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КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Съществува в Бялото Братство „Веригата на Любовта“. 
Онези, които са призовани в нея, са посветили живот, 
здраве, сили, имот - всичко в служение на Бога, на 
Неговото Дело. Това е законът на Бялото Братство.
Не трябва да се повтарят грешките от миналото. 
Истината няма нужда от власт, нито от богатство, 
нито от сила или от организация, която да я пази. 
Няма нужда да се създават центрове, подобни на 
Тива, Делфи, Ватикана или Кремъл... Само злото се 
организира. Доброто е живот на Божия Дух. В него е 
единството и хармонията на Цялото. То няма нужда 
да се организира - зад най-малката негова проява 
седи Цялото. Където и да се създаде център на сила, 
власт и богатство, в името на каквото и да се създаде, 
неизменно идват властолюбието, користта и лъжата 
- те развалят всичко. Бялото Братство не създава 
такива центрове.”Ето, Царството Божие вътре във вас 
е.” Където Бог присъства, там е Братството.
Още един закон има то: „И рече Христос на учениците 
си: Съберете всички трохи, нищо да не се изгуби.“ От 
трапезата на Любовта нищо не трябва да се изгуби! 
Ние сме на тази трапеза. Най-малкото добро чувство, 
най-малкият подтик на Любовта, най-малката жертва 
и усилие в името на Любовта никога не се губят, те 
принасят плод много. 
Едно велико Сърце пулсира във всемира. Всички любящи 
сърца са негови клетки.

Борис Николов
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Да се прави добро е цяло изкуство, тряб-
ва да знаем как да го направим. Тъй, както се 
учи музиката, тъй се изучава и науката за 
доброто. Има ред закони, правила и методи, 
които трябва да се проучат, за да можем да 
правим добро. Във всеки отделен случай и мо-
мент трябва да знаем по кой именно начин да 
го направим. Има един закон: не можете да на-
правите едно добро два пъти по един и същи 
начин, защото във всеки момент и случай съв-
купността на условията е различна. Затова и 
всеки човек се ражда при специфични само за 
него условия и значи не прилича на никого други-
го освен на себе си. При все това човек не може 
да съществува сам за себе си в Битието, а е 
една част вътре в Цялото.

Хората по естество не са нито добри, 
нито лоши, но се раждат с възможности да 
станат добри или лоши. Затова казваме, че 
правенето на добро е изкуство, чието изуча-
ване изисква обширни познания. От начина на 
живота си човек става или добър, или лош, 
това са резултати. А как ще живее човек за-
виси от неговата мисъл и разбиране. Така че, за 
да използва възможностите за добро в себе си, 
човек трябва да работи над себе си. За да ста-
не добър, той дълго време трябва да учи и да 
работи. А сегашните хора, които имат ста-
тична мисъл, вземат доброто и злото като 
дадени неща.

В новата мисъл, в новата философия на 
живота се изискват нови разбирания. Сега 
всички хора умират от старите си разбира-
ния. Докато човек измени своите разбирания, 
той все ще се намира в трудни положения и 
противоречия. За човека със старите разбира-
ния животът е тежък и непоносим; за човека с 
новите разбирания животът е много приятен. 
Греха, страданията и противоречията хората 
ги създават със своите стари разбирания и по 
такъв начин разпиляват и изгубват силата си, 
и животът им става тежък. Досега хората 

са искали да станат силни по механичен начин, 
затова винаги са губели силата си. Силата на 
човека седи в най-слабите подбуждения, които 
той има, в най-слабите негови мисли, най-сла-
бите чувства и най-слабите постъпки – тъй 
гласи великият закон в света. Онези същества, 
които са живели преди нас и които достигнаха 
една висша култура, която сегашният човеш-
ки ум не може и да си представи, в един мо-
мент си помислиха, че са най-силните, но от 
този момент започнаха да губят своята сила 
и сега минават за паднали духове. Причината 
за тяхното падение е в това: те помислиха, 
че силата им седи в най-силното. А законът 
е следният: нещата, които слизат отгоре, са 
слаби, но като слязат на земята, стават сил-

ПЪТЯТ НА ДОБРОТО
Учителя
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ни. Силните неща в света, които излизат от 
земята и отиват към Бога, там отслабват; а 
слабите неща от Бога идват и към земята се 
засилват. Като казвам да възприемем слабото, 
разбирам да възприемем онзи принцип, който 
излиза от Бога и организира нещата. Силното 
всякога от човека излиза. Това е ново разбиране 
на живота: така като се разбира, ще почне да 
се гради в живота. А съвременните хора искат 
да градят по методите на силата. И какво са 
постигнали досега? Силата, която придоби-
ват и използват за разрушение, събужда у тях 
гордостта и надменността, и те дохождат до 
смешните положения да отричат Бога като 
основа на живота и да се гордеят със своите 
„научни“ разбирания. Но това не е никаква нау-
ка, защото и животните преди тях не вярваха 
в Бога, и даже не мислеха за това. Но днес и 
верующите, и неверующите живеят по един 
и същи начин. И съвременните верующи да не 
си мислят, че ще могат да заблудят Бога със 
свое образните си вярвания.

Необходимо е разбиране и прилагане на за-
коните на живота, които са израз на Божията 
воля. И когато говорим за доброто, ние раз-
бираме именно това разбиране и прилагане на 
тези закони. Доброто за нас е един метод, чрез 
който можем да добием силата, която искаме 
в света и чрез която ще се повдигнем. Само 
по пътя на доброто ще се повдигнем и ще раз-
берем смисъла на живота. Това е практичната 
страна на живота. Всеки сам трябва да съзна-
ва, че трябва да бъде добър и никой няма право 
да казва на другите, че трябва да бъдат добри. 
Аз зная, че всеки може да бъде или добър, или 
лош, но индиферентен не може да бъде: той 
трябва да избере или пътя на доброто, или 
пътя на злото, няма друг избор. Или нагоре, или 
надолу трябва да вървите; ако се качвате, ще 
имате един резултат, ако слизате, ще имате 
друг резултат. Съвременните хора, като не 
разбират този закон – че посоката на тяхното 
движение ще определи резултатите, които ще 
имат – искат като се движат надолу да имат 
резултатите и постиженията на едно движе-
ние нагоре. И затова те казват: трябват ни 
силни хора, които да оправят света!

Досега все силните управляваха и „опра-
вяха“ света по своему, но светът не се оправя. 
Александър Македонски, Юлий Цезар, Наполеон 
не бяха ли все силни хора, които идваха да ту-

рят ред и порядък? Аз се чудя как съвременни-
те хора могат да вярват, че един човек ще оп-
рави света. Това е невъзможно. Силните хора 
дотолкова могат да допринесат за оправянето 
на света, доколкото са изразители и проводни-
ци на една идея, която съществува в природа-
та и има пред вид благото на всички същества. 
Когато всички приемат тази обединяваща 
идея, тогава ще се внесе ред и порядък в света. 
А за това ни трябват слаби хора – не болни, но 
слаби, тоест такива, които отстъпват иде-
ите на своята личност пред общочовешките 
идеи, и поставят себе си на втори план, тоест 
стават служители на идеите за общочовеш-
кото братство, без да искат те да изпъкнат 
като фактори. Силните хора според нас са бо-
лни хора; те изнасят напред идеите на своята 
личност и заявяват, че те могат да оправят 
света. Но това са само моментни афектации 
на тяхната мъничка личност, която се е само-
заблудила и си мисли, че е някакъв фактор. Си-
лата на човека седи в неговата разумност, тя 
прогресивно се увеличава и никога не отслабва, 
а се развива едновременно и в трите свята. 
Само по този път на разумността и прогре-
сивното нарастване на силата ни ние можем 
да се издигнем индивидуално и колективно. А 
именно това е необходимо, това е великата ни 
задача в света – да се повдигнем в по-висока 
степен на развитие. Ние не трябва да чакаме 
изправлението на целия свят изведнаж, а все-
ки, като работи за своето индивидуално изпра-
вление и издигане, допринася и за общочовеш-
кото повдигне и оправяне. Защото да чакаме 
да стане оправянето на целия свят, че тогава 
да се оправим и повдигнем и ние, то би значе-
ло или да чакаме някой „силен човек“, който да 
„оправи“ света, или да чакаме Бог да го опра-
ви по механичен начин. Но нито едното може 
да стане, нито другото. Нашият свят ще се 
оправи, когато всички възприемат идеята за 
всеобщото благоденствие и всеки почне да ра-
боти сам за своето повдигане – докато дой-
де денят, когато милионите хора по цялото 
земно кълбо, които говорят за тази идея, си 
подадат братски ръцете и премахнат всички 
прегради, които са отделяли човек от човека и 
народ от народа. Тогава ще настъпи денят на 
общочовешкото братство. Тогава ще влезем 
във връзка с по-напредналите същества, кои-
то също живеят на тази Земя. А сега, както 
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някои искат да оправят света по пътя на си-
лата, това е чисто механичен път и няма да 
има очаквания резултат. По пътя на силата 
винаги се достига до ограничаване на творче-
ската свобода на човека и тогава вместо да се 
оправя, светът още повече се обърква. 

Новата култура ще започне с особеното 
правене на хляба и с начина на храненето, за-
щото яденето е цяла наука, която досега не е 
разбрана добре. След яденето иде пиенето на 
вода, после ще учим правилно да дишаме и да 
възприемаме светлината. Ако не приложим 
всички тези неща в живота си, ще почнем да 
се оплакваме от лошата си съдба. Индуските 
посветени, които знаят тази дълбока наука, 
започват с правилното възприемане на храна-
та, водата, въздуха и светлината. И които 
следват техните школи и научат тези рабо-
ти, стават адепти, посветени, йоги, а които 
не ги научат и разберат, стават факири. Мощ-
на сила се крие в храната и науката се състои в 
това, да знаем как да възприемаме тази храна. 
Никога не вземайте храна, която ви се дава от 
престъпник. 

За да можем да правим добро, трябва да 
разбираме великите сили и закони на живота. 
А няма нищо по-силно от това, да обичаш жи-
вота – в себе си и в другите, и във всички съще-
ства. И в най-малките същества има известна 
интелигентност, която е неразделна от живо-
та и която трябва да ни радва. Един ден те ще 
проявят тази интелигентност. 

За да се прояви интелигентността, тряб-
ва да се приготвят човешкото тяло, човешко-
то сърце и човешкия ум. Трябва да знаете как 
се е ограничавала човешката душа. За това се 
изискват хиляди години проучване. 

Когато започнем да ценим живота на 
всички същества както своя, ние ще разберем 
дълбокия вътрешен смисъл на доброто; за-
щото доброто е израз на онази любов, която 
е основата на живота. За да разберем и оце-
ним доброто като израз на любовта, трябва 
да бъдем крайно интелигентни. Защото ако 
срещнете човек, който е готов да се жертва 
за вас, а вие почнете да се съмнявате дали ви 
обича, вие причинявате смърт на себе си. Щом 
се съмнявате в неговата обич, вие се съмнява-
те в обичта на Бога, защото когато един чо-
век ви обича, тази любов е на Онзи, който ви 
е дал живота. Съмнението показва, че нямате 

достатъчно светлина, интелигентност, за да 
схванете истинското положение на нещата. И 
тогава се оплаквате от съдбата си. Трябва да 
знаете, че човек е господар на съдбата си, но 
благодарение на невежеството си, той й ро-
бува. Човек може да стане каквото пожелае – 
това значи да е господар на съдбата си. 

Има една свещена идея, която може да 
върши всичко в човешкия живот. За да изрази-
те тази велика идея, трябва да дадете ход на 
светлите мисли, да проявят силата си; тряб-
ва да дадете ход на благородните желания, да 
се изпълнят; и всяка разумна постъпка трябва 
да бъде направена навреме. В това седи силата 
на новите идеи в сегашния век.

Идва нещо много хубаво в света, какво-
то никога не е идвало; и туй, което никога не 
е ставало, сега ще стане. Никоя власт и сила 
в света не е в състояние да го спре. Но всички 
трябва да бъдем готови и разумни, за да сме 
изразители на Божественото в себе си, като 
му служим. А служенето на Божественото – 
това е пътя на доброто, за това сме прате-
ни на Земята. И когато се научим да служим, 
тогава ще бъдем от щастливите хора. Всички 
трябва да бъдат щастливи. А щастливи мо-
гат да бъдат само свободните хора, които са 
избрали пътя на доброто. И светът днес има 
нужда от хора, които служат от любов на 
своите братя и облекчават живота им, като 
ги учат да живеят разумно; светът няма нуж-
да от управници. Управлението трябва да бъде 
един вътрешен закон. Който иска да управля-
ва, той трябва да дава от себе си, тоест да 
служи, а управляваният трябва да взема. Сега 
е обрат ното и затова е този хаос в общест-
вения живот. И когато на управлявания му 
дотегне да взема, ще заеме мястото на управ-
ляващия, а управляващият ще заеме мястото 
на управлявания – ще се разменят, както се 
сменят денят и нощта. 

