Лу -
сис тръст, Мре жа на ду хов ни те же ни и др. Ней на
дар ба бе ше да свързва хо ра та. Ця ла та є дей ност
бе ше на со че на в та зи по со ка – мно же ст во пре во -
ди от анг лийс ки, ор га ни зи ра не на лек ции и се ми на -
ри, подк ре па за бъл га ри, же ла е щи да по се тят во де -
щи те ду хов ни цент ро ве в Бри та нс ка та общ ност. 

Те зи, ко и то бя ха щаст ли ви да я поз на ват, па -
зят об ра за на един иск рен, нетър пящ фал ша чо век,
с не пог ре шим усет за ду хов но то, за един от зив чив
и фин при я тел. Скром на ка то де те, тя се при тес -
ня ва ше да об ре ме ня ва ко го то и да е със се бе си. Тя
от ле тя та ка, как то жи вя – ка то птич ка бо жия – ед -
но ог ром но сър це, би е що в тол ко ва мъ нич ко тя ло.

сп. �Житно зърно“
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МИН КА
(10.05.1930�28.10.2001)



„Аз съм дух, аз съм нав сякъ де, аз съм във
всич ко и у все ки го. Ня ма мяс то, къ де то да не
присъ ствам. Ко га то раз бе реш то ва напъл но и
си в със то я ние да го при е меш, ще уз на еш, че Бо -
жи е то царство е в те бе, ще прек ра тиш тър се -
не то и ще се обър неш навът ре!“

Те зи ду ми сла гат на ча ло то на един дълъг
път. Ти хи ят глас, кой то Ай ли йн Ка ди чу ва в
гла ва та си по вре ме на ме ди та ция, не е приз -
нак на ду шев но разстрой ство, с не го за поч ва
ед но ду хов но ръ ко во д ство, око ло ко е то се
изг раж да ед но от най- про чу ти те пла не тар ни
ду хов ни се ли ща. С го ля мо закъс не ние ви
предс та вя ме ед но от чу де са та на 20 век –
Гра ди на та на Финд хорн.

През 1962 г. мал ка гру па хо ра за пър ви
път в съв ре мен но ст та осъ ще ст вя ва връз ка с
ин те ли ге нт но ст та на рас ти тел ния свят –
ра зум но ст та, възпри е ма на чрез ар хе тип ни те
об ра зи на Де ви те (ан ге ли те на рас те ни я та),
ел фи те и дър вес ни те ду хо ве. Зву чи ка то при -
каз ка или мис ти фи ка ция!? Но та зи връз ка, за -
поч на ла с „ти хия глас“, кой то ръ ко во ди Ай ли -
ин и с те ле па тич ния кон такт, кой то До ро ти
Мак Лийн има с Де ви те на рас те ни я та,  пос -
та вя на ча ло то на най-уди ви тел на та гра ди на,
раз ра ст ва ща се вър ху песъч ли вия ка ме нист
бряг на Се вер на Шот лан дия, край сел це то
Финд хорн, бли зо до гр. Фо рес. Там, при сту де -
ния се ве рен кли мат и край но бед на та поч ва,
Питър и Ай лийн Ка ди, за ед но с До ро ти, вслу -
ша ни в ду хов но то си ръ ко во д ство и след вай ки
нас тав ле ни я та му, за поч ват да отг леж дат
раз но об раз ни зе лен чу ци и до ри тро пи чес ки
рас те ния. Чу до то е ре гис ти ра но от Бри та -
нс ка та поч ве на асо ци а ция, се ри оз ни хо ра за -
поч ват да по се ща ват стран но то мяс то.
Питър дъл го мъл чи за на чи ни те на ра бо та в
гра ди на та, за що то всич ко, ко е то мо же да ка -
же, е „лю бов и сът руд ни че ст во с де ви те на
рас те ни я та“, от ко и то по лу ча ват конк рет -
ни ука за ния за ра бо та. Би ха го смет на ли за

луд. Един от пър ви те, на ко и то до ве ря ват
тай на та, е сър Джордж Три ве лиън – ко ло сал -
на фи гу ра в ду хов ния жи вот не са мо на Анг -
лия, кой то, съ пос та вяй ки раз ка зи те с фак ти -
те и раз чи тай ки на собстве ни те си фи ни се -
ти ва, зас та ва зад мал ка та общ ност. Най-ду -
хов ни те и тър се щи умо ве на ост ро ва, а впос -
ле д ствие и от цял свят, за поч ват да се сти -
чат към гра ди на та на Финд хорн, за да усе тят
ра до ст та от възста но ве на та връз ка на чо ве -
ка с при род ни те царства, за да жи ве ят и ра -
бо тят заед но и в сът руд ни че ст во с при род -
ни те ду хо ве, съз да вай ки мо дел за но вия тип
чо веш ки ко му ни. В 1967 г. из ли за кни га та
„Гра ди на та на Финд хорн“ ко я то се превръ ща
в ед на от емб ле ми те на ев ро пейс ка та но ва
ду хов ност. 

По ко ле ни я та се сме нят, през 1970 г. във
Финд хорн ид ва Дей вид Спенг лер – един от во -
да чи те на Но ва та епо ха в САЩ. Яс но ви дец,
фи ло соф, пи са тел, той син те зи ра фи ло со фс -
ка та кон цеп ция на общ но ст та ка то „об ра зо -
ва те лен център на свет ли на та“ и прив ли ча
във Финд хорн мно го мла ди хо ра, тър се щи ду -
хов ния си път. Пос те пен но чу де са та в гра ди -
на та за поч ват да отстъп ват на ду хов но –
прос вет на дей ност: се ми на ри, кур со ве, ду хов -
ни прак ти ки. Ня ма поч ти ни то един от го ле -
ми те уче ни и фи ло со фи на съв ре мен на та на у -
ка с ин те рес към ду хов но то, кой то да не е по -
се тил Финд хорн. През 1973 г. друг аме ри ка нец
– Пол Хо кен след по се ще ни е то си във Финд -
хорн на пис ва кни га та „Ма ги я та на Финд -
хорн“, ко я то е пре ве де на на мно го ези ци. През
1979 – 82 г., след пре о до ля ва не на го ля ма кри -
за, се офор мя иде я та за пла не тар но се ли ще с
трай ни жи ли ща и струк ту ри. За ку пу ва се Ка -
ра ван парк, меж дув ре мен но е за ку пен и хо те -
ла Клю ни хил, кой то ста ва част от Общ но -
ст та. За поч ва из да ва не на спи са ни е то „Ед на
зе мя“, до би ло по пу ляр ност и че те но по цял
свят. За поч ват да се про веж дат еже год ни ок -
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то мв рийс ки кон фе рен ции, по се ща ва ни от
мно го вид ни хо ра от цял свят. С те че ние на
де се ти ле ти я та Финд хорн се про ме ня. Как то
все ки жив ор га низъм, той пре ми на ва от чу де -
са та на мла до ст та към улег на ли те, зре ли го -
ди ни, след ка то е разпръс нал иск ри от свет -
ли на та си по це лия свят. В Бъл га рия кни га та
„Гра ди на та на Финд хорн“ бе ше пре ве де на от
Мин ка Пет ро ва и при я те ли през 1982 г. и ма -
ши но пис ни те стра ни ци бя ха разп ро ст ра ня ва -
ни ка то апок риф на ли те ра ту ра. Мин ка, ко я -
то бе ше на у чи ла анг лийс ки по то зи по вод,
свър за от там на татък жи во та си с та зи
общ ност и ус пя – въп ре ки пъл на та лип са на
сред ства – да по се ти три пъ ти  Финд хорн.
До смъртта си през 2001 г. тя под дър жа ше
лич на ко рес пон ден ция с Ай ли йн Кад ди. Тя бе -
ше и пър ви ят чо век за връз ка с Финд хорн в
Бъл га рия. Та зи дей ност бе ше по е та по-на -
татък от Ни ко лай и Еми лия Не ше ви, ко и то
ще предс та вят нас то я ща та дей ност на
„Фон да ция Финд хорн“.

40 ГО ДИ НИ „ФОН ДА ЦИЯ ФИНД ХОРН“:
ЛЮ БОВ ТА КА ТО НА ЧИН НА ЖИ ВОТ

Центърът за транс фор ма ция и об ра зо ва -
ние „Фон да ция Финд хорн“ е в сър це то на
меж ду на род на общ ност, ос но ва на вър ху ду -
хов ни цен нос ти. Тя е мяс то, къ де то ежед не -
ви е то се превръ ща в ак тив но слу же не чрез
осъз на ва не на  се бе си, дру ги те, окол на та сре -
да и вре ме то, в ко е то жи ве ем.

Дей ност
Финд хорн е общ ност, включ ва ща в на ше

вре ме приб ли зи тел но 450 ду ши в окол но ст та,
как то и хи ля ди при я те ли и под дръж ни ци от
цял свят. Ро ля та на Фон да ци я та е да прак -
ти ку ва, пре по да ва и по каз ва връз ки те меж ду
еко ло ги чес ки те, ико но ми чес ки те, об ще ст ве -
ни те и ду хов ни те ас пек ти на жи во та. Тя пра -
ви то ва чрез:

1) Пред ла га не на об ра зо ва тел ни прог ра -
ми и кур со ве;

2) Под дър жа не на въз ник ва щи в общ но -
ст та ини ци а ти ви;

3) Раз ви тие на Еко се ли ще то. 
Об ра зо ва ние
Ед на от глав ни те дей нос ти на „Фон да -

ция Финд хорн“ е про веж да не то на хо лис тич -
ни об ра зо ва тел ни кур со ве за въз ра ст ни в ре -
ди ца об лас ти. Обик но ве но за ед на  учеб на го -

ди на Фон да ци я та осъ ще ст вя ва око ло 200 ед -
но сед мич ни кур со ве, а съ що и кон фе рен ции,
се ми на ри и пъ те ше ст вия. По ве че от 3500 ду -
ши от 40 стра ни участ ват в кур со ве или про -
я ви вся ка го ди на. Ос вен то ва го диш но я по се -
ща ват по ве че от 10 000 ду ши.

Най-по се ща ван е увод ни ят курс, на ре чен
„Сед ми ца за пре жи вя ва не“. Той въ веж да
участ ни ци те във всич ки ас пек ти на Фон да ци -
я та: ду хов на прак ти ка, ра бо та с при ро да та,
изг раж да не на гру по во съз на ние, ежед нев ни
дей нос ти на жи во та в общ но ст та, ка то ра -
бо та в кух ни те, гра ди ни те и ре мо нт ни те ра -
бо тил ни ци. То ва да ва на гос та вре ме да опоз -
нае общ но ст та и да прак ти ку ва ду хов ни те
прин ци пи в ежед не ви е то. След „Сед ми ца та за
пре жи вя ва не“ же ла е щи те ос та ват, за да взе -
мат учас тие в се ми на ри, обх ва ща щи об лас ти
ка то лич но ст но из ра ст ва не, ду хов ни прак ти -
ки или ле чи те л ство.

В допъл не ние към сед мич ни те кур со ве,
Фон да ци я та пред ла га еже год но две кон фе рен -
ции – през про лет та и есен та. Те прив ли чат
меж ду на род на пуб ли ка и ли де ри в раз лич ни об -
лас ти и да ват на участ ни ци те аван гар ден
опит с те ми ка то „Биз нес за Жи во та“, „Еко -
се ли ща и ус той чи ви общ нос ти“, „Си ла та на
слу же не то“, „Пес ни от не бе то и зе мя та“,
„Зов за мир“.

По нас то я щем Фон да ци я та раз ши ря ва
сво и те ак ре ди ти ра ни об ра зо ва тел ни прог ра -
ми и офор мя но вия „Ко леж на Фон да ция
Финд хорн“.

През 1997 г. Фон да ция Финд хорн е приз на -
та за офи ци ал на неп ра ви те л стве на ор га ни за -
ция към ООН, ко е то є да ва пра во да участ ва
в про я ви на ООН ка то „Сре ща на най-ви со ко
рав ни ще за Зе мя та“ и „Жиз не на сре да II“.
Фон да ци я та има собстве на гло бал на мре жа
от сът руд ни ци, ко и то подк ре пят ней на та
ра бо та.

Еко се ли ще
От 1980 г. „Фон да ция Финд хорн“ е тръг -

на ла в но ва по со ка с пост ро я ва не то на Еко се -
ли ще то ка то прак ти чес ко продъл же ние на
сво я та по-ран на ра бо та с при ро да та и окол -
на та сре да. До днес са пост ро е ни 40 но ви еко -
ло гич ни сгра ди, включ ва щи но ва то рс ка та
стан ция за пре чи ст ва не на от падъч ни во ди
„Жи ва ма ши на“, 75-ки ло ва то ва та вятър на
елект ро це нт ра ла, къ щи с пок ри ви от торф и
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„ди ша щи сте ни“, а съ що и сгра да та за гос ти,
пост ро е на спо ред най-ви со ки те еко ло гич ни
стан дар ти.

Еко се ли ще то мо же да бъ де опи са но ка то
чо веш ко се ли ще, ко е то е ус той чи во еко ло ги -
чес ки, ико но ми чес ки, кул тур но и ду хов но.
Сгра ди те в „Парк Финд хорн“ из ра зя ват те зи
ин тег ри ра ни цен нос ти чрез кра со та та на
сво я та ар хи тек ту ра и ува же ни е то си към ре -
сур си те на зе мя та. Продъл жа ва що то раз ви -
тие на Еко се ли ще то пре дос та вя це нен мо дел
за бъ де ще то и е съз да ло сре да за изс лед ва не и
обу че ние. „Прос то строй те зе ле но“ – наръч -
никът за изг раж да не на еко ло гич ни сгра ди във
Финд хорн ве че е ус пеш но пуб ли ку ван и еки пи
от стро и те ли би ват обу ча ва ни да из по лз ват
еко ло гич но здра вос лов ни и за паз ва щи при род -
ни те ре сур си ме то ди и ма те ри а ли. Ка то еко -
се ли ще „Фон да ция Финд хорн“ е част от бър -
зо раз ра ст ва ща та се „Еко се лищ на мре жа“,
ко я то свързва сход ни про ек ти по це лия свят.

Финд хорн и Бъл га рия
За вре ме то на сво е то съ ще ст ву ва не

общ но ст та Финд хорн е по се те на от око ло 10

бъл га рс ки граж да ни. Ог ром на ро ля за под дър -
жа не на жи ва та връз ка с Бъл га рия изиг ра
Мин ка Пет ро ва, ко я то бе не ин дъл го го ди шен
предс та ви тел в на ша та стра на. Та зи връз ка
има мно же ст во ас пек ти: пре веж да не и из да -
ва не на ли те ра ту ра, ор га ни зи ра не на се ми на ри
с гос ту ва щи лек то ри от Финд хорн, учас тие
в меж ду на род ни ду хов ни ини ци а ти ви и др. Но,
ко е то е най-важ но, изг ра ден е прек ра сен ду хо -
вен мост от при я те л ство, по кой то те че
лю бов та ка то на чин на жи вот.

По ве че ин фор ма ция за „Фон да ция Финд -
хорн“ мо же те да по лу чи те от ней на та Ин -
тер нет стра ни ца или от предс та ви те ли те
за Бъл га рия:

Еми лия и Ни ко лай Не ше ви
Тел.: (02) 680 886
E-mail: hrydaja@dir.bg
Посланията на девите, които поместваме

получени от Дороти Мак Лиън, са взети от
книгата 1Градината на Финдхорн“.

Изображенията на елфи са на Сисли Мери
Баркър.
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Ние бихме искали вие да обичате градината и всичко
в нея, да полагате грижи за нея и да ґ отдадете

своето внимание. Но преди всичко бихме искали да
чувствате всичко това като част от цялото, от

Едното. Не е достатъчно да се отглеждат растения
само или предимно заради красивата им външност

или заради ползата от тях. Отглеждайте ни и
защото всички ние сме израз на цялото. Вие също сте
част от цялото – част от тази буца пръст, част от
това мъничко цвете, част от слънчевата светлина и

дъжда, част от блясъка в очите на другия, от
топлината на усмивката на другия. Вие сте част от

нас, ангелските стопани, които озаряваме и даваме
живот на планетата, които се грижим за всички вас,

въпреки че не ни познавате.
Ангелът на местността, 17.10.1969

Моделите на растенията са тук, в нашия свят и
всеки детайл се изпълнява до съвършенство. Ти се
чудиш защо се получават някои „прищявки” на
природата. Това е защото животът никога не е

статичен, винаги е отворен за промяна, открит за
Божията воля, едно движение все напред в живота.

Всяко творчество има елелемент на
експериментиране, иначе то би кристализирало. Ние

го вършим съзнателно, когато моментът е назрял и се
появи възможност. Ние не можем внезапно да изменим
един архетип, модел, образец. Това се извършва съгласно

природния закон, когато всички обстоятелства са
благоприятни. Тук човечеството може да помогне и да

контролира обстоятелствата
Девата на напръстника, 14.04.1971



Фи лип Кар-Гом е
пси хо лог и пи са тел. Ав -
тор е на 1Пъ тят на Дру -
и да“, 1Ос но ви те на дру и -
дс ка та тра ди ция“, съ ав -
тор на „Дру и дс кия ора -
кул на жи вот ни те“, ре -
дак тор е на сбор ник ста -
тии, пос ве те ни на дру и д -
ство то, кой то из ле зе на
бъл га рс ки под име то
„Завръ ща не то на дру и ди -
те“, изд. Шам ба ла. Кни га -
та на Па ко Ра бан „Си ла -

та на кел ти те“, бълг. изд. Епсилон, 1997 г., предс тав -
ля ва всъщ ност ди а ло зи с Филип Кар-Гом.

За поч ва да изу ча ва дру и дс ки те тра ди ции на 15
го ди ни с учи те ля си Рос Ни кълс – един от въз ра ст -
ни те пред во ди те ли на дру и ди те. Завъ ршва пси хо ло -
гия в Лон до нс кия уни вер си тет, учи пси хо те ра пия за
въз ра с тни в Инс ти ту та за Пси хо син те за и иг ро ва
те ра пия за де ца. Обу ча ва се съ що за Мон те со ри-
пре по да ва тел към центъ ра Мон те со ри в Лон дон и в
продъл же ние на че ти ри го ди ни е ди рек тор на учи ли -
ще то Мон те со ри в Лю ис. Меж ду 1980 и 1987 г. ид во
мно гок рат но в Бъл га рия, во ден от жив ин те рес към
Учи те ля Бе ин са Ду но. През 1988 г. е по ка нен да ог -
ла ви Ор де на на Бар до ве те, ова ти те и дру и ди те –
ед на от най-го ле ми те меж ду на род ни дру и дс ки гру пи,
и съ че та ва та зи длъж ност с част ната си прак ти ка
ка то пси хо те ра певт, ка то съ щев ре мен но пи ше и да -
ва уъркшо пи по цял свят.