Този е пътят на доброто и на служенето, 
който ще изведе човечеството към по-светли 
хоризонти и към по-щастлив живот, където 
единственият закон ще бъде любовта и хора-
та ще живеят братски.

Резюме на беседа,
държана от Учителя

на 22 октомври 1933 г.    
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ШКОЛАТА

Милка Периклиева е родена през 1908 г. 
във Варна. Още съвсем млада, около 15-го-
дишна, започва да посещава беседите на 
Учителя и остава верна негова ученичка до 
края на живота си (1978). Той не е никак лек. 
Преживяла войни, икономически кризи, мизе-
рия, тя има труден път. Работила е като 
детска учителка и с ентусиазъм и разби-
ране е прилагала успешно в професията си 
знанията, получени от словото на Учителя, 
както и конкретни негови методи за рабо-
та с децата и с музиката. Тя е една от 
тези, които са записали Паневритмията. 
В края на живота си споделя: „Като млада 
колко малко съм разбирала от Учението,... 
чак сега започвам да усещам какво благо-
словение е да се докоснеш до такъв велик 
Учител и да надзърнеш в това учение на бъ-
дещето“.

НОВИЯТ ЧОВЕК
По онова време пишех втората част на 

сборника си „Игри и песни за деца“. Имах же-
лание да включа някои от упражненията или 
песните на Учителя, но се чувствах задъл-
жена за поискам позволението му за това. 
И така, отидох на Изгрева. Пред приемната 
му имаше приятели. Дойде и моят ред.

– Учителю, ще разрешите ли да включа 
някои от упражненията Ви в моя сборник или 
на някои от песните Ви да сложа движения?

– Кога ще се печати книгата? – беше 
първият му въпрос.

– По всяка вероятност след един ме-
сец.

– Ще ти дам специални упражнения.
След тези думи той затвори очите си 

за няколко минути. Наблюдавах очудена: как-
во става? Мислеше ли Учителя или бе за-
дрямал, уморен? Не можех да разбера, стоях, 
без да мърдам. След малко той ме погледна, 
стана от стола си и каза:

– Пиши!
И самият той започна да прави рит-

мични, плавни упражнения, като обясняваше:
– Всяко движение е привличане на сили. 

Ако движенията се извършват правилно, с 
необходимия ритъм, те ще развият много 
добродетели у децата. Това е за щедрост... 
Движенията ще привлекат известни Съще-
ства на светлината...., на любовта..., на ми-
лосърдието..., на вярата...

По този начин Учителя ми демонстри-
ра девет упражнения и аз ги записах. След 
това поиска да ги изиграя и едновременно 
да чета написаното. Благодарих му, казвай-
ки, че те са лесни и приятни.

– А какво име да сложа за техен автор: 
„Беинса Дуно“ или само „Учителя“?

– Първо ги опитай с децата. Виж дали 
ще им харесат и как ще ги играят. Въпро-
сът за авторството не е важен. Няма нуж-

Спомени с Учителя
Милка Периклиева
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да да пишеш автор. Източникът е един. Ако 
хората достигат винаги този източник, ще 
пият чиста вода. Движения и ритъм – това 
е хармония на сили. Ритмични движения при 
акомпанимент на музика могат да извършат 
чудеса!

„Когато природата се подновява, птичките пеят.
В началото на всяка Божествена култура  човеците пеят.
Когато светът се пресъздава, ангелите пеят.”

Това е от най-старата книга в света. 
Всяка добродетел има своя линия на 

движение. Може да се проведат наблюдения, 
за да се види влиянието на различните дви-
жения за приемане и предаване на извест-
ни психически и физически енергии. Всички 
органи на човешкото тяло са свързани с 
психически процеси. Някои ключови форму-
ли, произнесени правилно и придружени от 
музика и движения, могат да имат огромно 
значение. Когато човек съзнателно движи 
ръцете и краката си, той привежда към 
дейност съответните мозъчни центрове, 
които привличат към себе си повече кръв и 
енергия, а енергията е сила! Но това е те-
ория. Ти започни да правиш с децата тези 
девет упражнения.

На следната сутрин показах на деца-
та упражненията. Те много ги харесаха и 
оттогава всяка сутрин започвахме нашите 
занимания с тези девет упражнения, които 
наричахме „Ведрина“. Имах две курсистки, и 
те правеха упражненията заедно с децата. 
За моя приятна изненада след няколко дни 
едната ми се похвали, че имала непрекъсна-
ти невралгични главоболия, но откакто пра-
ви тези упражнения, главата не я боли вече.

За успеха съобщих на Учителя. Той само 
се усмихна и каза:

– Новият човек ще се развива по пътя 
на ритъма и музиката. Едно движение може 
да съгражда или да руши. Нужни са знания 
и светлина.

След няколко месеца, когато беше пуб-
ликувана Част втора на „Игри и песни за 
деца“, имаше един раздел: „Девет ритмични 
упражнения за най-малките“. 

ПОСЛЕДНАТА МИ СРЕЩА С УЧИТЕЛЯ
Ноември 1944 г. Бяхме се завърнали 

от евакуация. София бавно се възвръщаше 
към нормален живот. Нашето семейство не 

беше пряко засегнато от бомбардировките, 
но общото нещастие ми действаше потис-
кащо и от работа отивах право у дома. На 
Изгрева също не ми се отиваше, защото 
знаех, че Учителя не всякога слиза в сало-
на. Той често даваше беседа да чете брат 
Симеон. 

Когато ми домиляваше да го видя (кой-
то е бил при Учителя, познава жаждата за 
ефирния полъх на ведрина, който се излъчва-
ше от него), взимах плик с плодове и отивах 
на Изгрева. Изкачвах се по стълбите, по-
чуквах тихо на вратата. Той отваряше и аз 
щастлива казвах: 

– Учителю, Слънцето Ви изпраща своя-
та усмивка – и подавах плика с плодовете.

Неговата осанка и светлият му поглед 
веднага ме въодушевявха. Целувах ръката 
му и ободрена слизах тичешком по стълба-
та – и обратно по шосето, два трамвая и 
у дома. Така минаваше времето: на работа, 
у дома и от време на време при Учителя за 
минутка-две.

– Е, ти всякога ли си много заета и все 
бързаш? – ме запита веднъж сериозно Учи-
теля, когато бях пред вратата му, готова 
да полетя моментално обратно по стълба-
та. 

– Не, не съм заета, Учителю, дори сега 
сме във ваканция. Кога бихте ме приели? – 
запитах малко сконфузена, като разбрах, че 
той иска да ми каже нещо и е недоволен от 
моето постоянно бързане.

– Ела утре в осем часа.
– Добре, Учителю, благодаря Ви!
Този път Учителя беше сериозен и за-

мислен.
На следната суприн, точно в осем, по-

чуках на вратата му. Отвори ми сестра Са-
вка, а след нея се появи и Учителя в сивата 
си пелерина, със снежно бяло шалче на вра-
та, с бяла шапка на главата.

– „Само Божията Любов“ – поздравих с 
вдигане на ръка и веднага добавих: – Учите-
лю, да Ви запаля ли печката в приемната, за 
да слезете на топло?

Но без да ми отговори, той леко засли-
за по стълбата и аз го последвах. 

Учителя отключи. Взехме от антрето 
дърва и борина и влязохме в приемната. При-
клекнах до него с желание да му помогна.
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най-малкото, стремях се към най-малкото и 
задържах за себе си най-малкото. Какво ли 
не мина през ръцете ми – и пари, и злато, 
и земя, но аз всякога задържах за себе си 
най-малкото.

В стаята беше тихо и тайнствено, 
като през вечността. Огънят гореше и раз-
палените съчки топлеха стаята. Въздухът 
беше наситен с Неговото Слово. Чувст-
вах се потопена в Божествени излъчващи 
се струи, които действаха като балсам на 
душата. Нямам думи да изразя мекотата и 
виделината на тази атмосфера – неговата 
аура.

Времето отрони няколко минути в мъл-
чание. Чувствах, че нещо ставаше... без 
думи... без сълзи... на Земята се разделяха 
Учител и ученик. Той гледаше, виждаше и 
знаеше! Аз гледах... не виждах... и не знаех...

Учителя погледна часовника си. Станах 
да си вървя.

В последната минута, прави пред вра-
тата, Учителя ме поглади по косите и про-
шепна:

– ако искаш да бъдеш щастлива на 
Земята, винаги се стреми към най-мал-
кото, задържай най-малкото за себе си и 
бъди доволна от най-малкото.

Целунах му ръката, но този път, без да 
знам защо, задържах ръката му с двете си 
ръце и я целунах три пъти. След това вра-
тата на приемната се отвори и излязохме 
навън. Денят беше студен, мрачен, тъжен. 
Един само светъл лъч огряваше планинските 
върхове и свързваше земята с небето.

Учителя се изкачи по стълбата нагоре, 
а аз тръгнах към града надолу.   

– Ти, Милке, знаеш ли да палиш огън? – 
ме запита дружелюбно, като продължаваше 
да подрежда дръвцата.

– Не, Учителю, не умея да паля огън.
– Сега гледай, а друг път ти ще я па-

лиш. Научи се да палиш огън – той свети 
и грее – каза Учителя и драсна кибритена-
та клечка.

Той седна на стола си до масата, а аз 
на стол до прозореца. 

Учител и ученик... Учителя ме гледаше, 
виждаше и знаеше значението на тази сре-
ща, а аз гледах, не виждах и не знаех...

– Ти идваш ли на беседи? – поде разго-
вора той.

Исках да намеря някакво извинение и 
почнах с това, че нямам настроение, чувст-
вам се потисната от бомбардировките и не 
ми се ходи никъде. Всъщност причината бе, 
че Учителя по-рядко слизаше в салона.

– Бъди свободна, щом не ти се идва, не 
идвай. Но знай, че имаш един Изгрев. Изгре-
вът да ти бъде като оазис за почивка. Ко-
гато се умориш в града, идвай на Изгрева. А 
помни, че на беседите присъстват светли 
Същества, от които можеш да имаш само 
полза – каза ми той бащински и продължи с 
чуден израз, който не бих могла да опиша с 
думи:

– Слушай да ти кажа. Като ученичка, 
постави си за мярка в живота най-високия 
идеал, но когато получаваш материални бла-
га, мери с друга мярка. Ако искаш да бъдеш 
щастлива на Земята, всякога се стреми към 
най-малкото, бъди доволна от най-малкото 
и задържай за себе си най-малкото. Аз бях 
най-щастливия човек на Земята, защото в 
материалния свят всякога бях доволен от 
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Милка Периклиева е известна на онези, които изучават паневритмията като автор на първото цялост-
но ръководство.  В последните години съставената от нея и издадена през 1938 г. Паневритмия беше 
обект на оживени дискусии – от абсолютно и безусловно приемане до критична оценка на несъвършен-
ствата, неизбежни за еднo първо помагало. Педагозите знаят за нейните разработки по отношение на 
методиката на преподаване, но се знае малко за живия човек, за ученичката на Школата, която искаме 
да ви представим чрез нейните спомени с Учителя. Последните ще бъдат отпечтани като притурка 
към списанието. От спомените й знаем думите на Учителя, когато съставеният от нея учебник по 
паневритмия излиза: „Така се работи за Бога“. „Така“ – в смисъл на отдаденост и безкористна работа. 
Най-голямата похвала, която ученикът може да получи от своя учител. Тази отдаденост, възторг, ен-
тусиазъм, характеризиращи атмосферата около Учителя, лъхат от всеки неин спомен. Вдишвали са ги 
в Школата на Изгрева онези, чиито стъпки се стараем да следваме. Ж.З.
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В първата част на статията проследихме два-
та основни цикъла при протичането на един твор-
чески процес: първия – инволюционен или низходящ и 
втория – еволюционен или възходящ. Изходихме от 
принципа за трансформация на  творческата енергия 
през дванадесет полета, аналогични на 12-те зодиа-
кални знака. Чрез символизма на Седемте Дни на Сът-
ворението от библейското „Битие“ е изразен седем-
степенният инволюционен цикъл, а чрез символизма 
на Пентаграма се проследява еволюционния цикъл на 
творческия процес. 

За да проникнем в универсалния смисъл на твор-
ческия процес, предлагаме като основни методи 
аналогията и паралелизма, чрез които от философ-
ско-духовния символизъм преминаваме към съвсем 
конкретно използване на 12-те творчески етапа 
като „модел“ за предприемане и реализиране на идеи и 
творения, както в индивидуални, така и в колективни, 
обществени и производствени дейности.

Ще проследим развитието на една идея, израз 
на интелектуална, умствена енергия, от момента 
на нейното възникване до нейната реализация. Ще си 
послужим с един произволен пример, който авторката 
е развила в книгата си „Човекът – неразделна част 
от Вселената“ (френски оригинал „L’HOMME PARTIE 
INTEGRANTE DE L’UNIVERS“ Изд. ВОD, 2008 г., в 
продажба чрез WWW.АМАZON). 

Считаме, че не съществува принципна разлика  
при основаването на предприятия в България и Фран-
ция, поради което си служим с примера от оригинала 
на книгата. (Предстои нейното българско издание.)

Създаване на предприятие за произ-
водство на ски в района на Френските 
Алпи (Савоя)
Двама верни приятели, спортисти от Горна 

Савоя, решават да основат предприятие за произ-
водство на ски от най-високо интернационално ка-
чество. И двамата са бивши скиори и шампиони в 
ски спорта и считат, че произвежданите до момента 

във Франция ски не могат напълно да задоволят на-
растващите спортни и туристически норми и изиск-
вания. В края на спортната си кариера и двамата се 
вълнуват от една обща идея – да основат предприя-
тие за производство на ски в съответствие с най-
новите изисквания за качество, сигурност и високи  
постижения, както за спортната клиентела, така и 
за туристи и деца. 

Условно двамата създатели наричаме А и Б.
Проследявайки 12-те етапа, по аналогия на Зоди-

ака, ще проследим развитието на идеята от момен-
та на волевия импулс за нейното реализиране, който 
е израз на активна умствена енергия. Тя трябва да 
премине във волева изява на двамата създатели. 

Ще проследим етапите на осъществяване в 
12-степенно развитие, по аналогия със спецификата 
на Зодиакалните знаци. 

1. По аналогия с първия зодиакален знак, Овена: 
Двама Създатели, А и Б, скиори с голяма спорт-

на кариера, обмислят от години идеята за създава-
не на предприятие за производство на ски. Идеята 
им произтича от техния многогодишен опит в об-
ластта на зимните спортове и ските. Убедени, че 
произвежданите досега във Франция ски не са вече в 
съответствие с високите международни норми, те 
решават да развият едно ново, по-модерно производ-
ство в своята страна, която се нарежда в челните 
редици за развитие на зимен спорт и туризъм. 

С голям ентусиазъм двамата скиори дискути-
рат идеята и обмислят как да осъществят набиране 
на небходимите фондове за реализацията й.

В съответствие със спецификата на Овена,  
идеята, съпроводена от интензивен творчески им-
пулс и решителност, преминава във волево действие 
на Създателите.

2. Аналогично на втория знак, Телеца: 
Двамата инициатори трябва да направят оцен-

ка на материалните ресурси, необходими за създава-
нето на такова предприятие, а именно:

Протичане на творческия процес,  
по примерен модел,  

през дванадесетте полета на Зодиака 
(втора част на статията „Човекът – интегрална част от Вселената“  

от миналия брой)

Марта алексаНдрова
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– оценка на собствените им парични и други ма-
териални средства; 

– възможности за получаване на външни субси-
дии: кредити, обществено и рекламно финансиране и 
др.

Първият, наричан А, е получил наследствени 
земи от 10 хектара в територия, разрешена за про-
изводствено строителство;

Вторият, наричан Б, разполага със сума от 400 
000 евро в банков депозит. 

А и Б се обръщат към специализирано Бюро за 
консултации и икономически оценки, на което излагат 
проекта си за определени мощности на производство 
и наличните си средства, и поставят на Бюрото за-
дание да извърши предварително проучване за необхо-
димите суми за:

– построяване на производствени, складови, ад-
министративни сгради и ателиета за изследовател-
ска и конструкторска дейност;

– закупуване на необходимите машини, съоръ-
жения, транспортни средства и други уреди за осъ-
ществяване на мощен производствен капацитет и 
високо качество;

– сумите за възнаграждения и заплати на упра-
вляващия персонал, служители, специалисти и работ-
ници;

– държавни и производствени такси, и прочие.
Бюрото прави детайлизиран разчет по горните 

пера, като оценява необходимите средства на при-
близителна обща стойност от 2 000 000 евро, от 
които: 

– собствени средства на А: 600 000 евро, съ-
гласно официална оценка на неговия терен от 10 хек-
тара;

– собствени средства на Б: 400 000 евро в бан-
ков депозит.

Бюрото, въз основа на обосновано досие, пред-
лага да се направи искане за получаване на банков кре-
дит от 1 000 000 евро, за което А и Б дават съгласие.

Банка Х дава съгласие за отпускане на кредит 
в максимален размер от 700 000 евро, със срок за 
възвръщане 10 години.

А и Б правят запитване до местни общински уп-
равления, чийто основен поминък е развитие на зимен 
туризъм и спорт, могат ли да участват с местни 
общински фондове във финансирането, предвид въз-
можностите за разкриване на нови работни места и  
модерно развитие на туризма в района на Френските 
Алпи.

Положително отговарят 5 общини, които по-
емат задължение да участват с 60 000 евро, всяка 

една. Те предлагат това местно финансиране при ус-
ловие да фигурират като общински капиталовложи-
тели.

В съответствие със спецификата на знака 
Телец, в този етап е осъществена първоначална 
структура на материалните средства за осъщест-
вяване на проекта.

3. По аналогия на знака Близнаци: 
Двамата създатели започват системни про-

учвания за ориентация и информация относно во-
дещите производители на ски и необходимите за 
производството материали. Поканват експерти и 
специалисти по нови технологии в производството 
на пластмаси и материали за разните видове ски. Из-
ползвайки Интернет, литературни източници, както 
и специализирани бюра за маркетинг-проучвания, те  
набират максимум информация за производствата и 
търговията с този вид продукти в света. 

Съответно на спецификата на знака Близнаци 
се извършва необходимата предварителна информа-
ционна работа и маркетинг, необходими за по-на-
татъшно ориентиране и организиране на бъдещото 
производство. 

4. В полето на Рак и аналогично на неговата спе-
цифика се извършват следните постъпки по официал-
ното регистриране на бъдещото предприятие:

– двамата създатели му дават име, „Алпийска 
звезда“, с което го вписват в проекта за Статут,  
който изработват с помощта на специалисти (адво-
кат, инспектори по специалности...); 

– в Статута са специфицирани местата от 
управителния, административния, изследователския 
и конструкторския апарат, също производствени, 
рекламни и търговски единици; 

– попълват се необходимите административни 
документи за подаване в Търговската камара на райо-
на и за официалното регистриране на  предприятието 
„Алпийска звезда“;

– двамата създатели, А и Б, представят Проек-
то-статута и необходимите нормативни документи 
за регистриране на ново предприятие. 

След като всички подадени документи са одобре-
ни и приети от съответните административни ин-
ституции, се пристъпва към полагане на надлежните 
подписи и печати. Този момент се счита за „раждане“ 
на предприятието „Алпийска звезда“. По датата, часа 
и мястото на извършване на този акт на вписване 
в официалните регистри, може да се изработи хо-
роскопа на новото предприятие, получило правото на 
съществувание като юридическа личност. За препо-
ръчване е такова регистриране да се извършва при 
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нарастваща Луна.
5. В петия етап, аналог на знака Лъв, двама-

та създатели и съсобственици на голямата част от 
капитала трябва да изберат достатъчно компетен-
тен Директор, който ще избере и назначи своя упра-
вителен екип: свой заместник, главен счетоводител, 
специалисти и организатори на производството, 
маркетинга, търговската дейност, комуникациите, 
рекламата...

В първата част на статията изяснихме, че 
Слънцето, управител на знака Лъв, е един вид „транс-
форматор“ на централната Универсална енергия. Така 
и при назначаването на Директор установяваме, че 
изборът става по волята и в съответствие с иде-
ята на двамата Инициатори на предприятието. Но 
от този момент отговорността за следващия етап 
– структуриране и организиране на работата по про-
изводството и реализацията му – пада изцяло върху 
компетенциите, таланта и работата на Директора, 
който формира свой управителен екип (както и Слън-
цето е придружено от своя планетен екип). 

При откриване на предприятието Директорът, 
в съгласие с двамата създатели, предприема реклам-
но-пропагандна дейност, с оглед да привлече внима-
нието на обществеността и заинтересувани сходни 
предприятия. Организиран е официален коктейл, на 
който се поканени всички обществени и икономически 
представители от района: общините капиталовложи-
тели, Банката, местните ръководители, обществе-
ници, пресата и телевизията, както и представители 
на подобни предприятия от страната и чужбина.

В съответствие със спецификата на знака Лъв, 
в този пети етап се поставя начало на действената 
структура на предприятието под ръководството на 
централния шеф, Директора.

6. Аналогично на шестия знак, Дева:
Директорът, след детайлни разисквания със 

специалистите от ръководния екип, назначава оста-
налите административни, производствени и други 
служители. 

Назначен е целият ефективен персонал, чак до 
пазача, в сътветствие с предварително изработена-
та от Директора и неговия екип структура на пред-
приятието. 

Служители и работници, с ентусиазъм и вяра в 
успеха, започват своята работа. Всеки един органи-
зира работното си място и се стреми да изпълни 
точно нарежданията на ръководството.

Това е и основната специфика на Девата: служба 
в името на една творческа идея, която трябва да се 
изпълни безупречно.

7. В седмия знак, Везните:
Прави се първият баланс по откриване на пред-

приятието „Алпийска звезда“, който отразява рав-
новесие между пасивите (източниците на капитали) 
и актива (тяхното активно функциониране за осъ-
ществяване на производството).

Двамата създатели А и Б, доволни от първите 
стъпки по официалното пускане в дейност на пред-
приятието, решават да си дадат известен отдих. По 
време на всички проучвания, постъпки и ходове, те 
са набрали много стрес и напрежение и се нуждаят 
от почивка. На компетентния и динамичен Директор 
те възлагат всичките си надежди по правилното ор-
ганизиране на цялостната дейност. Безпокойствата 
от административни, финансови, организационни, 
персонални и много други проблеми, са зад гърба им. 
Първоначалното пускане в дейност на предприятието 
е в относителна хармония и съответствие с техния 
начален Творчески импулс за реализиране на Идеята им 
(изразена в опозиционния знак Овен).

В полето на Везните се констатира състояние 
на мир и хармония между Идея (мъжки, положителен 
или динамичен принцип) и първа идеална Форма на ре-
ализацията й (женския, отрицателен или рецептивен 
принцип).

По аналогия със спецификата на Везните, по-
стигнато е равновесие между енергийния творчески 
импулс и неговото вкарване в съответна структура 
и система на целенасочена дейност. 

8. В полето на знака Скорпион: 
След шест-седем месечна успешна работа, ръ-

ководството получава тревожни сигнали. Излизат 
наяве някои проблеми от вътрешен, а най-вече от  
външен характер, като например: 

– увеличение цените на енергийните източници: 
електричество, петрол, газ, вода, и това налага пре-
работване на първоначално калкулираните производ-
ствени разходи;

– установява се също, че цената на основния 
производствен материал за ски, внасян от сканди-
навските страни, е много висока. Произведените с 
този материал ски са с високо качество, но и с висо-
ка производствена цена, т.е. неконкурентни, особено 
за едно ново и непознато предприятие; 

– технологиите и работата на някои специали-
сти не са достатъчно ефикасни и рентабилни. 

Управата на предприятието трябва да вземе 
бързи мерки за преодоляване на трудностите, най-
вече предвид натрупаните задължения към достав-
чиците. Директорът желае да чуе предложенията на 
всички началници на екипи. Ето едно приблизително 
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развитие на дискусиите.
Голяма част от отговорния персонал предлага 

компромисни действия, като например: 
Главният счетоводител: значително намалява-

не броя на персонала и работниците; мерки по осъ-
ществяване на икономии в областта на научни из-
следвания, реклама, комуникации; намиране на основна 
суровина от други страни, с по-ниска себестойност,  
например Китай ;

Производственият шеф: предлага също достав-
ка на по-ефтини суровини, както и преминаване на 
денонощна работа, но със същия брой работници...