Жи вее в Съ секс с же на си Сте фа ни и тех ни те
де ца.

Дру и д ство то е древ на та мъд рост на на -
ши те зе ми. Чес то сме скло ни да мис лим за не -
го ка то за не що, ко е то при над ле жи на ми на ло -
то, ка то за ня как ва из гу бе на тра ди ция, ко я -
то хо ра та се опит ват да въз ро дят, ка то за
анах ро низъм. Ся каш на по до бя ва овех тя ла
вещ, пос та ве на зад вит ри на. 

В действи тел ност дру и д ство то би ту ва
в ед но „ду хов но из ме ре ние“, къ де то вся ка епо -
ха го претъл ку ва на но во, пресъз да ва го във
фор ма, съ от ве т ства ща на вре ме то и мяс то -
то, в ко и то жи ве ем, тъй че ня ма от да ле ча ва -
не от из во ра на уче ни е то.

Въп ре ки то ва ис ти на е, че дру и д ство то
въз ник ва в древ но ст та, във вре ме то на пост -
ро я ва не то на ме га лит ни те па мет ни ци, във
вре ме то на про тод ру и ди те. Кел ти те се сме -
си ли с та зи кул ту ра и та ка съз да ли кла си чес -
ко то дру и д ство, та ко ва, как во то днес хо ра -
та го зна ят от текс то ве те на Юлий Це зар и
дру ги те ан тич ни ав то ри.

Труд но е да се ка же да ли съв ре ме нно то
дру и д ство е част от ед на неп рекъс на та тра -
ди ция или  по-ско ро е пресът во ре но.

Из ку ша ва що е да се придър жа ме към ед -
на та или дру га та вер сия, но всъщ ност ни то
ед на от тях не е вяр на. Мно го ма те ри ал от
ста ри те  при каз ки е оце лял във фолк ло ра, но
тра ди ци я та неп рекъс на то се про ме ня. Днеш -
но то дру и д ство се раз ли ча ва съ ще ст ве но от
Ро ман тич но то дру и д ство на XVIII век, а съ -
що и от Келтско то дру и д ство. Тра ди ци я та е
жи ва.

Дру и д ство то е зем на или при род на ре ли -
гия. Тя ня ма учи тел, май ка или ба ща – ос но ва -
тел. Тя е не що, ко е то се е раз ви ва ло през вре -
ме то сред мно го раз лич ни хо ра. Глав ни ят
спло тя ващ фак тор е по чит та към зе мя та и
ра бо та та с цик ли те на при ро да та. Ос нов на -
та прак ти ка е из жи вя ва не то на кръ га от
осем го диш ни праз ни ка – слън цес то е ни я та,
рав но де н стви я та и че ти ри те меж дин ни ог -
не ни вре ме на.

На прак ти чес ко ни во все ки от те зи праз -
ни ци се от бе ляз ва с ин ди ви ду ал на или гру по ва
це ре мо ния. Тя мо же да бъ де про ве де на на зак -
ри то или навън, сред при ро да та. Ха рак тер но -
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Ау ен
Бла гос ло вия – вдъх но ве ние – 

дар от бо го ве те
Фи лип КАР-ГОМ



то е, че се изпъл ня ва в кръг (в най-доб рия слу -
чай навън, на спе ци ал но мяс то), каз ват се мо -
лит ви и се по чи тат че ти ри те по со ки. След
отк ри ва не то на це ре мо ни я та ид ва цент рал -
на та част, на ри ча на по ня ко га Айс тед вод
(eisteddfod – от уелс ки – „твор чес ки съ бор“), с
му зи ка, по е зия или пе сен. 

Ако це ре мо ни я та се про веж да в не чий
дом, в то зи мо мент мо же да се нап ра ви об ща
ме ди та ция.

Зак ри ва ща та част има раз лич но уда ре -
ние и ха рак тер ни чер ти, в за ви си мост от то -
ва, кой от осем те праз ни ка се чест ва в нас -
то я щия мо мент. Зат ва ря не то включ ва при -
зо ва ва не на Ау ен (Awen – виж по-до лу в текс -
та) чрез на пя ва не, за из ди га не енер ги я та на
гру па та и ка то мол ба за бла гос ло вия и съ зи да -
тел ност, ко я то е мно го важ на чер та на дру -
и д ство то. 

Вя ра та на дру и ди те, че всич ко е жи во и
всеп ро ник на то с дух, про ме ня връз ка та с ця -
ла та при ро да, та ка че липс ват еле мен ти на
експло а та ция и ма ни пу ла ция. Вмес то тях
има по чит към при ро да та. То ва е дъл бо ка про -
мя на  в от но ше ни е то на хо ра та спря мо пре -
об ла да ва що то пре ди от но ше ние. 

Ед но от зна че ни я та на ду ма та дру ид е
„дъб“ или „вход“. Са ми те осем праз ни ка иг ра -
ят ро ля на „вра ти“ меж ду вът реш ни те и
външни те из жи вя ва ния.

Ка то съ ще ст ва, ко и то жи ве ят  в све та
на прост ра н ство то и вре ме то, външно то и
вът реш но то, дру и ди те чест ват мо мен ти те
на свързва не то им. Имен но еди не ни е то на
точ но то вре ме и точ но то мяс то пра ви лят -
но то слън цес то е не в Сто ун хедж оо бе но зна -
чи мо. Съв па де ни е то улес ня ва пре си ча не то на
„пра га“ към дру ги те све то ве. 

На ши те пред ци отк ри ва ли и съз да ва ли
све ще ни мес та вър ху зе мя със спе ци фич ни
енер гий ни ка че ст ва, въп ре ки че на ед но дру го
ни во вся ко мяс то е све ще но, та ка как то вся ко
жи вот но или рас те ние е. Ро ля та на све ще ни те
мес та бе ше ос вет ле на през пос лед ни те го ди ни
пос ре д ством пра ви те л стве ни те път ни про -
ек ти, ко и то по си ла та на стран на иро ния  или
пов рат ност на съд ба та включ ва ха пре ми на ва -
не през ня кои мно го све ще ни мес та, ка то нап -
ри мер Уичбъ ри Хил или Солсбъ ри Хил.

На идей но и прак ти чес ко ни во дру и д -
ство то раз ви две прог ра ми, кой то имат за

цел да се за ни ма ят с то зи проб лем. Пър ва та
се на ри ча „Кам па ния за ин ди ви ду ал на еко ло -
гич на от го вор ност“, ко я то прос то насър ча ва
хо ра та да вър шат то ва, ко е то из по вяд ват.
Ко га то та зи прог ра ма стар ти ра, ня ма ше
мно го по пу ляр ност, но ско ро иде и те й за поч -
на ха бър зо да се при е мат, та ка как то кон цеп -
ци ите за от го вор но па за ру ва не, ре цик ли ра не и
при ро досъ об ра зен на чин на жи вот дос ти гат
до все по ве че хо ра.

Вто ра та прог ра ма е кам па ния за за саж -
да не на све ще ни дъб ра ви. Ве че има за са де ни по
це лия свят, до ри в да леч ни стра ни ка то
Австра лия, САЩ и Юж на Аме ри ка. То зи за ле -
ся ващ проект е мал ко по-раз ли чен от ос та на -
ли те, за що то хо ра та са насър ча ва ни да за саж -
дат ня кои от ста ри те све ще ни дър ве та ка -
то дъб, джел, ясен, ел ша, бре за, офи ка и др.

Хо ра та би ват прив ле че ни от дру и д -
ство то за ра ди не го ва та връз ка с дър ве та та,
и  дру го то зна че ние на ду ма та дру ид е „горс -
ки мъд рец“ (или „мъд рецът на дъ бо ве те“).

Съд ба та на чо ве че ст во то е тяс но свър -
за на с та зи на дър ве та та. Дъб ра ви те, ко и то
за саж да ме се га, съз да ват но ви све ще ни мес -
та. Не тряб ва да бъ дем плен ни ци на иде я та,
че све ти са са мо те зи мес та, ко и то са съз да -
де ни в ми на ло то. Мо жем да съз да дем на ши
собстве ни, но ви све ще ни мес та, ка то част
от иде я та за „дру и д ство, съг ла су ва но с на ше -
то вре ме“, спо ме на та в на ча ло то.

Дру и ди те се стре мят да ку пу ват мал ки
пар че та зе мя на кол ко то мо же по ве че мес та,
и да ги превръ щат в све ще ни дъб ра ви, от во ре -
ни за по се ти те ли. По доб но на иде я та за
църква, къ де то хо ра та в раз га ра на дел нич на -
та су ма то ха в своя жи вот мо гат да оти дат,
сед нат и помъл чат. Те зи све ще ни дъб ра ви мо -
гат съ що да се превър нат в мес та, къ де то хо -
ра та се сре щат със се бе си или чест ват оп ре -
де ле ни праз ни ци, и по то зи на чин ги ос ве ща -
ват или „за реж дат“. Вся ка но восъз да де на
дъб ра ва мо же да има ка ме нен кръг или ог ни ще
в сре да та.

Във връз ка с подк ре па та на та зи ини ци а -
ти ва бе ше съз да ден и сбо рен ал бум с му зи ка и
по е зия (кой то мо же да бъ де по лу чен чрез ад ре -
са в края на ста ти я та). Ка то ця ло иде я та бе
да под тик нем хо ра та да се гри жат за го ри те,
а конк рет но чле но ве те на Ор де на да по е мат
ро ля та на доб ро вол ни горс ки па зи те ли. Прак -
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ти чес ка та и езо те рич на та гри жа за мес та та
са вза им но свър за ни, за що то ако се гри жиш за
не що фи зи чес ки, ти го оби чаш и го подк ре пяш
и с вът реш ни те си се ти ва.

Дру и ди те по чи тат дър ве та та ка то све -
ще ни съз да ния и вяр ват, че дър вес на та си ла
мо же да се про я вя ва ка то зна ние чрез Оу ам
(Ogham – езикът на дър ве та та), и ка то ре зул -
тат оп ре де ле ни дър ве та са свързва ни с оп ре -
де ле ни идеи или сим во ли. Те са ос но ва та на дру -
и дс кия дър ве сен ка лен дар, в кой то на все ки ме -
сец от го ва рят спе ци фич ни дър вес ни ви до ве. 

В це ре мо ния дру и ди те мо гат ди ре кт но
да се свър жат със съ от вет на та дър вес на
енер гия и да я из по лз ват, нап ри мер за об щу ва -
не през вре ме то и прост ра н ство то (на ис ти -
на ори ги нал на те лег раф на сис те ма!) или за ле -
че ние на се бе си или на дру ги хо ра.

В дру и д ство то има ед на идея за по лу ча -
ва не то на „ау ен“. Та зи уелс ка ду ма оз на ча ва
мно го не ща – бла гос ло вия, вдъх но ве ние, бо же -
ст вен дар.

Ко га то Ау ен те че през теб, мо жеш да
бъ деш съ зи да те лен. Та ка нап ри мер по е ти те

са хо ра, бла гос ло ве ни от Ау ен. Про ти ча не то
на то зи по ток (ау ен съ що оз на ча ва „те чащ
дух“*), се под по ма га най-нап ред чрез изп раз ва -
не от нат ру па но то, за да бъ де въз мож но след
то ва изпъл ва не с твор чес ка си ла. За та зи цел
е доб ре да се вле зе в све ще на та дъб ра ва, но не
са мо она зи, ко я то е във външния свят, а и та -
зи, ко я то се на ми ра вът ре в нас – мяс то то на
убе жи ще и мир.

Ау ен съ що мо же да се при зо ва ва чрез гру -
по ва или ин ди ви ду ал на ме ди та ция. Ед на от
ин те рес ни те стра ни на дру и д ство то е, че
то от ва ря прост ра н ство в нас са ми те, къ де -
то твор чес ки ят, ду хов ни ят и би о ло гич ни ят
Аз се сре щат в ед но.

Кръгът е ос но вен сим вол. По доб но на
дъб ра ва та, той съ що е пра зен, за да пос лу жи
ка то съд или кон тей нер, в кой то ние да вле -
зем и да да рим жи вот на не що но во, в нас или
извън нас.

Дру и д ство то впли та три ниш ки в ед но
– бар до ве те, ова ти те и дру и ди те. 

Бар до ве те би ли раз каз ва чи, па зи те ли на
спо ме ни те на пле ме то и из ра зи те ли на Ау ен в
ежед не ви е то. В Ор де на (на бар до ве те, ова ти -
те и дру и ди те) бард ство то е ниш ка та, с ко -
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я то за поч ват но ви те хо ра, ко га то се от ва -
рят за твор чес кия ас пект на жи во та.

Ова ти те са свър за ни по-пря ко с ле чи те л -
ство то и с при род ния свят, и мо же да изу ча -
ват бил ка р ство или ня коя от при род ни те
те ра пии, или  да при до би ват зна ния и уме ния
от нос но га да е не то, ма ги я та и ра бо та та със
зем на та енер гия.

При дру и ди те фо кусът па да вър ху обу че -
ни е то, фи ло со фи я та, раз би ра не то и ра бо та -
та с иде и те на дру и д ство то. То ва е по-ин те -
лек ту а лен ас пект, но кой то съ що има ак тив -
но от но ше ние към ра бо та та на дру ги те ни ва,
чрез спо де ля не на мис ли и обу ча ва не. 

В ежед не ви е то мо гат да се прак ти ку -
ват ре ди ца прос ти дей нос ти ка то: „вли за не в
дъб ра ва та“ (ме ди та ция), „позд ра вя ва не на зо -
ра та“, „позд ра вя ва не на по со ки те“ или „об щу -
ва не с дър во“, ко е то е спе ци ал но за уче ни ка.

Ако за пи та те хо ра та за мо мен ти от
жи во та им, ко га то са би ли щаст ли ви, те най-
чес то ще ви го во рят за слу чаи, ко га то са би -
ли сред при ро да та. В тех ни те раз ка зи ще има
мно го ра дост и свет ли на. Дру и д ство то це ли
да нап ра ви те зи пре жи вя ва ния цент рал ни в
на шия жи вот. Праз ну ва не то на осем те го -
диш ни праз ни ка ни по ма га от но во да се свър -
жем с при род ния свят.

Съ ще ст ву ват мно го при ли ки меж ду ко -
рен на та аме ри ка нс ка и дру и дс ка та тра ди ции.
Па ра ле ли те са тол ко ва мно гоб рой ни, че хо ра -
та пред по ло жи ли, че те зи два „по то ка“ са
свър за ни по ня какъв на чин. По-ве ро ят но е и
два та да из ви рат от един и същ ар хе ти пен
из вор на мъд рост.

Един от при ме ри те за сход ства е по чи -
та не то на че ти ри те по со ки. Раз ли ка та в об -
ре да се из ра зя ва в то ва, че в ко рен на та аме ри -
ка нс ка тра ди ция за дар се из по лз ва тю тюн,
до ка то дру и ди те из по лз ват мля ко или ме до -
ви на. В Шот лан дия има камъ ни с повъ рхно ст -
но издъл ба ни чаш ко вид ни от во ри в тях, в ко -
и то се из ли ва мля ко. Съ ще ст ву ват сход ства
и в на чи на, по кой то да ро ве те се ос та вят на
дър ве та та или в то ва как се из по лз ват в це -
ре мо ни ите и в ин ди ви ду ал на та прак ти ка. И
две те тра ди ции сто ят да леч от вся как ви
фор ми на дог ма тизъм.

И та ка, дру и д ство то е жи во. То е из раз
на ду хов но ст та, ко я то из ви ра от зе мя та на
Бри та нс ки те ост ро ви (и За пад на Ев ро па –
бел. прев.).

Пре вод от анг лийс ки: Вен цис лав То мов
Цве та на Кръс те ва

Ор денът на бар до ве те, ова ти те и дру и ди те е
съз да ден през 1717. Не го ва та ос нов на за да ча е да
обе ди ня ва раз ли чи ни те дру и дс ки гру пи по цял свят и
да предс та вя дру и дс ка та тра ди ция, ка то път, кой -
то мо же да от го ва ря на нуж ди те на на ше то вре ме
и кой то е здра во свър зан със сво ят про из ход  и нас -
ле д ство.

Раз по ла га с прог ра ма за обу че ние по по ща та, с
ин тер нет фо рум и ме сеч на бро шу ра. Ор га ни зи ра
лет ни ла ге ри и еже год но дру и дс ко уе ди не ние в Обе -
ди не но то крал ство и САЩ.

За под роб нос ти пи ше те на:
OBOD,
PO. Box 1333, Lewes,
East Sussex BN7 1DX
e-mail: oaktreepress@eworld.com
В рам ки те на Бъл га рия, мо же да пи ше те на

гру па та за изу ча ва не на келтска та ма те ри ал на и
ду хов на кул ту ра – „Кръг на Дъ бо ва та Пор та“

Ад рес: П. К. 266
Гр. Со фия 1618
Ин тер нет стра ни ца –www.oakgate.hit.bg
e-mail: oakgate@dir.bg
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Мо лит ва та „От че наш” е да де на спо ред еван ге лс кия текст от са мия Ии сус, и е да де на на ара мейс ки език. 
Текстът є е пре ве ден на всич ки чо веш ки ези ци, но ня кои изс ле до ва те ли на ми рат, че при пре во да е за гу бе на

част от бо га т ство то на пър во на чал но то зна че ние на ори ги на ла. Ед но разп ро ст ра не но ста но ви ще е нап ри мер, че
ав то ри тар на та цър ков на инс ти ту ция е наб лег на ла на зна че ни е то на ас пек та на Бо га ка то Отец, ка то е ели ми -
ни ра на напъл но май чи на та стра на на Бо же ст ве но ст та. Друг ва жен мо мент е под чер та ва не то на гре ха, ко е то се
е по я ви ло в по-къс ни те пре во ди и ре дак ции на мо лит ва та. Мно го дис ку ти ран е па сажът „не ве ди нас в из ку ше ние“.

Пред ла га ме ви ста но ви ще то на анг лийс кия пи са тел, по ет и ду хо вен изс ле до ва тел Нейл Дъг лас Клоц, кой то
в кни га та си „Мо лит ви на кос мо са“ пра ви ана лиз на ори ги нал ния ара мейс ки текст, въз ос но ва на кой то изг раж -
да ме ди та тив ни тех ни ки и тан ци та ка, че превръ ща мо лит ва та в танц. 