Маркетинг-шефът е проучил, че могат да бъ-
дат закупени изработени в Румъния ски, на които да 
бъдат монтирани на място френските допълнителни 
съоръжения...

В този ред на компромисни предложения въз-
никва основният въпрос: може ли и как да се запази 
първоначалната Идея (Овен) на създателите А и Б: 
създаване производство на френски ски, съгласно и в 
съответствие със заложените в Статута Цели за 
най-високо качество (Рак)?

Директорът е поставен на голямо изпитание: 
пред опасността от натрупване на загуби, предприя-
тието е застрашено от бърз фалит. При създалите 
се обстоятелства той е склонен да приеме компро-
мисните предложения и ги докладва на основните ка-
питаловложители А и Б. 

Последните са категорично против и започват 
да търсят възможности за излизане от кризата, 
при запазване на целите и заложените в статута на 
предприятието условия – производство на високока-
чествени френски ски и съоръжения за зимен спорт и 
туризъм. Ето накратко техните действия:

1) Установяват контакт и среща с директора 
на френската лаборатория „Полихим“ за производство 
на пласмаси и полиамиди. Тази лаборатория е лицензи-
рала наскоро материал, който по мнението на нейния 
директор може да бъде употребен за направата на 
ски с по-ниска себестойност;

2) Директорът на „Алпийска звезда“ предлага на 
А и Б да се обърнат за консултация и към Научно-
изследователската база за внедряване на нови ма-
териали за аеронавтика и космонавтика, намираща 
се в Тулуза. В тази база се изобретяват и усъвър-
шенстват технологии и материали за космически  
летателни апарати и съоръжения. Специалисти от 
базата се съгласяват да проведат консултация със 
специалистите от „Алпийска звезда“, както и с тези 
от лаборатория „Полихим“. 

3) В процеса на срещи и разговори се установя-

ва, че има условия за изнамиране на нов материал при 
съвместна експериментална работа на научните ра-
ботници и специалисти от „Алпийска звезда“, от лабо-
ратория „Полихим“ и от Базата за аеро-космонавтски 
материали в Тулуза. Установява се, че съвместната 
им работа може да доведе до резултат, задоволите-
лен и за трите участвуващи звена. 

Започва се съвместна изследователско-експери-
ментална дейност, в резултат на която се създава 
нов, още несъществуващ в света материал, който 
може, с малки модулации, да се употреби не само за 
производство на ски, но и за високопланински подем-
ни съоръжения, уреди и инсталации (лифтове, влекове, 
шейни за бобслей, кънки...). Всички специалисти са го-
тови да се включат в тази дейност, която разширява 
възможностите за приложение на изследователската 
им и технологична дейност на широко потребителско 
ниво. 

4) Трите институции са заинтересувани от 
тази евентуална работа. Остава да се съчетаят 
интересите им и да се обезпечат необходимите 
средства. Специалистите и от трите звена енту-
сиазирано се заемат с подготовка на обосновани до-
сиета за осигуряване на субсидии и банкови кредити, 
мотивиращи се на изключителните възможности за 
създаване на високотехнологичен материал с широка 
употреба в множество производства от страната 
и чужбина. Това от своя страна предполага развитие 
на търговска дейност и с чужбина, след съответно 
лицензиране от съответните френски институции. 

Като заключение: в полето на Скорпиона се по-
лучава сила и мощ за действие, когато се устои на 
изкушението за приемане на компромиси. Само в този 
случай, на знака може да се даде като символ  Орела. 
Съзнание, което може да се издигне в сфери с по-високи 
енергийни вибрации, ще намери изход от компромиса, а 
той е израз на отклонение от Истината и неминуемо 
води до действия в ниски енергийни нива, които от 
своя страна рефлектират в разрушителни резултати.  

Изложеният по-горе предполагаем развой на дей-
ностите ни води към заключението, че е необходимо  
да се достигне до синхрон между вибрационното ниво 
на идейния импулс и това на средствата за неговото 
реализиране (първоначално изразено в опозиционния на 
Телеца знак – Скорпиона). 

Само при горното условие може да започне вто-
рият, еволюционен или възходящ цикъл на творческия 
процес. В противен случай той претърпява откло-
нение от първоначалната воля на създателя му и се  
корумпира.

Следва продължение
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„Ел Шаддай“ – Божието Име
Мирослав Бачев

Божиите имена са извор на познание за 
Бога. Чрез тях ни се разкрива Божията същ-
ност и Неговите проявления в битието. В 
Стария Завет се открояват няколко имена, ха-
рактеризиращи по различни начини Божието 
битие, като две от тях особено се открояват: 
ЯХВЕ (Йехова) и Ел Шаддай.

Общо име на Бога в семитските езици е 
ЕЛ. Това е обозначение на божество или бо-
жества в най-общия смисъл на думата. В Рас 
Шамра1 ЕЛ е собствено име на бога на ха-
наанците. В Стария Завет много често то се 
употребява с определения: „Бог (ЕЛ) ревнив” 
(по смисъла на Вт. 5:9), „Бог (ЕЛ) на Ветил” 
и др. Честа е и употребата му в множествено 
число като „Елохим” (още в първото изрече-
ние на Библията – Бит. 1:1 и др.).2 Среща се 
и като „ЕЛ Елион” и най-често е превеждано 
като „всевишен Бог” – така, както Го почита 
Мелхиседек, който е описан като Негов све-
щеник.3 ЕЛ, Елион първоначално са имена на 
божества в семитския свят, а след това се пре-
връщат в Стария Завет в имена на единия Бог, 
разкриващи същността Му.

Името „ЯХВЕ“ (Йехова или Яхвех) обик-
новено се превежда на български като „Гос-
под“ и е смятано от евреите за собствено-
то и върховно име на Бога (виж Изх. 3:15). 
В тази форма то е възникнало в резултат на 
вокализирането на еврейския свещен текст.4 
1 Древният ханаански град Угарит, където са открити ва-
жни текстове за ханаанските свещени ритуали и божества.
2 Думата „Елохим“ е в мн.ч., среща се още и в ед.ч. като 
„Елоах“. Относно името „Елохим“ виж повече у Щайнер, 
Р. Въведение в тайната наука, Ст. З., 1998. Още от същия 
автор: Тайните на библейското сътворение на света, 
Евангелието на Матей, От изследването на Акаша (Пе-
тото Евангелие) и др.
3 „И Мелхиседек, цар салимски, изнесе хляб и вино – той 
бе свещеник на Бога Всевишни (EL ELION), и благослови 
го и рече: благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог 
(EL ELION), Владетеля на небето и земята; благословен 
да бъде и Бог Всевишни, Който предаде в твоите ръце 
враговете ти. (Аврам) му даде десетата част от всич-
ко.“ (Бит. 14:18–20). По въпроса за личността на Мелхи-
седек виж още: Щайнер, Р. Евангелието на Матей, Ст. З., 
1996., както и Пашов, В. Историческият път на Бялото 
Братство през вековете, т. 1.
4 Библейският еврейски език съдържа почти само съглас-
ни букви (освен първата буква „Алеф“), като гласните се 

Произношението „ЯХВЕ“ се е получило чрез 
транслитерацията на името на гръцки в ран-
нохристиянската литература, където се среща 
като „Яове“ (Климент Александрийски, 2. в.). 
Тетраграмата ЯХВЕ5 постепенно започва да 
се смята за прекалено свещена, поради кое-
то при четене е заменена с „Адонай“ (от евр. 
„Господ мой“).6

В откровението пред Мойсей (теофа-
ния) при горящата къпина, му се разкрива 
още един много съществен нюанс на Божието 
естество: в отговор на въпроса на Мойсей за 
името Божие, гласът от горящата къпина му 
казва (съгласно обичайния превод): „Аз съм 
Онзи, Който съм“ (Изх. 3:14). На библейски 
еврейски това звучи: „(Й)ехейех ашер (Й)
ехейех“, което, преведено буквално, означава: 
„Съм, Който Съм“.7 В по-широк смисъл това 
означава: Аз единствен СЪМ, единствено Аз 
съществувам, Който съм неизменен винаги.

Името „Ел Шаддай“ се среща в същия 
пасаж, описващ откровението пред Мойсей 
при горящата къпина. След като Мойсей се 
завръща в Египет, Бог му дава напътствия как 
да постъпи с египетския фараон и израилтя-
ните (евреите): „Аз се явявах на Авраама, Ис-
аака и Иакова с името „Бог Всемогъщий“ (EL 
SHADDAY); а с името Си „Господ“ (YHWH) 
не съм им се открил“ (Изх. 6:3).

„Ел Шаддай“ определено е централното 
име, с което е известен Бог в епохата на па-
триарсите, наред с „Ел елион“, „Йеова ире“ 

подразбират. В 10 в. завършва работата по вокализирането 
на свещения текст (известен е като масоретски текст), като 
гласните са означени с точкова система.
5 Състои се от четирите еврейски знака: йод, хе, вав, хе. 
Виж повече: Учителя Петър Дънов, Веригата на Божест-
вената Любов, С., 2007, с. 342 и др.; още у Щайнер, Р. Апо-
калипсисът на Йоан, Ст. З., 1996, с. 131–152.
6 Съгласно Втората Божия заповед: „Не изговаряй напраз-
но името на Господа, твоя Бог“ (Изх. 20:7). Повече за тези 
имена виж: Учителя Петър Дънов, Веригата на Божест-
вената Любов, с. 15, 342, както и Щайнер, Р. Евангелието 
на Матей.
7 Това откровение дава повод на представителите на Сред-
новековната схоластика да определят като тезис, че Бог е 
битието само по себе си, че е пълнотата на битието. Виж 
повече у Жилсон, Е., Ф. Бьонер, История на християнската 
философия, Ст. З., 1999, с. 35 и следв.
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(Господ ще промисли)8 и др. То се среща чес-
то в старозаветната книга „Йов“ (около 30 
пъти), както и в книга „Псалтир“. Значение-
то му обикновено се извежда като глаголен 
дериват от „shadad“ (shad-dah‘-ee, „действам 
със сила“) със значение „всесилен“, „всемо-
гъщ“. N. Waiker се опитва да изведе „шаддай“ 
от шумерски със значение на „всезнаещ“. М. 
Weiper търси връзка с еврейското „shadeh“ 
(поле, степ) и го превежда като Бог на степта 
и полята. Особено интересно е становището 
на W. Albright, който сочи акадското „shadu“ 
(планина) и превежда: „Ел (Бог) планинарят“ 
с възможност „Бог на планината“. Той се опи-
ра в случая на древносемитското вярване, че 
домът на боговете се намира в планината на 
север (Ис. 14:3, Пс. 47:3).9 Навсякъде в биб-
лейския превод „Септуагинта“10 „Ел Шаддай“ 
е предадено с гръцкото „Pantokrator“, което 
означава „всесилен“.

Това божествено име се появява и на 
други три места, освен в книга „Йов“: 
в Петокнижието (първите пет книги от 
Библията, носещи еврейското име „Тора“), 
при пророците Исайя, Йоил и Йезекиил 
(Ис. 13:6; Йоил 1:15; Йез. 1:24; 10:5), и 
в Псалмите (67:15 [в евр. Библия 68:15]; 
91:1 и Рут 1:20–21). Според В. Кайзер „…
Всички те заедно отговарят на общия 
8 „Предвиждащият Бог“. Свързано е със старозаветния 
разказ за Авраам, който се готви да принесе сина си Иса-
ак в жертва на Бога. При запитването на Исаак къде е аг-
нето, което ще се принася в жертва, Авраам му отговаря: 
„Господ ще предвиди“ (Бит. 22:8, 14) Тази формула остава 
и като символично название на хълма „Мория“. Учите-
ля дава същата формула с едно от възможните звучения 
(съкратена форма от Йехова) на „Яхве“, а именно: „Йова 
(Йехова) ире“.
9 Виж повече у Шиваров, Н., Сл. Вълчанов, Вечното в 
двата библейски завета, Велико Търново, 1993.
10 Гръцкият превод на Библията, известен като „Преводът 
на 70-те преводачи“.