Abwoon d’bwashmaya
Nethqadash shmakh
Teytey malakuthakh

Nehwey tzevyanach aykanna d’bwashmaya aph bar’ha
Hawvlan lachma d’sunqanan yaomana

Washboglan khaubayn (wakhtahayn) aykana daph khnan shbwogan l’khayyabayn
Wela tahlan l’nesyuna
Ela patzan min bisha.

Metol dilakhie malkutha wahyla waterhbukhta l’ahlam almin.
Ameyen

Abwoon d’bwashmaya – От че наш, кой то си на не бе то.
Ко ренът на пър ва та ду ма ид ва от ара мейс ка та ду ма, из по лз ва на за лич ния ба ща – аб ба. Аб во он е

про из вод на на та зи ду ма, но ней ни ят ори ги на лен ко рен не обоз на ча ва по ла и мо же да бъ де пре ве ден
ка то „Бо же ст вен ро ди тел“. Спо ред ара мейс кия учен Ре ве ренд Мар Ап рем абв мо же да оз на ча ва лич ния
ба ща, но и ду хо вен ба ща в за ви си мост от то ва да ли се наб ля га на б (за ду хо вен отец) или в (за ли -
чен). Спо ред мис тич но то зна че ние на зву ци те и ду ми те на ара мейс ки, аб во он е отвъд кон цеп ци я та
за „мъж ко” и „женс ко”. Аб во он мо же да бъ де предс та ве на ка то със то я ща се от че ти ри час ти: А – аб -

ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА 

ПОГЛЕД НАВЪТРЕ
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со лютът, Еди ни ят, бв – рож де ни е то, съз да ва не то; оо – дъхът или духът, кой то но си то зи по ток,
от ра зя ващ зву ка на раж да не то и включ ващ не ща та, ко и то се га на ри ча ме маг не тизъм, вятър, елект -
ри че ст во и др. То зи звук се свързва с ара мейс ка та фра за rukha d’goodsha, пре ве де на впос ле д ствие ка то
Све ти Дух. Н – виб ра ци я та на твор чес кия дъх, ко я то ин те рп ре ти ра ду ха.

Ос татъкът от фра за та допъл ва дви же ни е то на Бо же ст ве но то тво ре ние. Ко ренът на ду ма та
d’bwashmaja е shm в сре да та, от ко е то про из ли за шем – „свет ли на”, „звук”, „виб ра ция”, „име”, или „ду -
ма”.Та ка че шм е оно ва, ко е то се из ди га и си яе в прост ра н ство то, ця ла та сфе ра на съ ще ст ву ва що -
то. Ед но име включ ва в се бе си виб рац ци я та и зву ка, спе ци фич ни за при те жа те ля му, и ня ко га са вни -
ма ва ли мно го при да ва не то и по лу ча ва не то на име на. От тук „зна ка” на име то, да де но за да поз на -
ва ме Аб во он, е це ли ят кос мос. Окон ча ни е то айа по каз ва, че та зи свет ли на, то ва си я ние включ ва все -
ки център на ак тив ност, вся ко кът че от прост ра н ство то и всич ки по тен ци ал ни въз мож нос ти на
всич ки не ща. В ре зул тат шмайа ни каз ва, че виб ра ци я та на ду ма та, чрез ко я то мо жем да поз на ем
Един ство то – Име то на Бо га, е кос мосът. То ва е ара мейс ка та кон цеп ция за „рая”.

О, Ро ди те лю мой! Ба ща и Май ка на кос мо са, Ти, кой то си съз дал всич ко, ко е то се дви жи в
свет ли на.

Nethqadash shmakh – Да се све ти Име то Твое.
Тук ко ренът шем – Бо же ст ве но то име, свет ли на, звук, се завръ ща  в по-спе ци фич на фор ма. В пър -

ва та фра за шем се разп ро ст ра ня ва по це лия кос мос, тук се потвъ ржда ва, че то ва име ще бъ де га даш
– „свя то”. Нет га даш съ що из вик ва об ра за на из чи ст ва не и под гот вя не на поч ва за за ся ва не със се ме -
на. 

Ара мейс ка та мо лит ва е има ла съв сем прак ти чен смисъл. За да има ме ис ти нс ка опит ност на аб -
во он, ние тряб ва да под гот вим поч ва та вът ре в се бе си, та ка че Еди ни ят да мо же да жи вее там и
то га ва Не го ва та свет ли на – шем – свет ли на та на ра зу ма, ко я то изг ря ва в пъ лен мир, да све ти у нас
в ежед нев ния жи вот как то свет ли на та в за па ле на та круш ка.

На со чи свет ли на та си вът ре в нас , не ка да се полз ва ме от нея, ос ве тя вай пъ тя ни.
Teytey malakuthakh – Да дой де Царство то Твое.
В тре та та фра за свя то то прост ра н ство, съ да де но вът ре в нас, е из по лз ва но ка то мяс то за

но во тво ре ние.
Тей тей оз на ча ва „ела”, но включ ва еле мент на вза им ност, оп ре де ля не на цел та в ста рин ния

смисъл на нуп ти ал – ка ме ра, мяс то то, къ де то за поч ва раж да не то. 
Мал ку тах се от на ся към прин ци па на ца ру ва не и мо же да бъ де пре ве де но ка то „царство”, ка то

ду ма та „мал ка ту“ от съ щия ко рен е би ла име то на Ве ли ка та Май ка в Сред ния Из ток в продъл же -
ние на хи ля ди го ди ни пре ди Хрис та. Мал ку тах се от на ся съ що и за съ ве та, кой то уп рав ля ва ед на на -
ция, ко лек тив ни те иде а ли на на ци я та или на пла не та та. 

Сът во ри царство то Твое на еди не ние.
Nehwey tzevyanach aykanna d’bwashmaya aph bar’ha – Да бъ де во ля та Твоя как то на не -

бе то, та ка и на зе мя та. 
Tzevyanach мо же да се пре ве де ка то „во ля”, но не в смисъл на во ля за власт или сво е во лие, а ка -

то „ис ка не”, „же ла ние”. Древ ни те ко ре ни на ду ма та да ват об ра за на вър топ, съз да ващ хар мо ния и
рож де ние, до ма, от кой то звез ди те се завър тат в кос мо са. Aykanna е „точ но как то”, а ar’ha – ар ха
оз на ча ва зе мя та в смисъл на ця ла та при ро да с всич ко, вклю че но в нея, всич ко, съз да де но от уни вер -
сал на та си ла Ар – „си ла в дви же ние”.

И не ка Тво е то же ла ние да ста не ед но с на ши те же ла ния, как то в ця ла та свет ли на, та ка
и във всич ки фор ми.

Hawvlan lachma d’sunqanan yaomana – Хля ба наш насъщ ни дай ни го и днес,
Lachma е ду ма с мно го бо гат смисъл и оз на ча ва как то „хляб”, та ка и „раз би ра не”. Тя про из ли за от

друг ос но вен ко рен – хма, от на сящ се до женс ка та бо же ст ве ност и кой то изоб ра зя ва рас тя ща енер гич -
ност, топ ли на, страст, въз мож нос ти, и инстру мен ти те на та зи раж да ща си ла. То зи ко рен е ста нал по-
къс но ду ма та хох ма, пре веж да на ка то „све та та мъд рост”. Как то ве че ви дях ме, х и оо се свързват с ди -
ха ни е то, ко га то то ва ди ша не се излъч ва и връ ща към зе мя та вед но с веч ния плач на май ка та – ма. Та зи
ду ма впос ле д ствие е пре ми на ла в гръц ка та – Со фия, от на ся ща се до въплъ те на та Бо же ст ве на мъд рост.
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Sunqanan се от на ся до нуж ди те и оз на ча ва „све те ща мяр ка”, или „кръг от при те жа ния”, или „гнез до”.
Hawvlan оз на ча ва „дай”, „про из веж дай”, „ожи вот во ря вай”, „дай със свет ли на та и жи во та”. Та зи

част от мо лит ва та ни на пом ня по мно го на чи ни, че не се нуж да ем са мо от ве ли ка та кар ти на на
Един ство то на Бо га, но и от „след ва ща та стъп ка“ – хра на за раз би ра не на то зи мо мент.

Да ри ни оно ва, от ко е то се нуж да ем все ки ден, ка то хляб и дъл бо ко зна ние: дай ни хра на -
та, от ко я то се нуж да ем за да рас тем все ки ден. 

Washboglan khaubayn (wakhtahayn) aykana daph khnan shbwogan l’khayyabayn – Прос ти ни
дъл го ве те на ши, как то ние про ща ва ме на на ши те длъж ни ци.

Ос вен „прос ти ни” ко ре ни те на пър ва та ду ма (Wa)shboglan мо гат да бъ дат пре ве де ни и ка то
„възвър ни към пър во на чал но то им със то я ние”, „аб сор би рай съ от вет но”, „възста но ви тън ки те връз -
ки” и „обгър ни с праз но та”. Мо лит ва та утвъ ржда ва тук, че пър во на чал но то ни със то я ние е чис то
и не об ре ме не но.

Ва ри антът на мо лит ва та в Еван ге ли е то на Ма тей пре веж да ду ма та khaubayn ка то „дъл го ве”
или „оби ди”. Ал тер на тив но то и зна че ние е „скри то то ми на ло”, „скри ти те дъл го ве”, „отк рад на та,
скри та собстве ност” и все ки „вът ре шен плод”, кой то има от ри ца тел но вли я ние вър ху ду ша та. В
Еван ге ли е то на Лу ка съ ща та ду ма е пре ве де на прос то ка то гре хо ве. От ара мейс ки тя мо же да бъ де
пре ве де на ка то про ва ли, греш ки, слу чай ни оби ди, бло ки ра ни на деж ди. 

Aykana – та ка как то – от но во ни на пом ня че ос во бож да ва не то тряб ва  пос то ян но да се въ зоб -
но вя ва. Ос во бо ди ни от ниш ки те на греш ки те ни, ко и то ни вързват, как то ние ос во бож да ва -
ме ниш ки те на ви на та у дру ги те. Прос ти ни скри то то ми на ло, тай ния ни срам, как то ние
пос то ян но про ща ва ме оно ва, ко е то дру ги те кри ят.

Wela tahlan l’nesyuna, Ela patzan min bisha –
И не ни въ веж дай в из ку ше ние, но из ба ви ни от лу ка вия
То ва е най-труд но раз би ра е ма та и по ра ди гръц кия ва ри ант – най-греш но пре веж да на та част от

мо лит ва та.
Wela tahlan мо же да се пре ве де от ара мейс ки ка то „не ни ос та вяй да вле зем” или не ни ос та вяй

да бъ дем из ку ше ни от външния вид на не що, от илю зи ите.
Nesyuna мо же да се пре ве де ка то “из ку ше ние” в ара мейс кия смисъл на ду ма та – ка то не що, ко е -

то во ди до вът реш но раз ко ле ба ва не или аг ре сив ност, отк ло ня ва щи ни от смисъ ла на жи во та ни.
Ela patzan min bisha се пре веж да ка то „из ба ви нас от зло то”. Bisha на ис ти на оз на ча ва „зло”, но в

ара мейс кия ва ри ант ка то не що не уз ря ло и нес во ев ре мен но действие. Patzan оз на ча ва още „ос во бо де -
ни от задър жа не”, или да ва се сво бо да от не що.

Не ос та вяй да се заб луж да ва ме от повъ рхно ст та на не ща та, но ни ос во бо ди от оно ва, ко -
е то ни задър жа.

Metol dilakhie malkutha wahаyla wateshbukhta l’ahlam almin. Ameyen – За що то е Твое
царство то, и си ла та и сла ва та за ви на ги! Амин.

Уче ни те не са еди нос мис ле ни по от но ше ние на то ва да ли та зи част е съ ще ст ву ва ла в мо лит -
ва та на Ии сус. Вер си я та на Ма тей съсдър жа та зи фра за, а на Лу ка – не.

Ста ри те ко ре ни на dilakhie из ра зя ват не що по ве че от иде я та за при те жа ние (за що то е твое
Царство то…). Те предс та вят друг об раз на за саж да не: пло до род но и изо бил но по ле, спо соб но да про -
из веж да всич ко. Malkutha ни на пом ня за те ма та на кос ми чес ко то „мо га” – царстве но ст та, ко я то вла -
дее кос мо са.

Hаyla се от на ся да жиз не на та си ла или енер гия, ко я то про из веж да и под дър жа. Та зи си ла е в уни -
сон с ця ло то ос та на ло тво ре ние. Тeshbukhta мо же да се пре ве де ка то „сла ва”, но по-точ ния об раз кой -
то из вик ва, е „пе сен” – слав на хар мо ния, връ ща ща бо же ст ве на та свет ли на и звук към ма те ри я та в
рав но ве сие.

l’ahlam almin е ара мейс ки иди ом, оз на ча ващ „от век на век”, „за ви на ги” и е дос та абс та рк тен.Та -
зи перс пек ти ва има па ра лел в отк ри ти я та на но ва та фи зи ка и се явя ва ка то про ти во от ро ва за на -
ше то забър за но вре ме.

Из: Мо лит ви те на кос мо са. Ме ди та ции вър ху ара мейс ки те сло ва на Ии сус. Нейл Дъг лас Клотц.
Пре вод от анг лийс ки: д-р Свет ла Бал то ва
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Ка то яде те от
всич ки пло до ве, вие се

за поз на ва те с Бо га.
Чрез кру ши те, чрез

ябъл ки те, чрез гроз де -
то вие ще опи та те

Бо жи я та бла гост.
Ако яде те как то

тряб ва, ако вли за те в
све та на та зи хра на,

ако раз би ра те ези ка є,
ще бъ де те здра ви.

Учителя
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ММААГГЪЪТТ

“Духът диша къ де то си ще и чу ваш гла са му,
но не зна еш ни то откъ де ид ва, ни то къ де

оти ва;
та ка е и с все ки, ро ден от Ду ха.”

Ми ли не из вес тен при я те лю,
Сло ва та на Хрис тос, ко и то ци ти рах, ми

пос лу жи ха ка то ключ за раз би ра не на Пър вия
го лям ар кан, на ре чен Магът, кой то сам по се бе
си е ключ към ос та на ли те го ле ми ар -
ка ни. Го ле ми те ар ка ни са ис ти нс ки
сим во ли, т. е. с тях е свър за но ма ги -
чес ко, мен тал но, пси хи чес ко и нрав -
стве но въз дей ствие, ро де но от но ви -
те по ня тия, идеи, чувства и стре ме -
жи, ко и то са не об хо ди ми при дей нос -
ти, по-задъл бо че ни, от кол ко то са
ин те лек ту ал ни те пос ти же ния. Те зи
дей нос ти изиск ват със то я ние на не
са мо дъл бо ко, но и задъл бо ча ва що се
съ зер ца ние. За що то имен но най-по -
тай ни те кът че та на ду ша та се
разд виж ват и при на сят пло до ве те
си при ме ди та ция вър ху ар ка ни те на
Та ро. 

Го ле ми те ар ка ни на Та ро са але -
го рии, а не ня как ви сек ре ти или тай ни. Але го -
ри я та е об раз но предс та вя не на абстра кт ни
по ня тия, до ка то тай на та � то ва са са мо оп ре -
де ле ни фак ти, действия или раз но вид нос ти на
ед но или дру го уче ние, или ня кои прак ти ки, ко -
и то ня кой задър жа за се бе си с цел да не се въз -

по лз ват от тях оне зи, на ко и то той не мо же
или не ис ка да ги отк рие. Го ле ми те ар ка ни на Та -
ро са сим во ли в пъл ния смисъл на ду ма та. Във
все ки един е скрит дъл бок смисъл, кой то се
отк ри ва в за ви си мост от дъл бо чи на та на ме -
ди та ци я та. Ар ка ни те са оно ва, без ко е то е
невъз мож на и най-мал ка та пло дот вор на дей -
ност в об ла ст та на ду хов ния жи вот, то ва , ко -
е то съ ще ст ву ва в на ше то съз на ние и до ри в
подсъз на ни е то, за да ни разк рие извър шени те
отк ри тия, раж да не то на но ви идеи, въз ник ва -

не то на но ви ху до же ст ве ни об ра зи. С
ед на ду ма � от ар ка ни те за ви си пло -
дот вор но ст та на на ше то твор че -
ст во в ду хов на та об ласт. Ар канът е
“фер мент” или “ен зим”, чи е то на ли -
чие сти му ли ра ду хов ния и пси хи чес ки
жи вот на чо ве ка.

Как во предс та влява Магът �
пър ва та кар та Та ро?

Млад чо век с ши ро ко по ла шап ка,
на пом ня ща хо ри зон тал на ос мор ка,
стои зад ма са, на ко я то има жъл та
ва за и три жъл ти и че ти ри чер ве ни
кол би в два ре да. Вся ка кол ба е раз де -
ле на с ли ния по сре да та. Има още
чер ве на ча ша и две иг рал ни кос ти,
нож с нож ни ца до не го и нак рая жъл -

та чан тич ка, от ко я то се по да ва не що. В дяс на -
та ръ ка на мла де жа, кой то е и Магът, има
жезъл, а в ля ва та � ня какъв пред мет, по до бен
на топ ка. Той ги дър жи съв сем неп ри ну де но, без
как ви то и да би ло приз на ци на нап ре же ние, не -
лов кост или бър за не, и гле да в  да ле чи на та с ус -
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КАРТИТЕ ТАРО

Ни кой не знае откъ де и ко га са се по я ви ли в Ев ро па кар ти те Та ро. Уст ни из точ ни ци твър дя ли, че кар -
ти те, ко и то ци ган ки те в сред но ве ко ви е то са из по лз ва ли за гад ее не имат древен про из ход и са част от
мно го древ но зна ние. Ко ло да та се със тои от 78 кар ти (ма кар,че бро ят им е ва ри рал през сто ле ти я та) 22
от тях са на ре че ни Го ле ми те ар ка ни, все ки от ко и то има дъл бок сим во лизъм. През 18 век във Фран ция и
Ита лия га да е не то с кар ти Та ро ста ва изк лю чи тел но по пу ляр но, но ос вен то ва те са център на вни ма ние
на окул тис ти и ма го ве ка то граф Ан то ан де Ги бе лин, кой то по соч ва връз ка та на Го ле ми те ар ка ни на Та ро
с древ ния еги пе тс ки мис ти цизъм и юдейс ка та мис тич на тра ди ция – Ка ба ла. През 19 век с Та ро се за ни ма -
ват ве ли ки те езо те ри ци Ели фас Ле ви и Па пюс.

Го ле ми ят мис тик на два де се ти век Ва лен тин Том берг раз миш ля ва вър ху тях де се ти ле тия и ре зул та -
ти те от про ник но ве ни я та до ко и то дос ти га и ко и то го от веж дат до хер ме тич ни те прин ци пи, са съб -
ра ни в 350 пе чат ни стра ни ци - тру да на жи во та му: „Ме ди та ции вър ху Та ро. Пъ ту ва не към из точ ни ци те
на хрис ти я нс кия хер ме тизъм.“ Кни га та е пуб ли ку ва на ано ним но в Лон дон. В ня кол ко пос ле до ва тел ни броя
ще от пе ча та ме крат ки из вад ки от нея, разк ри ва щи зна че ни е то на все ки от Го ле ми те ар ка ни.

Изоб ра же ни я та на кар ти те са претър пя ли мно гоб рой ни ва ри а ции. Пуб ли ку ва ни те тук об ра зи са от
та ка на ре че но то Мар си лс ко та ро – пър ва та пе чат на вер сия на кар ти те, разп ро ст ра не на през 18 век, ко я -
то Том берг взе ма за ос но ва на сво и те ме ди та ции.
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мив ка � т. е. ка то че ги е взел слу чай но, иг ра ей -
ки, без ня как ва оп ре де ле на цел.

Дос той но за вни ма ние е, че по ре ди ца та
сим во ли, с чи я то по мощ дос ти га ме до тай ния
смисъл на ар ка ни те на Та ро, за поч ва с об ра за на
за бав ля ва щия се Маг или фо кус ник. Как да раз би -
ра ме то ва?

Пър ви ят ар кан � то ва е прин ципът, сто -
ящ в ос но ва та на всич ки ос та на ли го ле ми ар ка -
ни � то ва е ссъъгг ллаа ссуу вваа ннее ттоо ннаа ллиичч ннии ттее ууссии ллиияя ии
ддуу ххоовв ннаа ттаа ррее аалл нноосстт. Той за е ма пър во мяс то
сред ар ка ни те за що то без да сме пос тиг на ли
не го, (т. е. без да сме го ов ла де ли на те о рия и
прак ти ка) е невъз мож но да раз бе рем смисъ ла и
пред наз на че ни е то на ос та на ли те. Магът разк -
ри ва прак ти чес кия ме тод за из по лз ва не на
всич ки ар ка ни.Той разк ри ва пър вия, фун да мен -
та лен прин цип на езо те риз ма, кой то е път за
прак ти чес ко пос ти га не на ду хов на та ре ал ност
и кой то се свеж да до след на та фор му ла:

ППррее ддии ввссиичч ккоо ссее ннаа уу ччии ддаа ссее ссъъсс ррее ддоо ттоо ччаа --
вваашш ббеезз ууссии ллииее,, ппрреевврръъ щщаайй рраа ббоо ттаа ттаа вв иигг рраа,,
ннаапп рраа ввии ббллаа ггоо ииггоо ттоо,, ккоо ее ттоо нноо ссиишш ии ллее ккоо -- ббррее --
ммее ттоо,, ккоо ее ттоо ссии ппоо еелл..

Аб со лют на та се ри оз ност на то ва ука за -
ние, по-точ но � пред пи са ние, или до ри пре дуп -
реж де ние, се потвъ ржда ва от не го вия не пос ре -
д ствен из точ ник � са мия Учи тел : “Иго то ми е
бла го и бре ме то ми е ле ко.” (Ма тей 11:30) 

Със ре до то ча ва не то, а имен но спо соб но -
ст та да се кон це нт ри ра мак си мал но вни ма ние
вър ху ми ни мал но прост ра н ство, се явя ва прак -
ти чес ки ключът за дос ти га не на ус пех в как ва -
то и да е об ласт.  Съв ре мен на та пе да го ги ка и
пси хо те ра пия, шко ли те за мо лит ва и ду хов ни
уп раж не ния на фран цис кан ци, кар ме ли ти, до -
ми ни кан ци, йе зу и ти, всевъз мож ни те окулт ни
шко ли, и нак рая � древна та ин дийс ка Йо га �
всич ки те са съг лас ни с то ва твър де ние. На пър -
ва та стра ни ца на “Йо га сут ра” е фор му ли ра на
прак ти чес ка та и те о ре тич на същ ност на Йо -
га � ключът към нея или та ка да се ка же � пър -
ви ят ар кан: “Йо га сит та жри ти ни род ха” (Йо -
га е прек ра тя ва не на ко ле ба ни я та на мен тал -
на та субс тан ция).

С дру ги ду ми, то ва е из ку ст во то да се със -
ре до то ча ва ме. Неп ро из вол ни те дви же ния на
мис ли те и въ об ра же ни е то, неп ро из вол ни те ко -
ле ба ния на умстве на та субс тан ция се извъ -
ршват ав то ма тич но, те са про ти во по лож ни
на със ре до то ча ва не то. Сле до ва тел но със ре до -
то ча ва не то е въз мож но са мо след ус та но вя ва -
не на по кой и безмъл вие, ко и то се дос ти гат
след прек ра тя ва не на про из вол на та и ха о тич на
дей ност на ума и въ об ра же ни е то.

Ис ти нс ко то със ре до то ча ва не е сво бод но

действие в със то я ние на мир и по кой, пред по ла -
га що ка то не об хо ди мо ус ло вие на ли чи е то на не -
заин те ре су ва на и не обвър за на во ля. Вся как ви
уси лия за със ре до то ча ва не са нап раз ни, ако во -
ля та е ув ле че на в не що. “Ко ле ба ни я та на мен -
тал на та субс тан ция” не мо гат да бъ дат све де -
ни до безмъл вие, ако во ля та не ги по га си със
собстве но то си безмъл вие. Имен но замлък на ла -
та во ля во ди до по кой и безмъл вие на мисъл та и
въ об ра же ни е то при със ре до то ча ва не. За то ва
ве ли ки те ас ке ти са и ве ли ки майс то ри на кон -
це нт ра ци я та.

Са моп ро из вол на та кон це н трация, със ре -
до то ча ва не то без уси лие не е ни що дру го , ос -
вен пре ме ст ва не на уп рав ля ва щия център на
съз на ни е то в дви га тел на та сис те ма � от сфе -
ра та на мис ле не то в сфе ра та на нрав стве но -
ст та и во ля та. За то ва го во ри и хо ри зо на та л -
ната ос мор ка, как ва то на по до бя ват по ли те на
шап ка та на Ма га, как то и неп ри ну де на та му
по за. За що то хо ри зон тал на та ос мор ка е не са -
мо сим вол на безк рай но ст та, но и на ритъ ма,
на рит мич но то ди ша не и кръ во об ра ще ние, а
имен но � сим вол на веч ния ритъм или на веч но -
ст та на ритъ ма. За то ва Магът оли цет во ря ва
със то я ни е то на кон це нт ра ция без уси лия, т.е.
та ко ва със то я ние на съз на ни е то, при ко е то
центърът, уп рав ля ващ во ля та, е из не сен от
гла ва та в рит ми чес ка та сис те ма, къ де то “ко -
ле ба ни я та на мен тал на та субс тан ция” са све -
де ни до безмъл вен по кой.

Ця ла та прак ти ка на езо те риз ма е ос но ва -
на на пра ви ло то: За да до би еш ис ти нс ки ду хо -
вен опит е не об хо ди мо да ста неш ед но със са -
мия се бе си (със ре до то чен без уси лие) и ед но с
ду хов ния свят (да отк ри еш в ду ша та си зо на та
на безмъл ви е то). То зи, кой то же лае да из жи вее
на прак ти ка кой то и да е вид ис ти нс ки езо те -
ризъм � не за ви си мо да ли то ва е мис ти цизъм,
гно сис или ма гия � тряб ва да ста не Маг, т. е. да
бъ де със ре до то чен без уси лия, да действа в със -
то я ние на аб со лю тен по кой � ка то че ли
действи е то му е иг ра. То ва е прак ти чес ко то
уче ние на пър вия ар кан на Та ро. То ва е ал фа та в
прак ти чес ки те пред пи са ния на езо те риз ма.

То ва е прак ти чес ка та стра на на уче ни е то
на ар ка на Магът. А как ва е те о ре ти чна та му
част?

Тя съ от ве т ству ва на прак ти чес ка та по
все ки пункт. Как то прак ти ка та за поч ва с кон -
це нт ра ци я та без уси лия, т. е. ре а ли зи ра един -
ство то, та ка и съ от вет на та њ те о рия по чи ва
на един ство то на фи зи чес кия, чо веш кия и Бо -
же ст ве ния свят. Прин ципът за същ но ст но то
един ство на све та е тол ко ва ос но во по ла гащ за
те о ри я та ка то ця ло, кол ко то е кон це нт ра ци я -
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та за прак ти ка та. 
Прин ципът на из на чал но то един ство на

всич ко съ ще ст ву ва що със та вя не об хо ди мо то
пред ва ри тел но ус ло вие за все ки акт на поз на ние
� как то и все ки акт на поз на ние пред по ла га из -
на чал но то един ство на съ щия. Иде алът, или
край на та цел на вся ка фи ло со фия или на у ка е
ИС ТИ НА ТА. Но под ис ти на се раз би ра не не що
дру го, а свеж да не то на мно же ст во фе но ме ни до
същ но ст но един ство � от фак ти те към за ко -
ни те, от за ко ни те към прин ци пи те, от прин -
ци пи те към са ма та същ ност или би ти е то.

Отк ри то то приз на ние на вза и мовръз ка -
та на всич ко съ ще ст ву ва що е по ро ди ло ме тод
на поз на ни е то, из вес тен ка то ме то да на АНА -
ЛО ГИ Я ТА. То ва е вто ра та стро фа на Изум ру -
де на та скри жа ла: “Как во то е го ре, та ко ва е и
до лу, и то ва, ко е то е до лу е съ що то, как во то е
го ре.” При ве де на та фор му ла на ана ло ги я та е
кла си чес ка по от но ше ние на всич ко съ ще ст ву -
ва що в прост ра н ст во то � на го ре и на до лу, но
при ло же на към па ра метъ ра вре ме, тя би изг -
леж да ла по след ния на чин: “Оно ва, ко е то е би ло,
е по доб но на то ва, ко е то ще бъ де и то ва, ко е то
ще бъ де, е по доб но на оно ва, ко е то е би ло, за ра -
ди чу до то на веч но ст та.”

Как то от Ма га или жонгль о ра се изиск ва
упо рит труд и безк рай ни уп раж не ния, за да
дос тиг не до са моп ро из вол но със ре до то ча ва не,
та ка и ов ла дя ва не то на ме то да на ана ло ги я та
в ин те лек ту ал на та сфе ра изиск ва зна чи тел ни
уси лия, пре ди да се дос тиг не спо соб но ст та за
спон тан но то възпри е ма не на ана ло гич ни от но -
ше ния, т.е. пре ди да ста неш Маг, кой то иг рае и
без уси лие полз ва ана ло ги я та, про низ ва ща всич -
ко съ ще ст ву ва що. 

Де те то не действу ва � то иг рае. Но кол ко
е се ри оз но, кол ко е със ре до то че но! Не го во то
вни ма ние още е ця ло ст но, не раз де ле но, до ка то
он зи, кой то дос ти га до Царство то Бо жие при -
до би ва от но во та зи ця ло ст ност. Магът е ар -
канът на ин те лек ту ал на та ге ни ал ност � виж -
да не то на един ство то зад мно го об ра зи е то на
Все ле на та чрез миг но ве но пос ти га не на про низ -
ва щи те то ва мно го об ра зие съ от но ше ния, чрез
съ зер ца ние, със ре до то че ност без уси лие. Магът
предс тав ля ва чо ве ка, дос тиг нал до хар мо ния и
рав но ве сие меж ду спон тан но ст та на несъз на -
ва но то и ос мис ле на та дей ност на съз на ни е то.
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“Чис то то” действие са мо по се бе си е не у ло -
ви мо, то мо же да бъ де до ло ве но ед ва в от ра же ни -
е то, ко е то го пра ви съ пос та ви мо и достъп но за
раз би ра не. От ра же ни е то на свой ред съз да ва
вът реш на предс та ва, за пе ча та на в па мет та. Па -
мет та ста ва из точ ник на об щу ва не чрез реч та
и нак рая, из ре че но то сло во е фик си ра но чрез пис -
мо то, в ре зул тат на ко е то се по я вя ва кни га та.

Вто ри ят ар кан, Пър вож ри ца та, е ар канът
на от ра же ни е то на чис то то действие, за ко е то
ни учи пър ви ят ар кан, до мо мен та, в кой то то
ста ва “кни га”. Вто ти ят ар кан по каз ва как огъ -
нят и вятърът ста ват на у ка и кни га, или как то
е ка за но “премъд ро ст та пост рои до ма си”.

В Се фе р Ие ци ра че тем: “Две � то ва е ди ха -
ни е то, ко е то из ли за от Ду ха и в не го са до би ли
фор ма два де сет те и два зву ка ... но духът е по-ви -
со ко и пре ди тях.” Но две е още � и пре ди всич ко �
чис ло то на лю бов та, или ос нов но то ус ло вие за
лю бов, за що то лю бов та е не мис ли ма без лю бещ и
въз лю бен, без Аз и Ти. 

Вто ри ят ар кан е на двой стве но ст та, ко я -
то се на ми ра в ос но ва та на съз на ни е то � съз на -
тел на та ак тив ност и ней но то от ра же ние. То ва
е ар канът на транс фор ми ра не на чис то то
действие до ка то стиг не до кни га.

Жри ца та но си на гла ва та си тривър ха ти а -
ра, в ръ це те си дър жи от во ре на кни га. Ти а ра та,
об си па на със скъ по цен ни камъ ни, по каз ва, че из на -
чал но то чис то действие пре ми на ва през три
ета па на кон ден за ция, през три не ви ди ми ни ва,
за да дос тиг не до четвър то то ни во � кни га та.
Та ка ти а ра та сим во ли зи ра оотт рраа жжее ннии ее ттоо,, ппаа --
ммеетт ттаа,, ссллоо ввоо ттоо ии ннаа ччеерр ттаа ннии ее ттоо или ина че ка за -
но, отк ро ве ни е то и тра ди ци я та, уст на и пис ме -
на, или � ако ис ка ме да из ра зим всич ко то ва с ед -
на ду ма � тя е ГНО СИС.

Вто ри ят ар кан има от но ше ние към поз на -
ни е то, към сли за що то на до лу отк ро ве ние. Пър -
вож ри ца та сим во ли зи ра све ще ния страж на кни -
га та на Отк ро ве ни е то. И след ка то Жри ца та
сим во ли зи ра ета пи те, на ко и то сли за отк ро ве -
ни е то � от мал ка та площ, изоб ра зе на чрез вър хо -
ве те на ти а ра та, раз ши ря ва ща се до разт во ре -
на та кни га на ко ле не те, на то ва съ от ве т ства и
по за та њ. Тя е сед на ла на трон, ко е то в да де ния
слу чай из ра зя ва съ от но ше ни е то меж ду вер ти ка -
ла та и хо ри зон та лата � за да ча та на външна та
про ек ция (хо ри зон тал на та кни га) и низ хо дя що то
отк ро ве ние (вер ти ка ла та на ти а ра та). Та зи по за
со чи ме то да за прак ти чес ки гно сис, как то изп ра -
ве ни ят Маг по каз ва прак ти чес кия мис ти цизъм.

ППЪЪРРВВООЖЖРРИИЦЦААТТАА



житно зърно

Магът ссммееее и за то ва е изп ра вен, Жри ца та ззннааее и
за то ва е сед на ла.

В прак ти чес ки план вто ри ят ар кан е свър -
зан с раз ви тие на гнос ти чес ко чувство. Как во
предс тавлява то? То ва е съ зер ца тел но чувство.
Съ зер ца ни е то, завъ ршва що кон це нт ра ци я та и
ме ди та ци я та, настъп ва, ко га то ло ги чес ко то
мис ле не е пре ус та но ве но. От то зи мо мент се
от тлас ва съ зер ца ни е то. Съ зер ца ни е -
то отк ри ва вът реш ния мир на не ща -
та. Чрез не го се дос ти га до мис ти чес -
кия или същ нос тен из точ ник. Как?
Чрез възпри е ма не в безмъл вие. То ва на -
пом ня на уси ли я та да си спом ним не що
заб ра ве но. Съз на ни е то се вслу ш ва в
безмъл ви е то, как то ко га то хо ра та се
вслуш ват в се бе си за да изв ле кат от
тъм ни на та на па мет та си не що, ко е -
то са зна е ли и са заб ра ви ли. При обик -
но ве но то спом ня не чо век се обръ ща
към ед но вът реш но ог ле да ло, ко е то
от ра зя ва ми на ло то; към не го се обръ ща
и в със то я ние на съ зер ца ние, но в то зи
слу чай тър си в ог ле да ло то на съз на ни е -
то си от ра же ние на “оно ва, ко е то е го ре”. То ва е
акт на при пом ня не “по вер ти ка ла”. Та ка че има два
ви да па мет: “хо ри зон тал на”, бла го да ре ние на ко я -
то ми на ло то ста ва се гаш но, и “вер ти кал на”, бла -
го да ре ние на ко я то “оно ва, ко е то е го ре” ста ва
“то ва, ко е то е до лу”.

И та ка, как во е не об хо ди мо, за да по лу чим
тук, в царство то на про буж да що то се съз на ние,
от ра же ние на то ва, ко е то е го ре, в царство то на
мис ти ка та? Фи гу ра тив но ка за но, не об хо ди мо е
да “сед нем”,т. е. да при ве дем съз на ни е то си в със -
то я ние на действе на възпри ем чи вост � по-точ -
но не об хо ди мо е та ко ва със то я ние на ду ша та,
при ко е то тя ще “възпри е ма в безмъл вие”. Не об -
хо ди мо е да бъ дем “же на”, т. е. да пре би ва ва ме в
безмъ лвно очак ва не, а не в по то ка на вът реш ния
мо но лог. Не об хо ди мо е да “спус нем пок ри ва ло” над

меж дин ни те сфе ри меж ду на ша та и она зи, ко я то
тряб ва да бъ де от ра зе на. Гла ва та ни тряб ва “да
бъ де увен ча на с тривър ха ти а ра”, т. е. не об хо ди -
мо е да се обър нем към тол ко ва зна чи те лен проб -
лем, че той да е свър зан с три те свя та, дос ти га -
щи до “оно ва, ко е то е го ре”. Нак рая � не о об хо ди -
мо е да обър нем пог ле да си към “разт во ре на та
кни га” на ко ле не те ни, т. е. да изпъл ним ед на пси -

хо хи рур ги чес ка опе ра ция, чи я то цел е
да дос тиг нем оп ре де лен ре зул тат �
ед на конк рет на ре а ли за ция, и та ка да
продъл жим тра ди ци я та, ка то “допъл -
ним кни га та на Пре да ни я та”.