смисъл на името и неговата употреба в 
Патриархалната епоха; Бог е Всемогъщ и 
Велик Владетел, Който може и ще действа 
от името на тези, които обича и които са 
призовани според Неговите намерения и 
план.“11

Когато Учителя е започнал да извежда 
последователите си на Витоша, в повечето 
случаи те се спират до изворчето, което е до 
Белите брези. На това място след време Учи-
теля дава името „Ел Шадай“.12 При един от 
разговорите той казва: „…Бивакът ще се на-
рече Ел Шадай, което значи Истинският 
свидетел.“13 С оглед на посочените по-горе 
възможни значения на еврейското „шаддай“, 
могат да се направят определени изводи за 
особеното въздействие на мястото и даването 
точно на това име от Учителя. В случая „Ис-
тинският свидетел“ изглежда е езотеричният 
превод и тълкувание на името „Ел Шаддай“.14 
Ако приемем и опитът на W. Albright, който 
извежда значението на „шаддай“ като плани-
на („Бог на планината“), то вероятно неслу-
чайно това име е дадено от Учителя на мест-
ност в планината Витоша. А планината като 
символ на място на Божието откровение и 
среща с Бога, понякога е и символ на преиму-
ществена позиция, от която се вижда надалеч; 
навярно в този смисъл е употребата във Втор. 
32:49, Мат. 4:8 и Лука 4:5. В препоръчвания от 
Учителя псалм 91 отново, още в първия стих, 
е употребено „Ел Шаддай“: „Кoйто живее 
под покрива на Всевишнаго (EL ELION), ще 
пребивае под сянката на Всемогъщаго (EL 
SHADDAY)“.

„Имената“ на Бога, давани в Стария За-
вет, всъщност са определени качества на еди-
ния Бог или свръхсетивни същества от духов-
ните йерархии. Всички тези имена са свещени 
формули, които, ако се произнасят с нужното 
благоговение, могат да въведат окултния уче-
ник в свещено състояние на духа, позволява-
що му все повече да навлиза в познанието на 
тайнствения свят на Божието битие.

11 Кайзер, В. Богословие на Стария Завет, С., 2002, с. 118 
(виж за подробности и с. 117).
12 Беинса Дуно, Разговори на Ел Шадай, С., 2000, с. 5.
13 Пак там, с. 14.
14 Още преди началото на християнската епоха се про-
карва идеята за трояк смисъл на библейските стихове: 1. 
Буквален (исторически), 2. Символичен (нравствен) и 3. 
Духовен (принципен).

Бивакът „Ел Шадай, 9 юни 1932 г.
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ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО СЪРЦЕ
джоузеф ПиЪрс

Електромагнетизмът е термин, обхващащ по-
вечето енергии, познати днес – от енергийните въл-
ни на атомно-молкулно ниво до радиовълните, микро-
вълните, инфрачервената и ултравиолетова област, 
от видимите светлинни лъчи до ултарвиолетовите 
и гама-лъчите. Сърдечната клетка обаче е уникалeн 
феномен, не само със своята пулсация, но защото 
произвежда силен електромагнитен сигнал, който се 
излъчва далеч навън. Всички живи форми произвеждат 
електрично поле, защото в един или друг смисъл всич-
ко има електромагнитен елемент или база, но елек-
тричното излъчване на сърдечната клетка е уникал-
но: това съдружие в нас – милиони малки генератори, 
работещи в унисон – произвежда с всеки сърдечен 
удар два и половина вата електрическа енергия, с ам-
плитуда 40–60 пъти по-голяма от мозъчните вълни, 
– достатъчна, за да светне малка електрическа круш-
ка. Тази енергия създава електромагнитно поле, което 
се излъчва на 12–15 фута извън тялото ни.

Спомняте ли си от физиката следния опит: раз-
пръсваме железни стърготини върху лист хартия и 

поставяме магнит от долната й страна? Стърго-
тините оформят дъгообразни линии към полюсите на 
магнита. В най-общи линии подобно нещо се случва 
като резултат от електромагнитната енергия, про-
извеждана от сърцето. Такива електромагнитни дъги 
се излъчват от сърцето и се връщат пак към него, 
оформяйки торус (фиг. 1) или поле, което се простира 
на 12–15 фута навън от тялото. Диполът, или оста 
на този торус на сърцето се простира по дължината 
на тялото ни, от тазовото дъно до върха на главата. 
Скоро научих, че торусът може да се извива, вмес-
то да върви строго паралелно по гръбнака. Ранните 
компютърни образи на енергийното поле на сърцето 
го представят като симетрична фигура. Наскоро в 
университета на Ута, с помощта на най-последни об-
разни технологии, бяха направени великолепни образи 
на истинската енергия, извираща от живото човеш-
ко сърце. (фиг. 2)

Тези дъги не са компютърна проекция, но орга-
нични, постоянно променящи се живи сили. И двата 
образа – компютърният, с неговата префектна си-

Фиг. 1 Компютърен образ на електромагнитното поле, образувано от сърцето
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метрия, и живият, истински, асиметричен, за мен са 
почти свещени, като се има пред вид какво предста-
вят. Торусът функционира холографски, което озна-
чава, че всяка точка в него съдържа информацията 
за цялото поле. Това означава, че във всяка точка на 
сърдечното поле, независимо че може да е безкрайно 
малка, присъстват всички вълни на нашия сърдечен 
спектър. Макар че тази характеристика може да е 
трудна за възприемане от здравия разум, тя има ог-
ромно значение за мозъка и тялото ни. Освен това, 
според физиците, торусът е много стабилна енергий-
на форма, която, веднъж задвижена, има характерис-
тика почти на перпетуум мобиле. 

Някои учени предполагат, че всички енергийни 
системи, от атомно до космично ниво, имат торо-
идна форма. Това насочва мисълта ни към възмож-
ността за съществуването на един унивесален то-
рус, обхващащ в себе си всички останали незиброими 
тороидни форми, взаимодействащи си в неговия 
спектър.

Всъщност нашата Земя е център на такъв 
торус. Магнитните полюси на Земята са крайните 
точки на дипол, от които се извиват силовите дъги, 
както силовите линии на сърцето около нашето тяло. 
И както полето на сърцето ни, електромагнитното 
поле на Земята е холографско – то може да бъде раз-
четено от всяка изолирана точка на земната повърх-
ност. 

Нашата слъчева система очевидно е тороидна 
по своята функция, с център Слънцето, така както 
сърцето е нашият център. Флуктуацията на енергий-
ните полета на Слънцето произвежда нарушения в съ-
ответните магнитни линии на Земята, проявяващи 
се например като Северно сияние. Изглежда че живеем 
в йерархично подредени тороидни системи, прости-
ращи се от атомно ниво, през човека, до планетата, 
слъчевата ситема и накрая – до галактиката. 

Понеже тороидните полета са холографски, 
вероятно е, че цялата информация на космоса при-
съства в спектралната честота на всеки отделен 
торус. Така че, когато Уйлям Блейк е видял света в 
една песъчинка, той е демонстрирал своето прозре-
ние и творческа визия. Индивидуалният торус може 
да взаимодейства в широк обсег, холографски, вътре 
в универсалния торус; погледнато от простата въл-
нова частица до комплексността на нашите тяло, 
ум, сърце – всички те са електромагнитни по своя-
та природа. Това ни подсказва, че всеки от нас има 
за център торуса на сърцето си и същевременно е 
център на космоса – така както и всяко друго живо 
същество или създание, което има същия достъп до 

всичко съществуващо. 
В нелокалността на вълновия свят най-незна-

чителната микрочастица, която можем да възприе-
мем, ще съдържа информация за цялото. Преди години 
неврофизиологът Карл Прибрам предположи, че мозъ-
кът извлича материалите, с които изгражда света 
на нашите преживявания, „от вълновата реалност, 
която е извън пространството и времето.“ Така че 
йерархиите от честоти, в които се движим и съ-
ществуваме, носят в някаква степен информацията, 
въз основа на която мозъкът и тялото ни изграждат 
своя жизнен опит.

Наистина, ние живеем в холографски електро-
магнитни полета, съдържащи се едно в друго, където 
цялата информация е налице във всяка най-малка точ-
ка от тези полета. Така всяка една частица е пред-
ставител на цялото и в сърцето ни се осъществява 
генезата на нашия персонален – и все пак по уникален 
начин споделен – живот. 

Универсалната и едновременно лична храктерис-
тика на вълновата природа на сърцето ни, потенци-
алните възможности, които споделяме с всички, из-
разяват още веднъж как Творецът и Творението се 
отнасят един към друг. 

Из книгата: The biology of trancendence
Превод: д-р Светла Балтова

Фиг. 2 Реален образ на електромагнитните течения на 
сърцето, Университета на Ута

Редакцията на Ж.З. се извинява за 
допуснатата грешка в миналия брой:  

стр. 9 – автолът е Константин Златев
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ТЕМА НА БРОЯ

Доброто
Какво е „добро“
Каквито и определения 

да дадете за доброто, те са 
относителни. Досега никой 
философ не е дал абсолютно 
определение за понятието 
добро. И нашето опреде-
ление ще бъде относител-
но. Ние казваме: „Добро 
е това, което при всички 
случаи остава едно и също. 
То не се огъва.“ Както и да 
го въртиш, накъдето и да 
го обръщаш, доброто не се 
огъва. 

Има добро над кармата. 
Има добро, което е за лик-
видиране на едно зло. Тогава 
ти правиш добро по кармич-
ни причини. Но има и друго 
добро – за самото добро, не 
по кармични причини. Това е 
вече дихарма. Това е истин-
ско добро. Има вода само за 
миене, а има друга вода, по-
чиста — за пиене. Доброто, 
което някой прави по кар-
мични причини, т.е. като 
отплата за добро, сторено 
нему в миналото, е ценно за 
Небето, обаче най-ценно е 
това добро, което става не 
по закона на кармата, но по 
свобода и от Любов.

Истинско добро е оно-
ва, за което нищо не е пла-
тено. И при положение, кога-
то всичко е платено, хората 
пак не са готови за услуги, за 
добри дела. 

Доброто не се заклю-
чава нито в даване пари на 

Доброто е жива сила, която работи в цялото Битие. Ако не 
можете да се свържете с него, вие не можете да се домогнете до 
живота.

Доброто е магия, с която човек превръща отрицателните сили 
в положителни.
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човека, нито в отдаване на почести, нито 
в подобряване условията на живота му. Цял 
живот бащата и майката се грижат за де-
цата си да ги отгледат, възпитат и образо-
ват, и в края на краищата те пак неблаго-
дарни остават. Истинското добро, което 
можете да направите на човека, е да го свър-
жете с Първата Причина, да му покажете 
правия път в живота. Щом човек се обърне 
към Бога, животът му се обновява и той се 
предава в служене на Бога.

Божественият морал означава, че до-
брото, което правя, трябва да засегне цяло-
то човечество, да внесе нещо ново, всички да 
се ползват от него.

Доброто се помни само когато се прави. 
Доброто, което сега не се прави, не е добро. 
Минало добро няма.

Доброто е вътрешен непреривен процес.
Доброто е съзнателен, а не механически 

процес. Да любиш, да бъдеш добър – това е 
най-голямото изкуство в живота.

Доброто е магия, с която човек пре-
връща отрицателните сили в положителни. 
Един закон гласи: „Когато имаш препят-
ствия, мъчнотии, тежка болест, направи 
една жертва – и те ще се отстранят.“

Най-малкото добро
Днес ще направите най-малкото добро, 

което никой не вижда. Толкова да е малко, 
че само Господ да го види. Като станете 
сутринта, кажете: „Днес искам да направя 
най-малкото добро заради Господа!“

За да бъдеш добър, се изисква много мал-
ко. Например ще дадеш чаша вода някому. 
Ако не можеш да направиш добро на някой 
човек, направи добро на някое животно, рас-
тение или извор.

Всеки ден по едно малко добро – това 
трябва да бъде всекидневна задача. Всеки 
може да посети своя приятел с любов. Всеки 
може да посети един болен, един беден, един 
обезсърчен с любов. Всеки може да полее едно 
изсъхнало цветенце с любов.

Не само веднъж на годината да правиш 
добро, а всеки ден, макар и да бъде микроско-
пическо добро; тогава умът, сърцето и ду-
шата ти ще работят отлично.

Малките подтици на доброто пости-
гат големите работи в света. Мислете пър-

вом за хората и после за себе си. Като напра-
виш едно добро, 25 хиляди години ще жънеш 
последствията.

Прояви на доброто
Докато обичаш, си добър. Щом преста-

неш да обичаш, ти вече си човек на минало-
то.

Да желаеш доброто на другите хора, 
както на себе си; да желаеш успеха на ближ-
ните си, както на себе си – това значи да съ-
ществува между хората вътрешна разумна 
връзка.

Ако няколко добри хора съсредоточат 
мисълта си към доброто на своя народ, те 
биха постигнали големи резултати.

Като направиш някому добро, това до-
бро остава за вечността.