В по-конк рет ни те тъл ку ва ния
на Ка ба ла та над све та на фак ти те
(‘olam ha’assia) е све та на фор ми ра не то
(‘olam ha’yetzirah) или де ми ур ги чния
свят, над не го е светът на Тво ре ни е -
то или ма ги чес кия свят (‘olam
ha’beriah), кой то на свой ред е ре а ли за -
ция на све та на ема на ци ите, или гнос -
ти чес кия свят (‘olam ha’atziluth), със -
та вящ не раз дел но ця ло със са мия Бог. В
ис ти нс ка та си същ ност Бог е тай на -

та на вис шия мис ти цизъм: АЙН-СОФ.
Хер ме ти ко-фи ло со фс ко то чувство е

чувство на син тез на три те свя та (или три те
по-ви со ки ни ва) в четвър ти, кой то въз ос но ва на
фор му ли те от Изум ру де на та скри жа ла су ми ра
“три те час ти на фи ло со фи ите на све та”. На тях
съ от ве т стват три те ви да опит: ма ги чес ки
опит, гнос ти чес ко отк ро ве ние и мис ти чен
опит. То ва чувство е син тез, по не же действу ва
“по вер ти ка ла” на съ под чи не ни те сфе ри. То ест,
то ва е “хер ме ти чес ко то чувство”, за що то хер -
ме тизмът не е ни що дру го ос вен фи ло со фия, ос но -
ва на на ма гия, гносис и мис ти цизъм,с цел да син -
те зи ра раз лич ни те сфе ри на мак ро- и мик ро кос -
мо са. 
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Тре ти ят ар кан, Им пе рат ри ца та, е ар -
канът на све ще на та, сак рал на ма гия.

Съ ще ст ву ват три ви да ма гия: све ще на �
та зи, при ко я то магът е оръ дие на Бо же ст ве на -
та си ла, лич на � при ко я то са ми ят той е из точ -
ник на ма ги чес ко действие и нак рая � магь ос ни -
че ст во, при ко е то магът е оръ дие на сти хий ни
или подсъз на тел ни си ли.

Вся ка ма гия, вклю чи тел но магь ос ни че ст во то,
е прак ти чес ка ре а ли за ция на след но то: ппоо--ффии нноо ттоо
уупп рраавв лляя вваа ппоо--ггрруу ббоо ттоо.. Си ла та уп рав ля ва ма те ри я -

та, съз на ни е то � си ла та, и нак рая � свръхсъз на ни е -
то или Бо же ст ве но то уп рав ля ва съз на ни е то.
Имен но то ва пос ла ние за ни ва та на влaстта сим -
во ли зи ра Им пе рат ри ца та. Ко ро на та, скиптърът и
щитът (или гербът) њ са три оръ дия за осъ ще ст вя -
ва не на та зи власт. Ко ро на та, увен ча ва ща гла ва та,
по каз ва власт та на Бо же ст ве но то над съз на ни е -
то. Дяс на та ръ ка, в ко я то е скиптърът, увен чан с
кръст вър ху злат на топ ка, предс та вя власт та на
съз на ни е то над си ла та; ля ва та ръ ка, в ко я то но си
щит с изоб ра же ние на орел, оз на ча ва власт на енер -
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ги я та над ма те ри я та, или власт на ду хов но то над
ма те ри ал но то.

Ко ро на та по каз ва Бо же ст ве но то ос ве ща ва -
не на ма ги я та. Са мо ма ги я та, бла гос ло ве на от го -
ре, не е узур па ция на власт. Скиптърът е ма ги чес -
ка мощ, ма ги чес ка власт. Щитът с изоб ра же ние
на орел по каз ва точ ка та на при ло же ние, цел та на
та зи ма ги чес ка мощ. Нак рая не по ко ле би ми ят
трон, на кой то е сед на ла Им пе рат ри ца та, сим во -
ли зи ра не ос по ри мо то, неп ри кос но ве но мяс то, ко -
е то при над ле жи на ма ги я та в ду хов ния, при род -
ния и фи зи чес кия жи вот.

Жо зе фен Пе ла дан е дал про ник но ве но тъл -
ку ва не на смисъ ла на та зи си во ли зи ра ща ма ги я -
та емб ле ма � орел с раз пе ре ни кри ла. То зи сим вол
се под раз би ра и в оп ре де ле ни е то за ма гия, да де но
от Па пюс: “При ла га не на кон це нт ри ра на чо веш -
ка во ля с цел да се ус ко ри ево лю ци я та на жиз не -
ни те про це си.”

Ако щитът оз на ча ва “как во?” на
ма ги я та, скипърът е ней но то “как”, а
ко ро на та оз на ча ва “с как во пра во?”
Сим во лич но то зна че ние на двувър ха та
ко ро на на Им пе рат ри ца та разк ри ва
спо соб но ст та “да се рад ваш двой но”
на слу же не то � на то ва, ко е то е го ре, и
на то ва, ко е то е до лу. За що то ко ро на -
та, как то и ти а ра та, сим во ли зи ра
могъ ще ст во то на слу же не то, не го ва -
та власт. Имен но бла го да ре ние на слу -
же не то “на оно ва, ко е то е го ре” и на
“оно ва, ко е то е до лу”, све ще на та ма гия
ста ва за кон на.

При све ще на та ма гия магът
изпъл ня ва ро ля та на завъ ршва що зве но в низ хо -
дя ща та ма ги чес ка ве ри га, т. е. слу жи ка то зем на
точ ка на съп ри кос но ве ние и точ ка на при ло же -
ние на де я ние, ко е то е за мис ле но сви ше, не об хо -
ди мо е на Все виш ния и се извъ ршва в Не го во име.
По си лата на това он зи, кой то е пос лед но то зве -
но, но си ко ро на та на ле ги тим на та, за кон на ма -
гия. И вся ка ма гия, ко я то не е увен ча на с та зи ко -
ро на, е без за ко ние. 

Скиптърът на Им пе рат ри ца та се със тои
от три час ти: кръст, топ ка и жезъл. Топ ка та на
жезъ ла е раз де ле на на две по ло ви ни с “ек ва то ри а -
лен по яс”. Та ка мо же да при е мем, че е със та ве на
от две пох лу пе ни ед на вър ху дру га ча ши, ед на та
от ко и то, под дър жа ща кръс та, е обър на та с дъ -
но то на го ре, дру га та е от во ре на на го ре и дъ но то
њ продъл жа ва в жезъ ла. Та ка съ е ди не ни те ча ши, ед -
на та от ко и то увен ча на с кръст, а дру га та � пос -
та ве на вър ху жезъ ла, об ра зу ват скиптъ ра на им -
пе рат ри ца та. То ва съ е ди не ние сим во ли зи ра ррее аа --
ллии ззаа цции яя ттаа на по тен ци ал ни те въз мож нос ти, чий -

то сим вол е ко ро на та. То ва е ссъъ ююзз ннаа ддввее ввоо ллее ии ззяявв --
ллее нниияя,, ккоойй ттоо ее ппоо ттеенн цции аа ллеенн вв ккоо рроо ннаа ттаа ии ссее аакк --
ттуу аа ллии ззии рраа вв ссккииппттъъ рраа.. Ча ша та, увен ча на с кръс -
та и обър на та на до лу, е сим вол на Бо жи я та во ля,
до ка то ча ша та, зак ре пе на вър ху жезъ ла, сим во ли -
зи ра чо веш ка та во ля. ССккииппттъърръътт е тех ни ят
действащ съ юз, сим вол на могъ ще ст во то и оръ -
дие на све ще на та ма гия. То ва могъ ще ст во е след -
ствие от стру я щия се от кръс та по ток, кой то
се из ли ва от гор на та в дол на та ча ша, а от нея се
уст ре мя ва на до лу по жезъ ла и се сгъс тя ва в края
му, кой то е с фор ма на ши шар ка или кап ка. С дру -
ги ду ми, из ли ва ща та се от го ре Све ще на Кръв се
сти ча на до лу и ста ва на “кап ки чо веш ка кръв” �
спо ред ду ми те и де ла та чо веш ки. Тук вие ще
възклик не те: “Но то ва е Све ще ни ят Гра ал! Тайн -
ство то на Ев ха рис ти я та!” 

Да, имен но та ка е. Имен но то ва е из точ -
никът на могъ ще ст во то на све ще на -
та ма гия. То ва могъ ще ст во в край на
смет ка е могъ ще ст во то на двой на та
пра вед ност � т. е. (в ети мо ло ги чен
смисъл) иск ре ност ка то та ка ва, Бо -
же ст ве на и чо веш ка пра вед ност, ко -
га то те са скре пе ни с чо веш ко сло во
или действие.

Цел та на све ще на та ма гия е сим -
во ли зи ра на от щи та, кой то Имп рат -
ри ца та дър жи. За да ча та на сак рал на -
та или све ще на ма гия е аакк ттаа ннаа оосс ввоо --
ббоожж ддее ннииее, т. е. възвръ ща не на сво бо да -
та на съ ще ст ва та, ко и то са я за гу би -
ли � час тич но или напъл но. Орелът с
раз пе ре ни кри ле изоб ра зя ва цел та на

све ще на та ма гия, ко я то мо жем да фор му ли ра ме
ка то: “Ос во бо ди зат вор ни ка!” То зи е и смисълът
на де я ни я та (на Хрис тос), опи са ни от еван ге лис -
ти те. То ва имен но е за да ча та на све ще на та ма -
гия: да да де сво бо да да виж даш, чу ваш, хо диш, жи -
ве еш, да се стре миш към иде а ла и да бъ деш в ис -
ти нс кия смисъл на ду ма та са мия ти. Та ка ва ма гия
ни ко га не по ся га на сво бо да та, нап ро тив, връ ща -
не то на сво бо да та е пря ка та њ за да ча, ней ни ят
пре ро га тив.

На све ще на та ма гия са подв ла ст ни ми не -
рал ни ят, рас ти тел ни ят, жи во ти нс ки ят и чо -
веш ки ят свят � с дру ги ду ми ця ла та При ро да
ка то един но ця ло. Смисълът на съ ще ст ву ва не то
и са ми ят из точ ник на све ще на та ма гия, от кой -
то тя е би ла при зо ва на в Би ти е то, е гре хо па де -
ни е то и всич ко, свър за но с не го, включ ва що пад -
на ла та при ро да, пад на лия чо век и пад на ли те йе -
рар хии. Всич ки те зи “пад на ли тва ри” очак ват с
на деж да ос во бож де ни е то от “робство то на
тле на към сво бо да и сла ва на Бо жи ите ча да”.
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Власт та самa по се бе си � то ва е ис ти нс ка -
та и бе зус лов на си ла на за ко на. При нуж да ва не в
име то на власт та е умест но са мо ка то не об хо -
ди ма мяр ка за изпъл не ни е то њ. То е из лиш но там,
къ де то има ме на ли це ис ти нс ка власт, къ де то се
усе ща дъ ха на свещeна та ма гия, про ни за на от
све то зар ния гно сис, из ли защ от пла мен ни те
дъл би ни на мис ти циз ма.

Ето за що Им пе ра торът � Четвър ти ят
ар кан на Та ро � ня ма ни то меч, ни то как во то и
да е оръ жие. Оръ ди е то на не го ва та власт е
скиптърът. От дру го той не се нуж дае. Пър ва та
идея, с ко я то се сблъ сква ме при разг леж да не то
на кар та та е, че в ос но ва та на за ко на е власт та
(ав то ри тетът). В кон те кс та на ме ди та ци ите
над три те пре ди ду щи ар ка ни то ва по не об хо ди -
мост се впис ва в твър де ни е то, че из точ никът
на вся ка власт (сле до ва тел но из точ -
никът и ос но ва та на всич ки за ко ни) е
не из ре че но то Име на Бо га. Сле до ва -
тел но чо векът, при те жа ващ ис ти нс -
ка власт, не за ме ст ва с нея Бо же ст -
ве на та власт, а нап ро тив, пре дос та -
вя са мия се бе си в ней но раз по реж да -
не, т. е. отстъп ва њ мяс то, за що то
един стве но то сред ство за достъп до
нея е са мо от ри ча не то.

Фи гу ра та на Четвър тия ар кан
пре ди всич ко из ра зя ва иде я та, че Им -
пе ра торът е въплъ ще ние на власт,
несъв мес ти ма с на си лие и при ну да.
Взорът му е ус тер мен към скиптъ ра в
дяс на та ръ ка, прост ря на в по ве ли те -
лен жест. Ля ва та ръ ка по чи ва вър ху доб ре стег -
на тия ко лан. Зад Им пе ра то ра има нисък трон,
на кой то той се опи ра, ка то е зас та нал на един
крак, а дру ги ят е кръс то сан вър ху не го.

Ця ло то изоб ра же ние на кар та та сим во ли -
зи ра иде я та за ак тив но са мо от ри ча не. Не мо -
жем да ка жем, че Им пе ра торът е в със то я ние на
по кой � той не се ди, по за та му не подс каз ва и ня -
как во сво бод но прид виж ва не: той се опи ра на
тро на, ка то еди ни ят му крак е кръс то сан, т. е.
той е ли шен от въз мож ност за са мо утвъ ржда -
ва не (дви же ние нап ред), но и за отстъп ле ние
(дви же ние на зад). Им пе ра торът, та ка да се ка -
же, е при ко ван към мяс то то си, към своя пост.

Ка то раз ви ва ме та зи мисъл, мо жем да ка -
жем, че Им пе ра торът е страж на скиптъ ра,
кой то в да де ния слу чай е не са мо знак на власт и
съ от ве т ству ва ща та њ сво бо да на из бо ра; не го -
ва та функ ция не се свеж да са мо до прак ти чес ка -

та ре а ли за ция. С дру ги ду ми, Им пе ра торът е
над как во то и да е конк рет но действие. В дяс на -
та му ръ ка е скиптърът, с кой то той ка то че
да ва клет ва. Ля ва та му ръ ка е на стег на тия по -
яс. С то зи по яс ка то че ли Им пер торът стя га
се бе си, за що то по ясът е не що, про ти во по лож но
на сво бо да та, не що, ко е то обуз да ва по ри ви те на
им пул сив на та и инс ти нк тив на та при ро да.

Кра ка та на Им пе ра то ра сим во ли зи рат не -
що, про ти во по лож но на дви же ни е то,  ръ це те му
� не що, про ти во по лож но на действи е то, а гла ва -
та му е увен ча на с ма сив на ко ро на- знак не са мо
на за кон на та власт, но и на свър за но то с нея
чувство на дълг, т. е. ми сия сви ше, въз ло же на на
он зи, кой то е увен чан с ко ро на. За то ва ве нецът
на вся ка ко ро на е тръ нен. Ко ро на та не са мо е
теж ка, но и при нуж да ва към стро го, по ня ко га

мъ чи тел но обуз да ва не на как ви то и
да са лич ни по мис ли, фан та зии, страс -
ти. Из ли за щи те от нея лъ чи се
превръ щат навът ре, във вът реш ния
мир на но се щия, в ост ри ши по ве. Те са
ка то гвоз деи, про низ ва щи и разпъ ва -
щи вся ка мисъл и об раз, въз ник нал във
въ об ра же ни е то му. Та ка всяка мисъл,
ако е вяр на, и все ки бла го чес тив по -
мисъл по лу ча ват потвъ ржде ние в от -
вет но оза ре ние, а вся ка слу чай на и
лъж ли ва мисъл се отхвър ля и се
превръ ща в ни що. Как то по ло же ни я -
та на ръ це те и кра ка та на Им пе ра -
то ра сим во ли зи рат от ри ча не от
сво бо да та на дви же ние и действие по

своя во ля, та ка и ко ро на та сим во ли зи ра от ри -
ча не от сво бо да на действие на ин те лек та. В ре -
зул тат се по лу ча ва, че им пе ра торът е ли шен от
всич ки та ка на ре че ни чо веш ки сво бо ди � на
убеж де ния или мне ния, ду ми и дви же ния. То ва не -
из беж но се изиск ва от власт та.

Им пе ра торът е сам, без прид вор ни и сви -
та. Тронът му не е в по ко и те на дво ре ца, а под
отк ри то не бе � на отк ри та, не об ра бо те на зе -
мя, извън градс ки те сте ни. Стрък че та изсъх на -
ла тре ва е це ли ят им пе рс ки двор, сви де тел на
им пе рс ко то ве ли чие. Но над Им пе ра то ра се
прос ти ра чис то не бе. Той е са мо си лу ет на фо на
на не бе то. Сам с не бе то � то ва е участ та на
Им пе ра то ра.

Им пе ра торът оли цет во ря ва власт та на
пос ве ще ние или на са мия пос ве тен. Из точ никът
на та зи власт е пъл но то име на Бо га, за ко е то
учи Ка ба ла та, ко е то е и “ма ги чес ки ят ве лик ар -
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кан”, за кой то учи ма ги я та, и “фи ло со фс кият
камък”, за кой то учи ал хи ми я та.С дру ги ду ми
то ва е един ство то на мис ти цизъм , гно сис и ма -
гия.

Чо веш ки ят иде ал на прак ти чес кия хер ме -
тизъм не е свърхчо ве кът на Нит че, ни то свръх -
чо ве кът, потъ нал в съ зер ца ние на веч но ст та на
ин дус ки те уч е ния, ни то свръх чо ве кът � й е ро -

фант, как то го предс та вя Гурд жи ев, и не е
свръх чо ве кът-фи ло соф ка то иде а ла на сто и ци -
те.

Не го ви ят иде ал е чо век, тол ко ва ху ма нен и
пре изпъл нен с всич ко чо веш ко, че да е дос то ен за
тро на на Да вид.

(следва)
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ВА ЛЕН ТИН ТОМ БЕРГ

Ва лен тин Том берг е ро ден през 1900 го ди на в Санкт Пе тер бург. Не го ви те ро ди те ли са ес тон ци.
През 1917 го ди на изу ча ва те о со фия и про из ве де ни я та на Ру долф Щай нер, ос но ва те ля на ант ро по со фи -
я та. След Ок то мв рийс ка та ре во лю ция из бяг ва в Ес то ния за ед но с ро ди те ли те си. През 1925 го ди на
Том берг ста ва член на Ес то нс ко то ант ро по со фс ко об ще ст во, а по-къс но – не гов ге не ра лен сек ре тар.

По вре ме то, ко га то ра бо ти ка то ко рес пон дент, а след то ва и на чал ник от дел Меж ду на род ни те -
ле фон ни слу ги към Цент рал на та по ща на Ес то ния, той пуб ли ку ва мно же ст во ста тии вър ху рус кия ду -
хо вен жи вот и ко мен та ри вър ху Ста рия и Но вия за вет и Апо ка лип си са на све ти Йо ан. През 1938 го -
ди на из на ся курс вър ху ду хов но то раз ви тие в Хо лан дия, ко я то ста ва не го ва вто ра ро ди на до 1944 го -
ди на, ко га то емиг ри ра в Гер ма ния. По вре ме на вой на та Том берг из на ся езо те ри чен курс вър ху мо лит -
ва та „От че наш“ за мал ка гру па уче ни ци. Курсът продъл жа ва три го ди ни. 

В Гер ма ния той за щи та ва док то рат по пра во и на пис ва ня кол ко кни ги вър ху об но вя ва не то на
меж ду на род но то и чо веш ко пра во, в ко и то се стре ми да разк рие ду хов ни те ос но ви на пра во то.

През 1948 г. страхът от ко му нис ти чес ка та ин ва зия към За пад на Ев ро па мо ти ви ра Том берг да
емиг ри ра в Анг лия, къ де то той наб лю да ва за Би Би Си съ ве тс ки те ра ди оп рог ра ми и пи ше от че ти за
тях. Ця ло то си сво бод но вре ме пос ве ща ва на мо лит ва, ме ди та ция и изу ча ва не на хер ме тиз ма. Ка то
ре зул тат на то ва на пис ва кни га, ко я то из ли за на френс ки език ано ним но: не го ви те „Ме ди та ции вър -
ху Та ро“.

Том берг уми ра през 1973 г. по вре ме на по чив ка та си на ост ров Майор ка.

(следва на стр. 43)
ОКУЛТНА ГЕОЛОГИЯ
продължение от стр. 16

ри на сят с ни що за не го во то пов ди га не и усъвър -
ше н ства не.

Ако за съз да ва не то на един крис тал са би ли
не об хо ди ми съвър ше ни гра див ни час ти ци, то та -
ки ва тряб ват и на чо ве ка, за да до бие и той сво -
е то съвър ше н ство. В се гаш ни те ни те ла са пос -
та ве ни ве че из ве ст но ко ли че ст во та ки ва час ти -
ци – мозъч ни те ни клет ки. За съз да ва не то на чо -
веш кия мозък Учи те ля Бе ин са Ду но каз ва: „Ве ще -
ст во то, от ко е то е об ра зу ван мозъкът, е съ би -
ра но в продъл же ние на ми ли ар ди го ди ни. Тия еле -
мен ти са съ би ра ни не са мо от Слън це то, но и
от ця ла та Все ле на. Съ би ра ни са са мо най-ви со ко
ор га ни зи ра ни те и най-ин те ли ге нт ни клет ки. По -
не же чо век, рес пек тив но чо веш ки ят мозък, е съз -
да ден от ма те ри я та на це лия кос мос, за то ва
той се на ри ча мик ро кос мос.”

Зна чи в чо веш кия мозък се вло же ни ус ло ви я -

та за раз ви тие на поз на ни е то, прог ра ма та за
усъвър ше н ства не и въз мож нос ти те за про ник ва -
не в дъл бо ки те тай ни на жи во та. Вър вей ки по
то зи път, во ден от прин ци пи те на Лю бов та,
Мъд ро ст та и Ис ти на та, чо векът пос те пе но ще
се из ви си до за кон но оп ре де ле но то му мяс то
всред ду хов ни те йе рар хии, как то крис тал на та
фор ма на ми не ра ли те е нап ра ви ла то ва. Но за да
се пос тиг не та зи цел, ще е не об хо ди мо ви со ко ор -
га ни зи ра ни те клет ки на на шия мозък да превъз пи -
тат и пов диг нат всич ки дру ги клет ки на на ше -
то тя ло. Ка за но по друг на чин, как то при ро да та
раз ру ша ва ед ни ми не рал ни фор ми, за да съз да де
дру ги по-съвър ше ни, та ка и те зи, да ги на ре чем
кос ми чес ки клет ки, вло же ни в мозъ ка, ще раз ру ша -
ват ед ни и ще съз да ват дру ги клет ки, до ка то на -
ше то тя ло изк рис та ли зи ра ка то мра мо ра, ка то
ди а ман та или кой то и да е друг съвър шен крис -
тал. Ед на кра си ва меч та и ви сок иде ал, за ко и то
си стру ва чо век да ми не през вся как ви стра да ния,
на ко и то Съз да те лят го под ла га.



Ако бих ме мог ли да предс та вим зем но то
на се ле ние ка то се ли ще, със то я що се точ но
от 100 ду ши, с всич ки всич ки вза и мо от но ше -
ния, от го  ва ря щи на действи тел ни те, то ще
изг леж да го ре-до лу по след ния на чин:

57 ази ат ци
21 ев ро пей ци
14 от за пад но то по лукъл бо (юж но и се -

вер но)
8 аф ри кан ци
52 же ни и 48 мъ же.
70 ще са цвет но ко жи и 30 – бе ли
70 ще са нех рис ти я ни и 30 – хрис ти я ни
89 ще са хе те ро ск су ал ни , а 11 – хо мо сек -

су ал ни
6 ду ши ще при те жа ват 59% от всич ки

ма те ри ал ни бла га и всич ки те ще са от Съ е -
дин ни те ща ти

80 ще жи ве ят под сред ния жиз нен стан -
дарт

70 ня ма да мо гат да че тат ( ще са нег ра -
мот ни)

50 ще стра дат от не дох ран ва не
1 ще бъ де на път да ум ре и 1 ще бъ де на

път да се ро ди
1 ( Да! Са мо един) ще е завър шил ко леж
1 ще при те жа ва ком пютър
1 ще бъ де без ра бо тен за по ве че от 6 ме -

се ца

Ако си предс та вим на шия свят в та зи
сгъс те на перс пек ти ва, нуж да та от раз би -
ра не, при е ма не и об ра зо ва ние ста ва оче вид -
на.

След ва не що, вър ху ко е то съ що мо же да
раз мис ли те… 

Ако сте се съ бу ди ли та зи сут рин по ве че
здра ви, от кол ко то бол ни… , вие сте мно го по-

бла гос ло ве ни, от кол ко то то зи ми ли он хо ра,
ко и то ня ма да до жи ве ят края на сед ми ца та.

Ако ни ко га не сте из жи ве ли опас но ст та
на бит ка та, са мо та та на зат во ра, аго ни я та
на мъ че ни е то или кле щи те на гла да, вие сте
по-доб ре от 500 ми ли о на хо ра на то зи свят.

Ако мо же те да по се ти те цър ков но съ би -
ра не без страх от прес лед ва не, арест, мъ че -
ния или смърт… вие сте по-об ла го де те л ства -
ни  от 3 би ли о на хо ра по то зи свят.

Ако има те хра на в хла дил ни ка си, дре хи
на гър ба си, пок рив над гла ва та си и мяс то за
спа не…

вие сте по-бо га ти от 75% от хо ра та в
све та.  

Ако има те па ри в бан ка та, в порт фей ла
си и мо же те да от де ли те ня кой лев да хап не -
те не що в рес то рант… вие сте в топ лис та -
та на 8-те % све тов ни бо га та ши.

Ако ро ди те ли те ви са все още жи ви и все
още са же не ни… вие сте съв сем рядък слу чай.

Ако мо же те да про че те те то ва пос ла -
ние, вие по лу ча ва те двой но бла гос ло ве ние:
пър во от то ва, че  ня кой е по мис лил за вас, и
ос вен то ва,  сте по-бла гос ло вен от по ве че от
2 би ли о на хо ра в све та, ко и то изоб що не мо -
гат да че тат.

Ра бо ти, ся каш не се нуж да еш от па ри.
Оби чай, ся каш ни ко га не си бил на ра ня -

ван.
Тан цу вай та ка, ся каш ни кой не те гле -

да.
Пей та ка, ся каш ни кой не те слу ша.
Жи вей та ка, ся каш ра ят е на Зе мя та.

Пос ла ние, разп ро ст ра ня ва но по  И ин -
тер нет по вре ме на Сед ми ца та на при я те л -
ство то от 26 но емв ри до 2 де ке мв ри 2001 г.
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Петър Дъ нов, ЗДРА ВЕ И ДЪЛ ГО ЛЕ ТИЕ ЧРЕЗ СИ ЛИ ТЕ НА
ЖИ ВА ТА ПРИ РО ДА, изд. Аст ра ла, 2002 г., 567 стр., це на 8

лв.
Кни га та предлага на

чи та те ля един нов под бор на
из вад ки от лек ции на Учи те -
ля, от на ся щи се до чо ве ка и
връз ки те му с при ро да та.
Обх ва на ти са по-ши рок кръг
от те ми, ка то Зе мя та,
Слън це то, Лу на та и тех ни те
енер гии, как то и зна че ни е то
на мис ли те и чувства та и
вли я ни е то им вър ху здра ве -
то, зна че нието на му зи ка та
и мо лит ва та. Със та ви те ли -
те на кни га та са от де ли ли

спе ци ал но мяс то на клю чо ви те въп ро си на чо веш ко то съ ще -
ст ву ва не – Бог и връз ка с Бо га, смърт, пре ми на ва не през
смъртта и жи вот след смъртта. От подб ра ни те текс то -
ве чи та те лят ще на у чи не са мо как да под дър жа фи зи чес ко -
то си тя ло, но и как да транс фор ми ра енер ги ите, мис ли те и
чувства та си, как да пос тиг не хар мо ния и един дълъг и ос -
мис лен жи вот.

ЕВАН ГЕ ЛИЕ ОТ ТО МА, Сло ва та на Ии сус, изд. Ки беа,
2000 г., 168 стр., 6 лв.

С из ве ст но закъс не ние
обръ ща ме вни ма ни е то ви,
ува жа е ми чи та те ли, вър ху
ед но от апок риф ни те еван ге -
лия – дре вен сбор ник със сло -
ва на Ии сус, за пи са ни спо ред
пре да ни е то от Йу да То ма
Близ на ка. Коптски ят текст
на Еван ге ли е то се е по я вил
на бял свят с отк ри ва не то
на ръ ко пи си те от Наг Ха ма -
ди, съдър жа щи гнос тич ни
текс то ве. То ва за бе ле жи тел -
но отк ри тие е ста на ло през

1945 г., ко га то край бре го ве те на Нил в Го рен Еги пет случай -
но е на ме ре на дел ва, чи ито от вор бил за пе ча тан с нас мо ле -
на кър па. В дел ва та са отк ри ти три на де сет те па пи рус ни
„Ко дек са“от биб ли о те ка та в Наг Ха ма ди, сред ко и то е и
Еван ге ли е то от То ма. За раз ли ка от дру ги те еван ге лия
текстът не съдър жа ни как ви би ог ра фич ни дан ни за Ме сия, а

е сбор ник с прит чи на Ии сус (по точ но – част от тях).  Цен -
но ст та на Еван ге ли е то на То ма ка то ра нен из вор на Ии су со -
ва та тра ди ция ид ва и от то ва, че в не го се съдржат прит -
чи, ко и то не фи гу ри рат в Но вия За вет и са напъл но не из ве -
ст ни до отк ри ва не то на то ва еван ге лие. Пре ворът от
коптски с въ ве де ние и бе леж ки към текс та е на Мар вин

Майър.

ДУ ХОВ НО ТО У ЧО ВЕ КА, Учи те ля Петър Дъ нов, изд.
Хер мес, 2002 г. 412 стр, це -
на 7.50 лв.

То ва е пър ва та от че -
ти ри те книги на изд. Хер мес,
предс та вя щи се лек ция на бе -
се ди от че ти ри ос нов ни нап -
рав ле ния в Сло во то на Учи -
те ля. 

Кни га та съдър жа изб -
ра ни съ бор ни бе се ди от пе -
ри о да 1919–1944 г. Пре циз ни -
ят под бор е дал мяс то на
изк лю чи тел но сил ни бе се ди
на Учи те ля, ня кои от ко и то

имат прог рам но зву че не ка то „Пъ тят на уче ни ка“, „Разцъф -
тя ва не на чо веш ка та ду ша“, „Но во то чо ве че ст во“ и др. Въп -
ре ки не о бят но то мно го об ра зие на те ми, за ся га ни в бе се ди -
те, подб ра ни те в то зи том са обе ди не ни око ло зна ни е то за
същ но ст та на ду хов ния жи вот, чо веш ка та ево лю ция и уче -
ни че ст во то. Ис ка ни се да позд ра вим на шия ре дак тор Ма рия
Ки со ва за ог ром на та ра бо та, изиск ва ща прег лед на сто ти -
ци бе се ди и поз на ва не на ця ло ст но то ду хов но нас ле д ство на
Учи те ля Бе ин са Ду но и да ви по же ла ем оду хот во ре ни ча со ве
с бе се ди те от та зи по ре ди ца.

ЖИВОТ СРЕД ХИМАЛАЙСКИТЕ УЧИТЕЛИ, Свами Рама,
ИК Сарасвати, 496 страници, цена 9.90 лв.

То ва е ряд ка кни га, опис ва ща дъл ги те го ди ни, пре ка ра -
ни от Сва ми Ра ма сред хи ма лайс ки те мъд ре ци. Тя по каз ва
как един пос ве тен виж да адеп ти те, жи ве ещи извън вре ме то
и прост ра н ство то, ко и то ние поз на ва ме, и ко и то на ис ти на
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Ето тай ни те сло ва, ко и то жи ви ят Ии сус из ре че, а
Иу да То ма Близ на ка за пи са.

1. И той ка за:“Кой то разк рие тъл ку ва не то на те зи
сло ва, не ще вку си смърт.“

2. Ии сус ка за: �Не ка он зи, кой то тър си, не спи ра, до -
ка то не отк рие. А ко га то отк рие, ще се сму ти. Сму ти ли
се, ще се по чу ди и ще до бие власт над всич ко. 
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съ ще ст ву ват, ма кар то ва да
ни се стру ва невъз мож но. Изк -
лю чи тел но ин те рес ни са не са -
мо лич нос ти те, с ко и то той се
е сре щал, но и фе но ме нал ни те
яв ле ния, на ко и то е ста нал оче -
ви дец, как то и без цен ни те уро -
ци за жи во та и ду хов ния път,
по лу че ни от тях. Вдъх но вя ва -
щи, ув ле ка тел ни, за гадъч ни и
по ня ко га за бав ни, опи са ни те съ -
би тия ви сре щат с ре ди ца ве ли -
ки лич нос ти от всич ки ре ли гии

– хрис ти я ни и мю сюл ма ни, ин ду ис ти, бу дис ти, до ри и ате -
ис ти. Сред тях фи гу ри рат Ма хат ма Ган ди, Ра би нд ра нат Та -
гор, Шри Ау ро бин до и Ра ма на Ма ха ри ши.„Жи вот сред хи ма -
лайс ки те учи те ли“ е кла си ка в съв ре мен на та ду хов на ли те -
ра ту ра.

КАК ДА СЕ ИЗ БА ВИМ ОТ БОЛ КИ ТЕ В ГЪР БА, (ВРЪЗ КА ТА
УМ-ТЯ ЛО)“, д-р Джон Сар но, ИК Са рас ва ти, 228 стр, 4.90 лв.

Изк лю чи тел но цен на и по лез на кни га, по каз ва ща връз -
ка та меж ду мен тал ни те и емо ци о нал ни те проб ле ми от ед -
на стра на и фи зи чес ка та бол ка от дру га. 

Д-р Сар но, про фе сор по кли нич на ре ха би ли та ци он на ме -
ди ци на в Нюйо р кския уни вер си тет и гла вен ле кар в Ме ди ци -
нс кия център към съ щия уни вер си тет, е чо век, проп ра вящ
но ви пъ ти ща в ме ди ци на та, чи я то прог ра ма е по мог на ла на
хи ля ди па ци ен ти да превъз мог нат за бо ля ва ни я та си без ле -
ка р ства или опас ни опе ра ции, без фи зи о те ра пия или са мов ну -
ше ния. Из по лз вай ки ре ал ни до ку мен ти ра ни слу чаи от
собстве на та си прак ти ка и ре зул та ти те от задъл бо че ни
изс лед ва ния на връз ка та ум-тя ло, д-р Сар но опис ва как па ци -
ен ти те раз поз на ват емо ци о нал ни те ко ре ни на своя проб лем
и пре ряз ват връз ки те меж ду мен тал на та и фи зи чес ка та
бол ка... И как са мо про чи тай ки та зи кни га, вие мо же те да за -
поч не те още днес да се възста но вя ва те от бол ки те в гър -
ба.

Ма кар че в кни га та се го во ри най-ве че за бол ки те в
гър ба, из ло же ни ят прин цип е ва ли ден за всич ки пси хо со ма -
тич ни бо лес ти изоб що. А как то зна ем, по ве че то бо лес ти
днес са точ но та ки ва. 

РАЗ ГО ВО РИ ТЕ НА ЕЛ ША ДАЙ, изд. Ал фа Дар, 2001 г.,
це на 2.50

Кни га та съдър жа сте ног ра фи ра ни те от Бо ян Бо ев и
де шиф ри ра ни от не го и Бо рис Ни ко лов раз го во ри с Учи те ля
по вре ме на екс кур зи ите на Ви то ша. Пресъз да де на е ав тен -
тич на та обс та нов ка на бо га то и въл ну ва що об щу ва не с
Учи те ля. Чи та те лят мо же да по чу в ства не пос ре д стве но
не го ва та си ла и топ ло та, мъд рост и заг ри же ност, раз ма ха
на мисъл та му и фи не са на от но ше ни е то му към уче ни ци те.
Раз го во ри те съдър жат изо бил но конк рет но зна ние за жи ов -
та, съ ве ти, напъ т ствия, ра зяс не ния, насър че ния. Те да ват и
предс та ва за ат мос фе ра та око ло Учи те ля. 

MESSAGES FROM WATER (world’s first pictures of frozen
water cristals), Masaru Emoto, HADO Kyokusha Co, Ltd., 2002 г.

Предс та вя ме ви ед на кни га, ко я то все още ня ма бъл -
га рс ко из да ние, но разтър си на уч на та и ши ро ката об ще ст -

ве ност по све та. Ав то рс ки ят ко лек тив е нап ра вил изс лед -
ва ния вър ху во да та и ней на та спо соб ност да ре а ги ра на ин -
фор ма ция и изоб що на вли я ни я та на окол на та сре да. Во да от
раз лич ни из точ ни ци е зам ра зе на и са нап ра ве ни се рии сним -
ки на вод ни те крис та ли, ко и то про ме нят струк ту ра та си,
от ра зя вай ки външни въз дей ствия. Пър ва та по ло ви на на кни -

га та съдър жа мно же ст -
во сним ки на вод ни крис -
та ли от раз лич ни во до -
из точ ни ци по све та. Во -
да та, ид ва ща от чис ти
мес та – из во ри, ле чеб ни
из точ ни ци,чис ти езе ра
об ра зу ва кра си ви крис -
та ли с хек са го нал на
фор ма, до ка то замър се -
на та во да на мно го от
го ле ми те гра до ве изоб -
що не об ра зу ва пра вил ни
крис та ли.