Когато правиш добро – крий го, а кога-
то правиш зло – открий го, нека знаят всич-
ки. Това е закон. Когато правиш добро, крий 
го, никой да не го знае. Нека само Бог те знае.

Кажете ли си: „Аз направих това“, рабо-
тата ви пропада.

Човек, когато прави добро, другите 
хора да не знаят това. Защото, щом правиш 
добро и хората знаят, ти вече не се ползваш 
от него.

Като направиш добро, тъй го направи, 
че да не ти се плаща за него.

Всякога, когато направиш едно хубаво 
дело в света, един хор от светли същества 
в небето запява: „Слава на Господа, че един 
човек е направил едно добро дело.“

Само когато човек действа с добро, е 
свободен.

Бог е Доброто в света. Някой ще каже: 
„Защо ще правим добро?“ Без него не можеш 
да растеш.

Не правиш ли добро, не очаквай никакъв 
добър живот и никакво щастие, никой не се 
интересува от теб. Значи от теб зависи да 
бъдеш щастлив или не.

При всяка добра постъпка човек чув-
ства в себе си една радост, влиза в един нов 
свят, усеща се силен, мощен. Намира се из-
раснал и като че ли завеса след завеса се вди-
гат пред него.

Защо човек при доброто се чувства ра-
достен? Защото е в хармония с основния за-
кон на Битието — Единството. И тогава 
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приток на сили от целия всемир се влива в 
него.

Когато някой е натъжен, намерете на-
чин тайно да му направите добро.

Ще ви дам едно правило — във всяко 
добро, във всяка добра постъпка трябва да 
правим връзка с Божествения свят, за да се 
изяви. Например подаваш чаша вода някому; 
спри се, вдълбочи се вътре в себе си, почувс-
твай любов към него, изпрати му струя от 
любов. Като почакаш малко, за да дойдеш 
до това състояние, при което да поднесеш 
чашата вода, ти влагаш в нея нещо ценно 
от своята душа. И тогава, заедно с водата, 
твоят ближен приема и онова Божествено-
то, което излиза из дълбините. В света, от 
който сме излезли, ни държат отговорни за 
всичко, което правим с онова, което са ни 
дали. Като направиш добро, печалбата оста-
ва на теб.

Всякога можеш да правиш добро. Напри-
мер някой има нужда от помощ, но си болен; 
насочи мисълта си да му помогнат. Тогава 
все ще се намери кой да му помогне. Има голя-
мо разнообразие в това. Начинът, по който 
ти можеш да направиш добро, е само твой; 
всеки да прави добро, както знае. Аз мина-
вам покрай някого, давам му една ябълка и си 
отивам. Друг ще му даде нещо повече и ще 
поговори с него. Трети ще му даде нещо, но и 
ще му каже „Ела с мен“, ще го заведе вкъщи 
на обяд. Никой друг не може да направи така 
доброто, както ти можеш да го направиш. 
Красиво е вечното разнообразие в доброто.

Където и да си, при каквито и условия да 
се намираш, имаш възможност да направиш 
добро. Зад доброто се крият придобивките 
на човешкия живот. И при най-лоши условия 
имаш възможност да направиш добро. Защо 
светът да се пълни с тези думи: „Аз не мога, 
нямам условия“. В природата, откъдето ми-
неш, можеш да направиш нещо: видиш някой 
камък и се спънеш – я го тури на място; или 
видиш някоя книжка да се търкаля по пътя 
– я се наведи, вдигни я и я прибери настрана. 
Всичко това, което правите, се отбелязва в 
природата, има една книга, в която се запис-
ва.

Доброто можете да получите само от 
вашите добри мисли и чувства. Добрите 
мисли и добрите чувства са водата на жи-

вота – живата вода. Добрите постъпки са 
хлябът на живота – живият хляб. 

Добрият човек
Кой човек е добър? Добър човек е онзи, 

който може да приложи доброто в даден 
момент. Добрият човек е безпристрастен. 
Той гледа еднакво на всички хора. В него няма 
лицеприятие. Той дава правилна преценка на 
всички живи същества и определя отношени-
ята си към всяко същество според естест-
вото му. Добрият човек е извън всякакви за-
кони. Той сам е закон. Ако поставите добрия 
човек в известни рамки, вие го ограничавате 
и той губи добротата си. Доброто се разви-
ва само при свобода.

Добър човек е онзи, който живее за Бога. 
Лош човек е онзи, който живее за себе си. 
Който живее лошо, никога не е видял Бога, а 
който живее добре, Го е видял. Като правиш 
добро, ти се приближаваш до Бога. Не с едно 
добро дело, но с оная велика подбуда вътре в 
теб ти се приближаваш към Бога.

Хиляда души ако направят зло, то един 
човек като направи добро, то се компенси-
ра. Ако си добър човек, ти струваш колкото 
1000 лоши хора. 

Като не разбират Божиите закони, хо-
рата казват, че човек трябва да бъде добър. 
Те мислят, че ако човек е добър, няма да има 
никакви мъчнотии и изпитания. Добрият чо-
век е извор, който постоянно дава. Казват 
му: „Дай!“ – и той дава. Добрият човек дава 
и не мисли колко е дал, защо е дал, заслужено 
ли е дал. Това не значи, че добрият човек не 
разсъждава, но като цени времето, той пред-
почита да даде, отколкото да изгуби онова, 
което не се връща. Колкото искате от до-
брия човек, толкова ще ви даде. 

Ако един човек е добър, защото той е 
в едно религиозно общество, това е понят-
но според мен, но който е в едно лошо обще-
ство добър, той е истинският добър човек. 
Да си добър между добрите, то е естест-
вено, но да си добър между лошите, това е 
нещо извънредно.

Когато човек умре, нищичко от свое-
то имане не може да пренесе от този свят 
в онзи. На границата има митничари, които 
всичко спират и задържат. Обаче светиите 
знаят начин да пренесат всичкото си имане 
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на онзи свят — става чрез правене на добро. 
Да бъде човек добър, това е здравословно 
състояние. Ако не бъдеш добър, нищо не мо-
жеш да постигнеш. Всички най-добри пости-
жения почиват върху доброто.

С добрия човек никой не злоупотребява.
Същината на човека е доброто!
Ученикът трябва да разработва добро-

то в себе си. Затова е пратен на Земята.

Доброто и злото
Хората говорят за Бога, за небето и за 

земята, но един от близките въпроси за тях 
е, защо съществува злото. Много просто, зло-
то е половината на доброто. Какво е тогава 
доброто? Цялото на злото. Значи злото се е 
отделило от доброто, като от цяла едини-
ца, и съставя негова половина. Доброто пък, 
като цяло, превръща всичко в добро. Българ-
ската пословица „Всяко зло за добро“ има пред-
вид тъкмо това, че само доброто е в сила да 
превърне злото в добро. Ето защо, не се сму-
щавайте, когато се натъквате на злото. То е 
част от доброто, а частта е по-слаба от ця-
лото. Нека тази мисъл остане в ума ви, като 
съзнателна, разумна работа, която ще придаде 
нещо към вашето съзнание.  

За доброто трябва воля. За да вървиш на-
горе, изисква се воля. А само при доброто се 
отива нагоре. За злото няма нужда от воля. Ти 
само се остави на течението и то само ще те 
повлече надолу. Воля трябва за доброто. 

Щом е дошъл на Земята, човек трябва 
да работи върху себе си, да организира своите 
мисли и чувства. Докато не организира своите 
мисли, чувства и действия, човек всякога ще 
счита, че животът извън него е лош. Той ще 
третира въпроса за доброто и злото, без да си 
дава отчет, че и едното, и другото се крият в 
него. Това, което причинява разлагане в човека, 
е злото. Това, което гради в него, е доброто.

Човек не може да придобие вътрешен мир, 
докато не осъзнае, че злото като космическа 
сила е толкова необходимо за него, колкото 
и доброто. Като знае това, човек не трябва 
да се бори със злото, да мисли, че може да го 
унищожи. Иска ли по някакъв начин да се спра-
ви със злото, трябва да му противопостави 
доброто. Следователно, когато човек иска да 
се освободи от злото, което се е загнездило в 
центъра на съзнанието му, той трябва да тури 

на негово място доброто. Щом доброто влезе 
в центъра на човешкото съзнание, злото изли-
за на периферията. При това положение човек 
вижда злото като външен неприятел и търси 
начин да се осовбоди от него.

Когато човек не прилага доброто, ражда 
се злото. Може ли злото да се роди преди до-
брото? Може ли човек да осиромашее, преди да 
е бил богат? Може ли човек да умре, преди да е 
бил роден? Значи злото се е явило след добро-
то.

Като ученици вие трябва да се научите да 
сменяте състоянията си. За да сменя състо-
янията си, човек се нуждае от повече знания: 
физически или материални и духовни. Има със-
тояния, които човек не може да трансформи-
ра само по физически начин. Нужни са духовни 
знания и методи, за да ги трансформира.

Злото и страданията пристъпват при чо-
века, без той да ги кани. Те не искат да знаят 
приема ли ги той или не. Ако злото и страдани-
ята посещават човека без негово позволение, 
колко по-свободно е Доброто в това отноше-
ние. Доброто посещава човека на всяко време, 
защото е господар на положението. Доброто е 
господар на човека, а човек е слуга на Доброто.

Като ученици вие трябва да знаете зако-
ните, чрез които да трансформирате енерги-
ите. 

Източници:
Енциклопедичен речник, Петър Дънов, 

II издание, 38 стр, Астрала, С. 2002 г.; бесе
да „Добри и лоши условия“, ООК 1927–1928 г., 
Хелиопол, 1995; беседа „Абсолютната вяра“. 
ООК, 18.06.1930 г.; Беседа „Които вас прие
мат“, 25.03.1922 г.. Неделни беседи. Сила и 
живот, V с.;Беседа „Какво трябва да искаме“, 
05.02.1922 г., Неделни беседи. Сила и живот, V 
с.; „Разговорите при седемте Рилски езера“. С., 
1993; „Акордиране на човешката душа“, т. I, 
С., 1999 г.; Петър Дънов, „За добродетелите 
и успеха“, 2010 г.

Ако пожелаеш на злото зло, ти ставаш 
като него. Каква разлика има тогава? 
Христос казва: „Не се противи на злото“ 
– значи: не бъди като него. В притчата 
за плевелите е казано: „Оставете ги до 
деня на жетвата.“

Борис Николов
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Словото на Учителя е изпълнено с голя-
мо разнообразие от теми. Една част от тях 
– най-важните за нас теми, които разкриват 
основните принципи и закони на външния и 
вътрешния свят – се срещат изключително 
често там. Такава е и темата за най-малко-
то добро. Можем без преувеличение да зая-
вим, че тя пронизва цялото Слово открай 
докрай. Ще направим опит да разберем защо 
е отделено на това „малко нещо“ такова го-
лямо внимание.

Но какво всъщност е доброто като по-
нятие? Словото дава отговор на този въ-
прос: „Добро е онова, което дава нещо на 
живота; зло е онова, което отнема нещо от 
живота. Както в природата съществуват 
доброто и злото като сили, така те се пре-
плитат и в човека и вършат своята работа. 
Доброто и злото се различават по материя-
та, с която работят. Материята, с която 
злото работи, е несъзнателна, мъртва и без 
всякаква интелигентност. Тази материя на-
ричаме неорганическа. Който уповава само 
на нея, свършва със смърт. Защо? Защото 
тя отнема нещо съществено от живота. 
Доброто работи със съзнателна, интели-
гентна, жива материя, наречена органиче-
ска. Тази материя носи мисълта и живота. 
Неорганическата материя е дадена на човека 
за употреба, да я обработи и да се ползва от 
нея. Някой казва, че животът трябва да се 
използва. Не, животът не може да се използ-
ва, защото Бог е живот.“1

На кого ли не се е случвало да се опитва 
да прави добро в името на идеала си. Всяко 
нещо обаче носи и своята „обратна страна 
на медала“ – и този популярен израз съвсем 
не е случаен. Той отразява една закономер-
ност: в полярния свят, в който живеем, 
всяко действие предизвиква свое противо-
действие, или казано с думите на Учителя 
– „обратна реакция“. „Как разбрахте сега 
закона за поляризирането? Всяка мисъл, кол-
кото и да е добра, щом се проектира във вас, 
ще хвърли сянка. Вие трябва да знаете, че се 
намирате в среда от една гъста материя. 