По-на татък ав то ри те изс ледват вли я ни е то на му зи -
ка та вър ху во да та. По ка за ни са сним ки на крис та ли, об ра зу -
ва ни след ка то водата е би ла „из ло же на“ на му зи ка на ве ли ки
све тов ни ком по зи то ри – прек рас ни те им фор ми конт рас ти -
рат с без фор ме ни те об ра зи, по лу че ни всле д ствие на въз дей -
ствие на „хе ви ме тал“ и дру га „мо дер на“ му зи ка. След ва ща та
стъп ка е би ла на во да та да бъ де по да де на пис ме на ин фор ма -
ция. На еп ру вет ки с во да е за леп ва но лист че с ду ма, но се ща
яр ко по ло жи тел но или от ри ца тел но пос ла ние. Из по лз ва ни са
ду ми те бла го да ря ти, ду ша, ан гел, лю бов, как то и де мон, дя -
вол, ще те убия и др. От но во виж да ме ряз ко из ра зе но раз ли -
чие меж ду крис та ли те на во да та, под ло же на на по ло жи тел -
но и от ри ца тел но въз дей ствие. При ло же ни са и ре зул та ти -
те от дру ги екс пе ри мен ти, до каз ва щи, че во да та „е ог ле да -
ло, от ра зя ва що на ши те мис ли“. Про уч ва ни я та на Д-р. Ма са -
ру Емо то са пре диз ви ка ли взрив от ре ак ции и изс лед ва ния,
во де щи до ор га ни зи ра не на на уч ни сим по зи у ми и све то вен
конг рес за во да та, кой то ще се със тои в Цю рих.

По же ла ва ме си да ви дим та зи ин те рес на кни га, из да -
де на на бъл га рс ки език.

Крис тал по лу чен след въз дей стви е то на му зи ка на Йо -
хан Се бас ти ан БАХ
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На ла га ше се да прос ле дя офор мя не то и ево лю ци я -
та на кар ма та в по ре ди ца съ ще ст ву ва ния. Как ва бе из -
не на да та ми, ко га то слу чай но (такъв е из разът, слу чай -
нос ти ня ма) се срещ нах със Си ме он. Не го ва та рег ре сия
ме вър на дъл бо ко на зад във вре ме то, ко га то все още не
е съ ще ст ву ва ла кар ма. Не ве ро ят но! Стиг нал бях до ед -
на от пър ви те ин кар на ции на Зе мя та.

Чо веш ка та ду ша ево лю и ра по за ко ни те на Вис -
ша та спра вед ли вост и рав но ве сие. Кар ма упо до бя ва ра -
зум но съ ще ст во, конт ро ли ра що Ду хов ния рас теж. За
да изпъл ни функ ци я та си, съ що тряб ва да се усъвър ше -
н ства.

Какъв е ней ни ят за ро диш и раз ви тие? Как во ръ -
ко во ди ево лю ци я та й?

В от го вор на те зи въп ро си, не ка се вър нем  да ле -
че на зад във вре ме то, ко га то чо веш ка та ду ша е би ла
все още в най-су ров вид. 

Рег ре си я та на Си ме он е по ве че от инт ри гу ва ща.
Включ ва ед но от пър ви те ху ма но ид ни съ ще ст ву ва ния
на Зе мя та и се рия пос лед ва ли го пре раж да ния. Обър не -
те вни ма ние на пре меж ди я та на ду ша та, ней на та ево -
лю ция и ро ля та на кар ма та във всич ко то ва.

ППЪЪ ТТЯЯТТ ННАА ППЪЪРР ВВИИ ТТЕЕ ДДУУ ШШИИ
–� Къ де си?
–  Ог ром но зе ле но по ле. Ля то е.
–� Виж кра ка та си. На какъв чо век са? Пър во то

усе ща не?
–� Бо си, на зрял мъж.
–� Как си об ле чен? Как во пра виш? 
–� Чис то гол, го лог лав. Раз хож дам се.
–� Какъв е цветът на ко жа та ти?
–� Чер ве ни кав. На о ко ло е зе ле на тре ва.
–� Се мей ство имаш ли?
–� Ня мам усе ща не за близ ки. Сам съм.

–� Ве че се е стъм ни ло. Къ де се подс ло ня ваш?
–� В ед на скал на дуп ка.
–� С как во се хра ниш?
–� Пло до ве, тре ви, ко ре ни.
–� Къ де спиш?
–� Сгу шен в ска ла та. 
–� За ви ваш ли тя ло то си?
–� Не. Уют но и топ ло е.
–� С как ви раз ме ри е скал на та ни ша?
–� Мъ нич ка, кол ко то да  се сгу ша. Спя нап ра во на

зе мя та.
–� Полз ваш ли то я га, камък, се чи ва?
–� Не.
–� Къ де пи еш во да?
–� Зад ска ла та има ру чей.
–� Ог ле дай се в не го.
–� Дъл ги кес те ня вотъм ни ко си, чер ни очи. Не съм

чо век. Чо ве ко по доб но. Окос мен съм, със сбръч ка но ли це.
– Дру ги по доб ни на теб съ ще ст ва има ли?
– Жи вея сам.
– Хищ ни ци?
– Не, спо кой но е.
– Вър ни се в детс ките го ди ни... Ти си малък. Имаш

ли брат че та, сест ри че та?
–Не. Пак съм там. Сам. На съ що то мяс то. Мно го

сам...
–  Тър сиш ли си сам ка?
–  Не, сам съм.
– Как хо диш по зе мя та? 
– Изп ра вен на два кра ка,  ле ко прегър бен.
– Мо жеш ли да го во риш?
– Не съм го во рил с ни ко го. Ка зах, сам съм.
– Ве че ос та ря ваш. Здрав ли си?
– Все още да.
– Виж се в из вор че то.
– Ко са та ми е по-дъл га.

ПРЕРАЖДАНЕ И ЕВОЛЮЦИЯ

Христо НАНЕВ
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Предс та вя ме ви откъс от из лед ва ни я та на из ве ст ния плов ди вс ки ле -
чи тел и изс ле до ва тел Хрис то На нев, кой то бе ше из не сен на фо ру ма „Плов -
див 2001“. Те зи изс лед ва ния са продъл же ние на иде и те на Учи те ля Бе ин са Ду -
но за ево лю ци я та на ду ша та и ней но то усъвър ше н ства не чрез пре раж да не.
Го ди ни на ред Хрис то На нев е фо ку си рал вни ма ни е то си вър ху то зи про цес,
из по лз вай ки ре лак сив но-ме ди та тив на та рег ре сия (връ ща не в ми нал жи вот)
и изс лед вай ки сто ти ци па ци ен ти. Задъл бо че ни те му про уч ва ния вър ху пъ -
ту ва не то на ду ша та - „то зи неп ре дс ка зу ем стран ник меж ду не бе то и зе мя -
та“ – се съдър жат в но во из ляз ла та му кни га ПРЕ РАЖ ДА НЕ И ЕВО ЛЮ ЦИЯ,
част от ко я то е и нас то я щият откъс. В нея се разг леж дат част от зем ни -
те из пи та ния и уро ци на ду ши те по вре ме на тех ни те пъ те ше ст вия. Във
вто ра та част от кни га та, ко я то предс тои да из ле зе ав торът се на дя ва да
надзър не и в не бес ни те им ко ри до ри.
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– Поз на ваш ли огъ ня?
– Не.
– Как настъп ва смъртта ти?
– В дуп ка та. Стар съм.
– На кол ко го ди ни уми раш?
(Мъл ча ние. Сре ща зат руд не ние.) След мал ко:
– Дос та  стар.
(Не на зо ва ва го ди ни. То ва е нор мал но за мис ле не -

то на един при мат.)
– Мъ чи те лен ли е кра ят ти?
– Ес те ст ве на смърт.
– Жи вотът завър ши. По ли таш на го ре. Пог лед ни

от там тя ло то си.
– Сви то в скал на та ни ша.
– Кой те пос ре ща в све та на Отвъд но то?
– Ня какъв не поз нат.
– Как изг леж да?
– Ка то топ ка. 
(Пър вич но опи са ние на ду ша та в Отвъд но то.)
– Тая топ ка има ли ли це, тя ло?
(Мъл ча ние.)
– Как ва е на цвят?
– Чер ве на.
– Оран же во-чер ве на ли? Ако не съм прав, поп ра ви

ме.
– Чер ве на и се тър ка ля.
– Ра зум на ли е?
– Да. 
– Как во ти вну ша ва?
– Да я пос лед вам.
– Доб ре. Тръг ни след нея. Къ де те во ди?
– Не поз на то мяс то.
– Опи ши го.
– Има и дру ги топ ки.
– Как ви на цвят?
– По ве че то са бе ли.
– Чер ве на та, ко я то те съп ро вож да ше, там ли е?
– До ме не.
– От те зи същ нос ти, ко и то ти виж даш ка то

топ ки, коя те прив ли ча най-сил но?
– Най-близ ка та до мен, чер ве на та.
(То ва е цветът на усе ща ни я та. Той е имал съ ще -

ст ву ва ние на ни во чувства, не на ра зум. За то ва виж да
своя во дач в чер ве но. Дру ги те са бе ли. Те ве ро ят но са
по-нап ред на ли  в раз ви ти е то.)

– Как во ти вну ша ват бе ли те топ ки?
– Чер ве на та ме раз хож да.
– Как ва е обс та нов ка та?
– Ня ма Зе мя. Са мо се тър ка ля ме.
– И ти се тър ка ляш? 
– Да.
– Как изг леж даш?
– Аз съм си ня, си ня топ ка.
– Мо же би се дви жи те в прост ра н ство то, плу ва -

те в не го и то ва упо до бя ва тър ка ля не?
– Да. Все ед но се тър ка ля топ ка.
– Как во на у чи  от сре ща та с бе ли те топ ки?
– Прос то ми бя ха по ка за ни.
(Топ ки те са Ду хов ни същ нос ти. Предс та ва та за

све та е пър вич на ка то съ ще ст ву ва не то на пър ви те ху -
ма но и ди, оби та ва ли ня ко га Зе мя та. Еле мен тар но е опи -
са ни е то и на Отвъд но то.)

– Докъ де сти га те с чер ве на та топ ка?
– До дру га по-го ля ма. Про ник вам в нея. Разт ва рям

се. Топ ло е ка то  в ут ро ба.
(Мла да та ду ша се връ ща в същ но ст та си. )
– Та зи топ ка си яе ли?
– О-о-о, вну ши тел на е! И чис та.
– Как во излъч ва на цвят?

– Зла тис то бя ло. 
– Ра зум на ли е?
(С въз хи ще ние) – О-о-о, мно го!
– Зна ни я та ти про ме нят ли се, ко га то си част

от нея?
– Пра ви ме по-разсъд лив.
– Къ де е чер ве на та топ ка?
–  До ве де ме и се вър на да пос ре ща дру ги.
(Та зи  Ду хов на същ ност, как то се разб ра, е не що

ка то пос ре щач и раз во дач в све та на Отвъд но то.)
– Ти си част от Ра зу ма. Има ли по оно ва вре ме на

Зе мя та дру ги чо ве ко по доб ни съ ще ст ва?
– Да.
– На как во при ли чат?
– Ка то мен са.
–  Пре ди кол ко го ди ни сте жи ве ли? Ти си в Отвъд -

но то, мо жеш да пре це ниш.
– Око ло 200 000 го ди ни.
(Из не на дан съм. Не очак вах та ка ва на ход ка.)
– Какъв е сред ни ят ръст на те зи съ ще ст ва?
– Надхвър ля съв ре мен ния чо век – над 1,80 м, но

мно го по-яки, го ли,ле ко прегър бе ни.
– Ти си част от Ра зу ма. За що чо ве ко по доб ни те

при ма ти се явя ват за жи вот на Зе мя та?
– За да чувстват.
–  Как во?
– Оно ва, ко е то зна ят, да го по чу в стват.
– Кар ма имат ли?
(Не от го ва ря на въп ро са.) След  мал ко:
– ООттии вваатт ттаамм,, ддаа ччууввссттвваатт оонноо вваа,, ккоо ее ттоо ззннаа яятт..

(Кар ди нал но обяс не ние за смисъ ла на жи во та.)
– Ти как во зна е ше, пре ди да слез неш до лу?
– Там е са мо та.
– Труд но ли е съ ще ст ву ва не то?
– Са мот но.
(То ва, как то се разб ра, е мла да ду ша, ко я то тряб -

ва да се обо га ти с чувства.)
– Ти си част от среб рис тожъл та та топ ка на Ра -

зу ма. Ид вал ли си друг път на Зе мя та?
– За пръв път сли зам.
– Нат ру па ли не га ти ви от то ва съ ще ст ву ва ние?
– Не.
– Имаш ли же ла ние да слез неш от но во?
– Го ре  ми е доб ре.
– Сам ли изб ра пър во то си зем но съ ще ст ву ва не,

или те на со чи ха?
– Все ед но бях изп лют на Зе мя та.
(Ед ва ли би мог ло да се да де по-об раз но опи са ние

на пър во то пре раж да не. Още не е офор ме но съз на ние. То
за поч ва да се раз ви ва от чувства та ? Пър вич но,  инс ти -
нк тив но.)

– Ро ди те ли имаш ли?
– Не знам.
(Из ку шен съм да за дам след ва щия въп рос):
– По-къс ни те ра зум ни зем ни фор ми на жи вот под

въз дей стви е то на та зи топ ка от Ра зум ли ево лю и рат,
или се на мес ват извън зем ни съ ще ст ва, да ги тлас нат
към ни во то на „хо мо са пи енс“?

– Топ ка та,  излъч ва ща Ра зум, ги учи.
– Ог ром на ли е тя?
– Мно го е ум на! (С дъл бо ко въз хи ще ние в гла са.)
– Дру ги,  по доб ни на нея, съ ще ст ву ват ли?
– Аз знам са мо мо я та.
– До ка то си в нея, имаш ли очер та ния?
– Не.
– Как ва струк ту ра изг раж даш?
– Ка то кис ло ро да във въз ду ха съм.
Не е хо мо ген на ма са, а се разп рос ти ра в яд ка та на

Ра зу ма. Та ко ва е  пър во то съ ще ст ву ва ние на един от
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ран ни те ху ма но и ди пре ди око ло двес та хи ля ди го ди ни.
В да леч на та пре дис то ри чес ка епо ха жи вотът му е кар -
мич но чист ка то въз ду ха по оно ва вре ме на Зе мя та. Тя -
ло то и ду ша та са в пър вич но със то я ние. Кар ма не е на -
ка за ние и, ка то вся ко при е ма не на зна ния, се из жи вя ва
мъ чи тел но.

Ако се вър нем в Биб ли я та, пър ви те съ ще ст ва
ядат пло до ве те на Поз на ни е то и си съз да ват кар ма.
Ид ват на Зе мя та, да учат по пъ тя на стра да ни е то и
превър нат Зна ни е то в Поз на ние. (Поз на ни е то е пре о -
тк ри то, в из жи вя ва ни я та, зна ние). Не ко рес пон ди ра ли
ин фор ма ци я та от рег ре си я та с та зи на Биб ли я та?

Из ку шен съм да раз бе ра как у тая ду ша се офор -
мят пър ви те за чатъ ци кар ма:

– Виж вто ра та си по я ва на Зе мя та!
– Чо век съм.
(От го ворът е със са мо чу в ствие ? Ве че се се бе -

осъз на ва.)
– Къ де си?
– На ко раб – дър вен, ста ри нен. Плу вам в мо ре то.
– Какъв си?
– Мо ряк, ри бар, трий се ти на го ди шен.
(Ве че има предс та ва за вре ме и въз раст.)

– С как во се дви жи ко рабът?
– Плат на, бе ли на цвят.
– Къ де пъ ту ва те?
– Ло вим ри ба край бре го ве те на Ита лия.
(Има предс та ва и за стра ни те.)
– Как си об ле чен?
– Чер ни пан та ло ни до ко ле не те и не що ка то ри -

за с къс ръ кав.
– По оно ва вре ме Ита лия дър жа ва ли е?
(Не от го ва ря.) След мал ко:
– На гос ти сме там.
– Ми на ли са пет го ди ни. По-важ ни съ би тия? Спо -

кой но ли е?
– Не. Го нят хо ра на те ри то ри я та на днеш на

Фран ция.
– Кой ги го ни?
– Хо ра ги го нят.
(Все още при ми тив но обяс не ние на съ би ти я та.)
– Пре меж дия с вас?
– Не ни за ка чат.
– От Ита лия във Фран ция, доб ре. Ти си  ве че че -

ти ри де сет го ди шен. Как во пра виш?
– Ко пая. Са дя за се бе си. 
(Ста нал е зе ме де лец.)
– Къ ща имаш ли?
– Мал ка, дър ве на.
– Се мей ство?
– Не.
– Къ де  е то ва?
– В под но жи е то на Ал пи те.
– Виж  края на жи во та си.
– Ес те ст ве на смърт.
– На кол ко го ди ни уми раш?
– На 82.
– Пле ме на ли има по оно ва вре ме или дър жа ви?
– Не знам.
– Жи вотът  завър ши. От де ляш се от тя ло то си.

Къ де оти ваш?
– Пак го ре.
– Кой те пос ре ща?
– Ни кой, знам си пъ тя. В мо я та топ ка.
– От но во част от Ра зу ма. Как во на у чи от из тек -

лия жи вот?
– Има и друг свят. Не са мо мо я та пе ще ра и по ле

зе ле но. Има во да, мо ре...
– Ти обо га ти зна ни я та си за Зе мя та. Отс ко ро ли

е сът во ре на тя?
С въз му ще ние:
– А-а-а, съ ща та си е!
– Кар ма нат ру па ли в из ми на ло то съ ще ст ву ва -

ние?
– Ни що ло шо не съм нап ра вил! 
(От но во с въз му ще ние в гла са.)
– Дъл го ли прес то я ваш в къл бо то на Ра зу ма?

Предс та ва за вре ме имаш ли ?
– Стоя си.
(Яв но ня ма.)
– Се бе си ли обо га ти или къл бо то със своя прес -

той на Зе мя та?
– Се бе си. Ама се га се влях в не го.
– И  му пре да де сво и те поз на ния? 
– То си ги има. Поз на ни я та са  за мен.
(Все ки тряб ва сам да отк рие цен но ст та на

опит нос ти те чрез пре раж да не на Зе мя та. Ни кой не ги
по лу ча ва да ром.)

– След ка то про ник на в къл бо то, зна ни я та ти къ -
де оти до ха?

– Мои са, разт во рен съм в не го, но пак съм си аз.
(Има усе ща не за сво я та хо мо ген ност. Ду хов на та

еди ни ца ве че фор ми ра чувство за собстве но Его.)
– Пре ди да се явиш в нас то я щия жи вот ка то Си -

ме он, кол ко пре раж да ния си имал? 
– Де сет ки.
(Бро ят на ре ин кар на ци ите за го лям пе ри од вре ме

мо же да бъ де ог ра ни чен. Всич ко за ви си от  нат ру па на -
та кар ма.)

– Прос ле ди съ ще ст ву ва ни е то, с ко е то си съз да -
ваш кар ма за нас то я щия жи вот... От но во си на Зе мя та.
Виж се! Какъв си?

– Ха! (С учуд ва не.) Же на! Имам две де ца ? мом че и
мо ми че. Жи ве ем  сред при ро да та. 

– Съп руг?
– По чи нал е.
– Как се прех ран ва те?
– От дър ве та та и по зе мя та съ би ра ме цит ру со -

ви пло до ве. Ядем ги. Жи ве ем са ми.
(От но во пър вич но би тие, но ве че се явя ва се мей -

ство. Пър во бе сам. В след ва що то пре раж да не ? С при я -
те ли. Там мо же да се съз да де  не осъз на та на чал на кар ма.
Се мей ни ят жи вот ан га жи ра с по-дъл бо ко вник ва не и
опоз на ва не на тоя свят.)

–– Де ца та?
– Мом че и мо ми че, на два най сет и три най сет го -

ди ни.
– Ми на ваш трий сет и пет. Пре меж дия?
– Уми рам мла да на трий сет и се дем от бо лест.

Тре се ме. Де ца та се гри жат за мен.
– Кой те сре ща в Отвъд но то?
– Мо ят съп руг.
(Лю бов та е съз да ла прив ли ча не с дру га, ве че пер -

со ни фи ци ра на Ду хов на същ ност.)
– Как изг леж да?
– Топ ка ка то мен, но с ню ан си на си ла.
(Та ка мо же да се възпри е ме мъжът в Отвъд но то.)
– Как во ти каз ва при сре ща та?
– Пи та: „Как си?“
– А ти?
– „Доб ре. Знам си пъ тя.“
– На мес вал ли се е в жи во та ти от оня свят?
(След крат ка па у за.)
– Гри жил се е за нас...
– Как?
– С мо лит ва.
– Из ход от зат руд не но по ло же ние вну ша вал ли

ти е?
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– Не, не мо же.
(Съп ругът не е ево лю и рал до етап, ак тив но да по -

ма га на ду ши те на Зе мя та от Отвъд но ст та.)
– За ед но ли продъл жа ва те в Ду хов ния свят с  не го?
– В на ша та топ ка сме. Вли ва ме се в нея два ма та.
– То зи, кой то ти бе ше съп руг, пре ро ден ли е днес?

Взри се в не го ви те очи. Има ли ро ля в съв ре ми е то?
– Не е пре ро ден.
Пог лед ни в очи те де ца та си? Поз на ваш ли ги в

нас то я ще то?
– Мо ми че то... (С въл не ние.) То ва е... се гаш на та ми

май ка.
(За поч ва кар мич но пре ра зп ре де ля не на ро ли в се -

мей ство то.)
– С нея раз би ра те ли се доб ре се га?
– Опит ва се да ми за по вяд ва.
– В оня жи вот ка то твоя дъ ще ря как се дър же ше?
– Аз й на реж дах.
(С раз ме не ни ро ли са. Се га тряб ва да се осъз нае, ка -

то из пи та вър ху се бе си, как во е да те ръ ко во дят. Ва -
жен урок. И про я ва на еле мен тар на кар ма.)

Как во на у чи от из ми на ло то съ ще ст ву ва ние, пре -
ди да се вле еш в ог ром но то ра зум но къл бо? За що ти  бе
не об хо ди мо то ва пре раж да не?  (Дълъг раз мисъл.)

– Разб рах как во е да си же на.
(След ващ урок – смя на на по ла.)
– Как во разб ра?
– Тряб ва да се гри жа за близ ки те си.
(Же на та вла га по ве че лю бов и  от го вор ност към

хо ра та. )
– Ус пя ли да изпъл ниш ми си я та на съп ру га и май ка?
Да. (Ка те го ри чен от го вор.) Имам две де ца.

(Да си же на, оз на ча ва гри жов ност и от да ва не на
лю бов.)

– Ос вен  женс ка та ми сия, как во още на у чи?
– Труд но се жи вее в са мо та.
– Как сте с хо ра та край теб?
– По ма га ме си.
(По ре ден  урок ? съв ме ст ни ят жи вот учи на вза -

и мо по мощ.  Тен ден ция за осъз на ва не си ла та на ко лек -
тив но ст та.)

– Ти си в Ра зум но то къл бо. Ан гел-хра ни тел имаш
ли?

– Той е тук, при мен.
– Част от теб?
– А-а-а! (Въз му тен.) Не!
– Той е в топ ка та, къ де то си?
– Ви на ги е при мен. И там, и до лу на Зе мя та. Все

от ля ва та ми стра на.
(Нов етап в раз ви ти е то ? Осъз на ва не диск рет на -

та подк ре па  на Отвъд но то.)
– Как ва е ми си я та ти ка то Си ме он? Как во тряб ва

да ус во иш в нас то я щия жи вот?
�–Да се бо ря, да отс то я вам по зи ции.
– За що се ро ди  в Бъл га рия?
� Тук е труд но.
(На мес ва се  кар ма та на дър жа ва та.)
– В дру ги те стра ни по-ле ко ли е?
– Да, но пре о до лея ли го ле ми труд нос ти, по-лес но

ще над мог на мал ки те.
– Ин те ре си те в се гаш ния ти жи вот към из точ -

ни те из ку ст ва от кое съ ще ст ву ва ние се про во ки рат?
Какъв си бил?

– Мо нах.
– Вър ни се в мо на шес кия жи вот... Ти си на Зе мя -

та...... 

ЧЧееттввъърр ттоо  ссъъ щщее сстт ввуу вваа --
ннииее

� Къ де си?
� В ма нас тир. Бро им си.
� Как во  бро и те?
� На бро е ни ца. Мрън ка ме мо лит ви.
� От коя ра са сте?
� Мон го ло ид на.
� Как во предс тав ля ва ма нас тирът?
� А-а-а, ху бав е! (С гор дост в гла са.)
� Мир ни мо на си ли сте?
� Да. Мо лим се. Мо ят нас тав ник е там.
� На кол ко го ди ни си?
� Око ло два де сет.
� А нас тав никът ти?
� Към пет де сет те.
� Добър уче ник ли си?
� Ста рая се. В жъл то сме об ле че ни.
� Гла ви те ви?
� Бръс на ти, го ли.
� Ли ца та?
� Глад ки.
� Къ де е то ва?
� В под но жи е то на Хи ма ла и те. В ма нас ти ра сме и

се мо лим.
� Виж се на три де сет, на че ти ри де сет го ди ни. Съ -

би тия? 
� Ста вам нас тав ник на мла ди мо на си.
� От тво и те уче ни ци имаш ли си лю би мец?
� А-а-а, не! (С въз му ще ние в гла са.)
� На кол ко ду ши си нас тав ник?
� На че ти ри.
� Виж се на пет де сет го ди ни. Съ би тия? Къ де са

тво и те уче ни ци? 
� Мо на си, не в ма нас ти ра, а сред хо ра та. То ва е

нор мал но. 
� На кол ко го ди ни уми раш?
� На се дем де сет и осем.
� Кой век е то ва?
� Шест най се ти.
� Кой те пос ре ща в Отвъд но то?
� Мо ят нас тав ник.
(Сре ща с  пер со ни фи ци ра на на Зе мя та Ду хов на

същ ност.)
� С как ви ду ми те при е ма?
� При я те лс ки е наст ро ен.
(То ва го во ри, че е издър жал дос той но из пи ти те на

из ми на лия жи вот.)
� Как во на у чи ка то мо нах?
� Да се мо ля.
� Обо га тя ва ли те мо лит ва та?
� С мисъл по ма гам на хо ра та. И на се бе си.
� От мо на шес ко то съ ще ст ву ва ние как ви ка че ст -

ва при до би за нас то я ще то ка то Си ме он?
� Ис кам пак да съм там. То ва бе сил на изя ва. Ха рес -

ва ми по ве че от всич ки дру ги.
(От там ид ва вле че ни е то му към из точ ни те уче -

ния ? се га се за ни ма ва с бой ни из ку ст ва, ин те ре су ва се
от из точ на  фи ло со фия.)

� С  твоя Ду хо вен нас тав ник в Отвъд но то  къ де
от ся да те?

� Пак в топ ка та.
� С мо лит ва мо же ли да се сто пи не га тив на

собстве на кар ма?
� Да, а съ що и тая на дру ги те.
(Ве че са ус во е ни поз на ния за пос ле ди ци те от

действи я та.) 
� Имал ли си тъм на кар ма, ко я то в мо на шес кия

жи вот да пре мах неш със  сми ре ние?
� Да.
� Как ва е  тя?  Как ви не га ти ви е тряб ва ло да над -
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мог неш?
� Бил съм лош.
� Вър ни се в тоя жи вот!... Виж се! Ти си на Зе мя та...

ППее ттоо  ссъъ щщее сстт ввуу вваа ннииее

� Уби вам. Има ме тал по мен. Войн в Ки тай.
� Как завъ ршва жи вотът ти на войн – уби ват те,

или уми раш от ес те ст ве на смърт?
� Пле ня ват ме. Са мо у би вам се.
� Как?
� От хап вам ези ка си. Кра ят настъп ва от кръ во за -

гу ба. Та ка са ни учи ли: „За ло вят ли те, за да не ста неш
пре да тел, ня маш ли скри то оръ жие, от ха пи си ези ка,.“ 

(Стран ни оби чаи.)
� Бо лез не на ли е смъртта?
� Бо ли, но чест та е над то ва! (С гор дост в гла са.)
� Бър зо ли ид ва  кра ят? Кръв та поглъ щаш ли я, или

плю еш?
� За да вям се. Прекъс нах ези ка си из ос но ви със зъ би.

Бо ли.
� Ви еш ли от бол ка?
� Не. 
(От про уч ва ни я та, ко и то по-къс но нап ра вих, уз -

нах: на Из ток действи тел но е има ло такъв вид ри ту ал -
но са мо у бий ство. Прег риз ва не то на ези ка в ме ди та ция
сил но ог ра ни ча ва стра да ни е то.)

�  Ти си войн, кой то се са мо у би. Кой те сре ща в
Отвъд но то? 

�   Мо ят нас тав ник от мо на ше ст во то.
�   Как во  каз ва?
� „Не тряб ва ше да уби ваш хо ра, ни то се бе си!“
(Изк лю чи тел но ва жен кар ми чен урок.)
� За то ва, че си се са мо у бил, по лу ча ваш ли  въз мез -

дие?
� Да, оти вам в ма нас ти ра.
(Не ща та се под реж дат.)
� Там из куп ваш нат ру па ни те не га ти ви с мо лит -

ва?
� Да.
(То ва е срав ни тел но по-ле ка фор ма на изт ри ва не

чер на кар ма, как ва то е убий ство то и са мо у бий ство то.)
� Сам ли ре ша ваш да идеш в ма нас тир от Ду хов -

ния свят, или те  под по ма гат да из бе реш та зи съд ба?
�  На соч ва ме мо ят нас тав ник, но аз ре ша вам.
� Той как изг леж да в Отвъд но то?
� Топ ка ка то мен.
� На цвят как ва топ ка си, след ка то бе  бо ец са мо -

у би ец?
� Не бес но си ня.
� А той?
� Зла тис тожъл та.
(Нас тав никът е по-из ви сен. Цветът му го из да ва.)
� Ти си в све та на Отвъд но то. За що ти бе не об хо -

ди мо съ ще ст ву ва ние на бо ец? Как во на у чи от не го?
� Тряб ва ше да раз бе ра как во е ярост, как во е да

уби ваш. Ярост та те дви жи. Ка ра те да действаш. (Ка -
те го ри чен от го вор.) 

� С как во бих ме мог ли да за ме ним тая дви же ща си -
ла?

� С лю бов. Тя е по-ста бил на, не нат руп ва не га -
тив на кар ма.

(То ва е един от най-важ ни те и труд ни уро ци.)
� Със се гаш ния си ба ща имаш ли кар мич на връз ка?
� Не.
� Със се гаш на та си при я тел ка?
(След дъл го мъл ча ние.) 
� Уби вам я по вре ме то, ко га то бях войн. Тя е мъж,

наш плен ник. Съ си чам го. Не е лес но, но за по вед... А той е

добър... (Пра ви измъ че на гри ма са.) Гад но ми е.
(В нас то я щия жи вот Си ме он тряб ва с лю бов да

из го ри теж ка та си кар ма. След мо лит ва та – с лю бов. В
оно ва съ ще ст ву ва ние той разб ра цен но ст та на  чо веш -
кия жи вот.)

� С бра тов чед си имаш ли кар мич на връз ка?
� Отв ра ти те лен е. Ис ка да ме убие, ко га то съм

войн. (В жи во та на ки тайс ки бо ец  Си ме он е нат ру пал
най-тъм на кар ма.) Той е про тив ник. След мо е то за ла вя -
не ис ка смъртта ми.

(Ос вен пог реш ни те действия, ру ши тел на та
мисъл съ що про во ки ра не га ти ви. Друг урок.)

� Ти си в Све та на ду ши те. Уби сво я та при я тел ка,
за що то ти бе враг...

Пре ди да завър ша въп ро са, той  ряз ко ме прекъс ва:
� Тя ми прос ти в Отвъд но то! 
(Емо ци о нал ни ят от го вор из да ва: прош ка та е изк -

лю чи тел но  важ на за съд ба та.)
� За ед но ли сте там?
� Да. В мо я та топ ка.
� А с бра тов чед ти, войнът, кой то ис ка ше тво я -

та смърт, съ що ли сте за ед но?
� Не, той  е дру га де.
� Потър си го.
� Не, не  ис кам! Ка зах, в дру га топ ка е. Не го виж -

дам, на татък е мъг ли во. 
� Как во тряб ва да нап ра виш в се гаш ния си жи вот,

за да пре мах неш не га ти ви те към бра тов чед си?
� Тряб ва да му прос тя. 
(Друг на чин за из га ря не на не га тив на кар ма.)
� А той как се дър жи се га ка то твой родстве ник?
� За яд лив е. Драз ни ме.  

Възста но вих ме са мо пет от съ ще ст ву ва ни я та
на Си ме он. Прос ле дих ме ед но от най-ран ни те пре раж -
да ния на Зе мя та пре ди око ло двес та хи ля ди го ди ни.
Стиг нах ме през се рия ре ин кар на ции  до на ши  дни. Яс но
се виж да как от жи вот в жи вот се нат руп ва тъм на и
бя ла кар ма, но за ед но с то ва се при е мат без цен ни уро -
ци. Лич но ст та рас те в Ду хо вен план ? с поз на ние за доб -
ро и зло, с все по-яс на стой но ст на сис те ма за се бе си и
све та. Със своя по зи ция. Ду ша та ево лю и ра. Пъ тят към
поз на ни е то е трън лив. Чо веш ко то раз ви тие е с ко леб -
ли вия ритъм на тан го то – три нап ред, две на зад...

Наб лю де ни я та ме на ве до ха на из во да: кар ма та
съз да ва ис то ри я та на ду ши те. В на ча ло то на ево лю ци -
я та Ду хов на та същ ност е част от чис то то съз на ние.
Фи ло со фи я та го иден ти фи ци ра с Бог ? не що, ко е то още
не е при до би ло ма те ри ал на фор ма. С „откъс ва не то“ от
не го за поч ва жи вотът.

В ни то ед на рег ре сия не по пад нах на чо век, кой то
е бил в пред ход но съ ще ст ву ва ние жи вот но. То ва пос та -
вя под съм не ние древ но ин дус ка та те за за ре ин кар на ци -
я та: се дем пъ ти – рас те ние, се дем пъ ти – жи вот но и ед -
ва то га ва – чо век. Но на ли при нис ши те фор ми на жи вот
отсъ ства съз на ние и ня ма как да се пре да де то ва...

Пре раж да не то се под чи ня ва на не пок ла ти ми за -
ко ни и ня ма ни що об що с ня кои фри вол ни фан та зии за
не го, ти ра жи ра ни в мас ме ди ите.
ХРИС ТО НА НЕВ .   Откъс от под гот ве на та за пе чат
кни га „Пре раж да не и ево лю ция“
За кон так ти с ав то ра 087/ 92 12 62.
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БЪЛГАРСКАТА МОЛИТВА

Към небето
Иван Вазов

На юг война – на север пак война. 
Талази вражески бухтя, реват.

И блъскат се в гранитната стена 
На нашта яка гръд.

О, Боже, чуй молбата ми: бъди
Баща, заслон на твоя клет народ!

Велик е той в великите беди
В борба на смърт, живот.

Аз вярвам в Теб и Твоя прави съд
И с правдата на Твойте небесса,

Че в милостта си, както и в гневът,
Ти правиш чудеса.

Пази ни, слаби сме по брой и ръст-
Духът ни само крепка е скала.

О, Боже, лек да бъде наший кръст,
Ти давай ни крила.

Виж, гънем се под тежкия товар 
На подвига си: кръв се лей без край

Из нашта гръд. О, нов прати ни жар
И нова мощ ни дай!

Недей допуска лаврите ни Ти,
Да се покрусят – лаври чисти кат роса,
На халос да отидат жертвите свети,

От храброст чудеса.

Чуй, Боже, майките, чуй техний вик
За помощ, чуй Ти вопуълна ни слян,
Чуй тоз народ - герой и мъченик - 

Цял в кръв облян.

Цял в кръв облян в ужасната борба
С врази безброй; през тежки векове

Той Теб вверил бе своята съдба -
И днес Те пак зове.

Крепи го, Боже, в подвига му свят -
За Твойта милост е достоен той;

Виж как е чист, и прав, и как е млад -
Пази го, Боже мой!