Следователно дето и да проектирате ва-
шата енергия, все ще се образува търкане. 
Туй търкане е свързано с вас. Каквато и да е 
вашата мисъл, все ще произведе обратна ре-
акция. И законът е обратен: ако намислите 
нещо лошо, тази лоша мисъл ще роди нещо 
обратно във вас, ще роди една добра мисъл. 
Силите в природата всякога се балансират. 
Ако започнете отгоре надолу или отдолу на-
горе, всякога тия сили се балансират. Ако 
започнете с положителното, после ще се 
прояви отрицателното; ако пък започнете 
с отрицателното, първо ще се прояви то, а 
после положителното.“2

Ако се замислим върху тези послед-
ствия от принципа на полярността, можем 
да стигнем до заключението, че ние факти-
чески не сме в състояние да правим добро, 
независимо от добрата си воля. Щом всяко 
наше действие поражда първо полезен, а след 
това и обратен на полезния ефект, доброто 
започва да ни изглежда твърде ефимерно. В 
най-добрия случай бихме могли да поддържа-
ме илюзията, че правим добро, но без да го 
постигаме трайно и истински. Накъде мо-
жем да търсим изход от това екзистенци-
ално противоречие? В Словото ще намерим 
отговор и на този въпрос.

„В Бога няма обратна реакция.“3 „Най-
малкото добро не е нещо статично, то е 
динамично. Най-малкото добро е почти без 
никаква тежест. Всичко съдържа в себе си, 
не тежи, носи се лесно. Най-голямото до-
бро няма да може да го носите... Любовта е 
малкото в света, Бог се занимава с малките 
работи... Казвам: Туй, което ни освобожда-
ва, то е любовта. Защо? ... Големите работи 
са създадени за хората. Бог е създал малките 
работи за себе си, а големите работи – за хо-

Най-малкото добро
васил василев

1 OOK (том „Силата на мисълта“) беседа „Бог иска 
това“, 30 август 1939.
2 МОК (том „Разумният живот“) беседа „Движение 
на енергиите. Закон за поляризиране“, 6 март 1924. 
3 OOK (том „Силата на мисълта“) беседа „Бог иска 
това“, 30 август 1939.
4 УС (том „Съгласуване на мислите“) беседа „Малката 
любов“, 23 февруари 1941.
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рата. Но вижте какъв е законът: малкото 
има свойството да се увеличава, а голямото 
– да се смалява.“4 

И така, когато се опитваме да правим 
добро, изходът от безрезултатното повто-
рение на цикъла „права реакция” – „обратна 
реакция“ (ефекта на махалото) е работата 
в областта на малките величини. Единстве-
но Божественият свят успява да преодолее 
принципа на полярността, като обединява 
противоположните полюси в хармония. И 
най-малкото добро определено принадлежи 

на този Божествен свят; то е част от Бога. 
Именно затова то има свойството посто-
янно да расте, без да произвежда обратна 
реакция.

Най-малкото добро не може да бъде из-
ползвано за някакви цели; на него само може 
да му бъде даван път, а развитието му по-
нататък е извън нашия контрол. Защото 
най-малкото добро е проява на Духа, а Бо-
жият Дух живее в пространството на абсо-
лютната свобода.

Най-малкото  
ДОБрО

Най-малкото добро е това, с което човек може в даден момент да си помогне. Най-
малкото добро е в състояние да спаси, да улесни човека в трудните положения на неговия 
живот.

Най-малкото добро е талисман, тайна, която Бог  е поверил на човешката душа. Чо-
век може да се стреми да стане цар, да бъде учен, но ако няма най-малкото добро в себе 
си, той нищо не може да постигне. 

Сега аз ще дам ново определение за Бога. Бог е най-малкото добро, което може да ви 
помогне в даден случай да излезете от една голяма мъчнотия. 

Имате ли най-малкото добро в себе си, там е Бог, там се проявява Той. Изпаднете ли 
в трудно положение, потърсете най-малкото добро – Бога – в себе си. Болен си, нямаш 
близки, нямаш слуга да ти помага, чудиш се какво да правиш. Потърси най-малкото до-
бро в себе си и поискай да ти помогне. Щом апелираш към него, то ще ти се притече на 
помощ.

 Казвате: как ще намерим най-малкото добро в човека? Представете си, че вие сте 
гладни. Отивате при едно дърво, откъсвате си един плод и задоволявате глада си. Вие 
обичате това дърво, защото в дадения случай то ви помага. Имате един учител, който 
ви преподава по нещо. Вие го обичате, защото получавате нещо от него. Слушате един 
музикант или певец и него обиквате, защото ви дава нещо, помага ви. Обичате хлебаря 
за за хляба, който ви дава. Обичате свещта за светлината, която ви дава. Обичате извора 
за водата, която утолява жажадата ви. Обичате Бога заради живота, заради благата, които 
всеки ден ви дава. Следователно искате ли хората да ви обичат, непременно трябва да им 
дадете нещо от себе си. Не давате ли нищо от себе си, не очаквайте да ви обичат. Вижте 
какво прави изворът и постъпвайте като него!

И тъй, най-малкото добро е онова, което човек може всеки ден да приложи в живота 
си. Вън от него всички неща са ненужни терзания. 

Насадете нивата, която Бог ви е дал – вашето сърце, вашия ум и вашата воля, и на тях 
разчитайте. В тази нива е Божественото. Него разработвайте и на него се надявайте. То е 
най-малкото добро, вложено в душата на всеки човек. Дръжте се за най-малкото добро в 
себе си, за най-малкия ключ, с който можете да отваряте както своето сърце, така и сър-
цата на всички добри хора. 

Из беседата „Най-малкото добро“, държана на 20 юли 1932г., от „Ценното из 
книгата на Великия живот“, рилски беседи.
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която прониква дълбоко в душата и събужда 
някакъв отдавнашен, хубав, сякаш забравен 
спомен от забравен живот. 

Колкото повече го слушах, толкова по-
вече словото му внасяше живителни струи 
в самата ми същност. 

Да отивам да слушам това слово за мен 
стана насъщна необходимост. Светлината 
на това слово сочеше верния път в живота.

За Паневритмията
Паневритмията се изучаваше на части 

в салона и вън от салона, на малки групи. 
Отделно Учителя показваше на Катя Грива 
отделните упражнения, за да му бъде в по-
мощ при общото разучаване.

Пентаграмът се изучаваше на поляна-
та. По това време тя беше окосена и уха-
еше на сено, щурците свиреха, луната об-
ливаше цялата поляна със сребристата си 
светлина. На средата на поляната имаше 
стълб със силна електрическа крушка. Ние 
свирехме под нея, а другите играеха. При 
такава поетична обстановка се изучаваше 
Пентаграмът. Брат Симеон Симеонов, с не-
търпелив нрав, понякога избързваше със сви-
ренето. Учителя каза: „Вслушвайте се в се-
страта. Тя има развито ритмично чувство.“

След като научихме Паневритмията 
и я играехме на поляната, Учителя каза на 
Кирил Икономов да вземе един метроном и, 
както играем, да отбележи темпата. Ки-
рил изпълни казаното и отбеляза темпата, 
както сме свирили. Често пъти, развеселе-
ни или разсеяни, забързвахме или забавяхме 
свиренето. Като поглеждахме стъпките на 
играчите, виждахме погрешките си и се ко-
ригирахме.

Темпата се определят най-добре като 
наблюдаваме стъпките на играчите – да бъ-
дат бавни, равномерни, пластични.

Понякога утринната лекция беше по-
дълга, а много от учениците бяха служещи, 
работници, студенти, и времето, определе-

Мария Златева е дългогодишна цигулар
ка и певица, живяла и работила на „Изгрева“.  
Завършила е консерватория с помощта и по 
препоръка на Учителя. Тя е обучавала почти 
всички цигулари от следващите поколения на 
„Изгрева.“ В следващия брой на списанието ще 
публикуваме още нейни спомени. Ж.З.

През 1921 г. бях ученичка в музикално-
то училище. Между съучениците ми имаше 
един, който ми правеше особено впечатле-
ние и постепенно се сприятелих с него.Вед-
нъж той ми довери, че в неделя ходи да слуша 
сказките на един Мъдрец. Това ме много за-
интересува и пожелах да ме заведе и аз да го 
чуя. Следващият неделен ден се срещнахме 
на уреченото място и малко преди 10 часа 
сутринта отидохме на ул. „Опълченска“ 66. 
Дворът беше пълен с народ. Едни седяха на 
пейки, други бяха прави. Пред насядалите ви-
дях млад човек, после научих името му. Беше 
брат Симеон Симеонов. Той дирижираше 
песента „Любовта е извор“ и всички пееха. 
Бях изненадана, че песента се пееше от хор 
на четири гласа. Може би необичайната об-
становка, може би прекрасното изпълнение 
на песента, а може би – което е най-вярното 
– самата песен проникна дълбоко в душата 
ми, пренесе ме в някакъв чуден свят и ме из-
пълни с нещо безкрайно хубаво. Сърцето ми 
откликна на това безкрайно хубаво със све-
щен трепет.

След свършване на песента се загледах в 
отворения прозорец на полуетажната бяла 
сграда насреща в двора. В стаята имаше 
мъже, жени, едни насядали, други – прави. На 
прозореца застана мъж на средна възраст, в 
сив костюм. Косите и брадата му бяха леко 
прошарени, а очите – меки, топли. Послед-
ваха нови песни. След това настана необик-
новена тишина.Всички се изправиха и заше-
пнаха молитва. Някои отново седнаха. Мъ-
жът в сивия костюм заговори тихо, меко. 
В думите му имаше сърдечност, топлота, 
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но за Паневритмията, от един час, караше 
тези, които отиват на работа, да напускат 
кръга. Затова Учителя казваше да се съкра-
щават някои от гимнастическите упражне-
ния.

Една сутрин бяхме заобиколили Учите-
ля да му целуваме ръка. Той потърси Симеон 
Симеонов да му каже нещо, но последният се 
разговаряше с някои сестри встрани. Тога-
ва Учителя се обърна към мене и каза:“ Ще 
свирите винаги първите три номера от Па-
невритмията – „Първият ден на пролетта“, 
„Евера“ и „Скачане“ и после ще прескачате 
през едно. Един ден ще свирите четните но-
мера, друг ден ще свирите нечетните. Като 
дойде празник, тогава ще свирите всички 
номера подред.

Попитах дали трябва да се дава сигнал 
кое упражнение да се играе. Учителя каза: 
„По-добре без сигнал, всички трябва да са 
будни и да следят. Вие, музикантите, трябва 
да се разделите на групи. Едни да свирят, 
други да играят. И всеки, като играе, да на-
блюдава, да види какви подобрения могат да 
се направят, и тези, които свирят – също.“

Понякога на 22 март утрините бяха 
ясни, слънчеви, но понякога – мразовити, 
снежни. Така, на един 22 март беше навалял 
дълбок сняг. Наложи се да се почисти снега 
на поляната, за да може да се играе. Ние, 
оркестрантите, свирихме под навеса, до 

един мангал. Аз казах: „Колко хубаво ще бъде 
в такива случаи да имаме един грамофон.“ 
Учителя каза: „Не, по-добре е живо свирене.“

Тогава у нас нямаше още магнетофони, 
затова казах за грамофон. Но явно е, че му-
зиката от живите хора е много по-различна 
от тази на плочите.

Беше към 20 декември 1944 г., когато 
аз и сестра Ярмила се разхождахме по кръ-
га на поляната. Бяхме приятно изненадани, 
когато видяхме Учителя, блед, заметнат с 
пелерината си, да се приближава към нас. 
Когато беше вече съвсем близо, той каза на 
Ярмила: „Вие, сестра, оправете гимнастики-
те.“ „Учителю, аз не мога да ги дам правил-
но. Ще ги играя като балерина“ – отвърна 
тя. „Не – прекъсна я Учителя, – Вие ще се 
допитате до тези сестри, които бяха край 
мен, като Катя Грива и други. Вие ще опра-
вите Паневритмията.“ След това се обърна 
и си отиде.

Наистина, както сега, така и по-рано 
Паневритмията не се играеше съвсем пра-
вилно, затова се налага да има един образец 
за правилното изпълнение на гимнастиките. 
Тогава Учителя е избрал сестра Ярмила, тъй 
като самата тя е балерина и би могла да ги 
разучи най-добре, като й се покажат точно. 
Това негово поръчение го чух само аз, но то 
не можа да се изпълни, защото Ярмила нас-
коро замина и остана да живее в чужбина.
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В книжовното наследство на Петър 
Дънов, педагогическо по характер, синкретич-
но като езотерично познание, най-актуално 
практическо значение за съвременната наука 
и за образованието има проучването на панев-
ритмията. Тъй като тя представлява един-
ствения завършен, цялостен творчески ме-
тод, изработен от автора, израз на цялостна-
та му глобална философска система и напълно 
приложен и ефективен.

Традиционно паневритмията бива пред-
ставяна като синтез от няколко компонен-
та: движения, музика,слово, природна среда, 
индивидуално и колективно изпълнение. В сво-
ето единство те имат мощно целенасочено 
въздействие. 

Методите за връзка с природата са част 
от новите методи, които според автора пе-
дагогиката трябва да търси и внедри в прак-
тиката си, за да бъдат нейните въздействия 
и ефективност с висока хуманна стойност. 
Самата паневритмия е своеобразен синтез на 
подобни методи. 

„Често мисля върху сегашното възпита-
ние. То няма определен метод. Аз се чудя как 
ще се възпитават децата. В сегашната систе-
ма има известни научни стойности, но възпи-
тателни стойности няма, защото няма морал, 
който може да се приложи в училищата.“ (Учи-
теля) Тези думи звучат още по-убедително по 
отношение на днешната възпитателна криза и 
в обществото, и в образованието. Още пове-
че, че са изказани за време, когато несравнимо 
по-леко е стоял този проблем в условията на 
едно по-патриархално и религиозно общество, 
каквото е било българското от края на ХIХ до 
средата на ХХ век.

Само за методи ли обаче става въпрос? 
Какво представлява паневритмията от гледна 
точка на научното мислене? Метод, комплекс 
от методи или система е тя? Ако вземем 
който и да е справочник по методите, дадени 
в беседите (примерно томовете на Влад Па-
шов „Имам дом неръкотворен“, 1 и 2 том, или 
сборника „Окултни упражнения“), ще видим, 
че почти всяко второ упражнение има пряка 

Педагогически поглед към Паневритмията
снежана диМитрова

Паневритмия пред сградата на ООН във Виена, юни 2010
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връзка или приложение в паневритмията. 
Съвременните научни (и за съжаление по-

скоро ентусиазирани, но псевдонаучни излед-
вания на паневритмията) я наричат с много 
имена. Според понятията, утвърдени в раз-
личните дисциплинарни области, тя се оказва 
и танц, и оздравителна гимнастика, и рехаби-
литационни упражнения, и медитация, и пси-
хо-социален тренинг, но колкото и да са много 
и не неверни тези диференцирани гледни точ-
ки на човешкото познание, тя си остава като 
цяло нещо повече, защото е единно работещ 
комплекс от холограмно пректирани и свър-
зани, а не от отделни, самостойни в цялото 
части. Тогава, как да я определим?

Паневритмията е представителен обра-
зец и обобщение на всички методи по Учителя. 
Защо? Ако вземем която и да е беседа, макар и 
да не се говори в нея пряко за паневритмия, ще 
намерим обяснителни указания за правилното 
изпълнение на упражненията, за вътрешния им 
смисъл и др. подобни съответствия. Може да 
се каже и обратното, че паневритмията е дви-
гателен конспект на преживяване на Словото.

Паневритмията е цялостен израз на 
всички основни идеи в Словото, носител на 
собствена философия и идейност, нравстве-
ност и ценности, добродетели и художестве-
ност, религиозност и познание. 

Тя дава един нов модел на света – пане-
вритмичния. Всяко упражнение представля-
ва комплекс от множество методи, които 
действат едновременно, взаимно стимулира-
що и обхващат цялостния външен двигателен 
израз и вътрешното преживяване на изпълне-
нието. Всяко упражнение е не просто сбор, а 
еднопосочно насочен, хармоничен комплекс от 
методи. Те имат всестранен характер и въз-
действие: психични, физически, психо-сома-
тични, художествени, социални, екологични, 
религиозни, философски и т.н. 

Паневритмичното упражнение предста-
влява техника за постигане на динамичен сте-
реотип в овладяването на всестранни мето-
ди за оздравяване и за хармониране развитието 
на човека. Упражненията са подредени така, че 
да задействат скрити еволюционни механизми 
– едновременно външни (в тялото) и вътреш-
ни (в душата) на всеки от участниците. По 
този начин те балансират не само моментно-
то му състояние, но оказват природосъобраз-
но разумно въздействие върху цялостния му 
живот – външен и вътрешен, върху задачите, 

програмата и смисъла на живота му. Затова 
може да се каже, че тя има психосоматичен ха-
рактер и ефект върху човека.

Освен това последователността на уп-
ражненията в паневритмията е такава, че 
има всестранно тониращ, развиващ и по-
зитивен ефект върху външния, социален и 
вътрешния, индивидуален сегашен живот на 
човека. По време на едно изпълнение у играещ-
ия се задействат и преживяват механизмите 
на едни от тези методи, а при друго – на дру-
ги. Няма две еднакво изиграни паневритмии и 
ефектът от тях за всекиго е всеки път разли-
чен. Такива широки и всестранни възможности 
са вложени в нея.

Паневритмията представлява индивиду-
ално дозиран във всеки момент комплекс от 
методи, които саморегулиращо и самовъзпи-
тателно дават висока ефективност върху ин-
дивидуално желани потребности за себеизява и 
самоактуализация. Паневритмичният ефект 
е също индивидуален във всеки момент. 

Целият този сбор или комплекс от мето-
ди не е произволен и безмислен. Той е от типа 
на най-здравите и устойчиви организации в 
природната разумност. Той представлява сис-
тема. При това система от типа слънце. То-
ест система с център. Паневритмията пред-
ставлява система от последователно, усилва-
що подобряващи здравето и опитимизиращи 
духовното равновесие и развитие на личност-
та комплекси от методи с определени смис-
лови цели и задачи. Всички заедно са подчинени 
на единна цел – център. Тя е връзка, единение 
на човека с Бога и връщане на човека към Бога.

Ето защо, да се поставя въпроса дали да 
се говори или не за Бог на онези, които тепър-
ва ще изучават паневритмия, би било глупаво. 
Ако нещо се върши безсъзнателно, то не може 
да има самовъзпитателен характер. Ако се 
крие целта на паневритмията, тя се обезмис-
ля. Паневритмията е точно това, което ни е 
завещал Учителя. Можем да я употребим. Мо-
жем да злоупотребим. Но не можем да я пре-
иначим. Защото тя си има механизми. Те се 
задействат посредством един цялостен ком-
плекс методи, организирани в система. Ако 
едно нещо липсва, няма паневритмия. Ако ние 
не казваме истината за нея, премълчаваме, на 
кого ще помогнем? В този смисъл паневрими-
ята е едно себепознание, което има характера 
на самоопределение на страната на доброто, 
светлото и любовта, на възвишеното, на до-
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бродетелите, на нравствеността. Няма сми-
съл да се афишира, нито да се прикрива религи-
озната й идейност словесно, тя е достатъчно 
ясна на всеки, който интелигентно борави с 
идеите на Учителя.

Вариациите на изпълнението или пре-
подаването на паневритмията имат строги 
рамки, които могат да бъдат спазени само 
чрез познаването на Учението. Тези рамки оз-
начават определени принципи, закони, правила, 
извън които няма Учение, няма паневритмия. 

Едновременното съгласуване на личното 
изпълнение с това на останалите участници в 
кръга показва, че това е една идеална, хармо-
нична и стабилна система за социален обмен. 
Социалното и индивидуалното са балансира-
ни в паневритмията чрез холограмния принцип, 
принципите на съответствието и трепте-
нията и върху Божествените принципи. Има 
един уникален момент в паневритмията: ако 
една двойка сбърка дистанциите, целият кръг 
я поправя, тя не може да оправи грешката си 
сама. Който и да сбърка, другите плащат. Това 
е висш социален еталон за обхода.

Всеки участник в паневритмията е соци-
ално приет, признат и зависим в обмена си с 
другите, както и удовлетворен от собствена-
та си по-добра себеизява. Не всяко движение, 
което извършваме в живота си, е правилно и 
паневритмично, а можем да се научим как се 
прави то, какво представлява и как се постига 
паневритмична ефективност. Връзката с кос-
моса, всемира, разумната природа, светлите 
същества чрез паневритмията, е интимно и 
реално тайнство за всеки съзнателен участ-
ник. Ето защо изучаването и практикуването 
на паневритмията е усвояване на нов начин на 
мислене и живот, насочен към правилен преход 
в еволюцията и Новата Епоха за всеки.

Паневритмичното движение е съзна-
телно, пластично, хармонично, точно и раз-
умно. То ни привежда в контакт с невидимия 
свят, на което се дължи паневритмичния му 
ефект. То изисква единство на мисълта, чув-
ството и движението у човека или влагане на 
хармонично единство от мисъл и чувство в 
двигателния акт.

Свободата е следствие на нещо точно 
определено и спазено, а извън това нещата са 
хаос и произвол. Паневритмията представля-
ва един модел, взет от природната хармония. 
Тя е един модел на микро и на макро вселена-
та. Пригоден е за съвременното развитие на 

хората. Просто трябва да го следваме, ако ис-
каме да получаваме позитивните му ефекти. 
В днешното време, в което ценностите, фак-
тите, изводите, вярванията, икономиката, 
навиците, бита, всичко се променя и колебае, 
паневритмията и Учението са стабилното, за 
което можем да се хванем и задържим. Те СА 
ЕДНА ДУХОВНА СИГУРНОСТ И ГАРАНЦИЯ 
ЗА ДУШИТЕ. Ето защо изучаването, препода-
ването и практикуването на паневритмията 
се явяват нищо друго, освен това, което вече 
знаем: „следване методите на природата.” А 
те могат да бъдат следвани чрез спазване, не 
чрез промени и интерпретации.

Казва се, че паневритмията обработва 
кармата и заработва дихармата на съвремен-
ния човек. Следователно всеки човек днес има 
хуманното духовно право да я познава, да я из-
пълнява и да е информиран за ползите от нея – 
независимо дали е добър или лош, дали е духовен 
или материалист и т.н. Учението е обединя-
ващо различията, интегриращо противоречи-
ята, синкретично и холограмно. Паневритми-
ята като негов динамичен образ и израз има 
подобен характер и ефекти. Всеки човек има 
право на паневритмия! Която да даде пози-
тивно направление на проявите и развитието 
на съзнанието му.

От опита, който имам с преподаване на 
паневритмия и най-вече от работата ми с 
преподаватели по паневритмия, смятам за 
неизлишно да посоча – по пътя на изключване 
на погрешните подходи – някои правила, които 
нямаше да са нужни, ако практиката не бе ми 
ги изявила като важни. Също поради липсата 
на писмена или уеднаквена методика и оттам 
– поради липсата на обобщени колективни оп-
итности в процеса на многобройните, но ос-
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таващи предимно индивидуално осмислени 
приложения, мога да кажа, че има смисъл да 
бъдат посочени тези методични рамки като 
задължителни, с които да се съобразява всеки 
преподавател:

1. Паневритмията се преподава и разучава 
в кръг; 

2. Играе се и се разучава по двойки;
3. Учи се и се изпълнява с отбелязан мисло-

вен или музикален център;
4. Дори да се разучава в затворени поме-

щения с огледала, практиката навън сред при-
родата е незаменима за създаването на нагла-
са и стремеж у играещия към активен обмен с 
природните фактори и природната разумност. 
Търсят се духовните ефекти на паневритмия-
та с индивидуална значимост.

В рамките на кръга, на двойката, спря-
мо центъра и сред природата участниците 
се учат да вършат, учат, преживяват всичко. 
Себепреживяването в кръг, в двойка и спря-
мо център е новото светоусещане, което те 
усвояват. То трябва да е първото им впечат-
ление, да свикнат и да го осъзнаят, докато се 
научат да го спазват и разбират в рамките на 
паневритмията и дори извън нея. Защото ние 
учим хората не само на паневритмия, а на нещо 
ново, на цялото Учение и на Новата Епоха, и 
това не е претенциозно твърдение, а въпрос на 
будност и духовна отговорност.

5. Добродетелите, като скрити в пане-
вритмията механизми на проява на една нова 
нравственост и ценности с духовна ориента-
ция, се реализират у всеки, само когато всеки 
лично се потруди за това. Те зависят от лич-
ния избор и са лични постижения. Социумът в 
паневритмичния кръг може да ги стимулира и 
мотивира, но личността е, която ги извиква 
в себе си и ги превръща в достижение на ха-
рактера си. Те се самовъзпитават по свобода. 
Чрез индивидуално заинтригуване от идейни-
те основи на паневритмията – Учението. И 
чрез промяната в начина на мислене, общуване 
и начина на живот. Те не са нещо, за което да се 
говори на обучаемите, което да се проповядва, 
но те са резултат на паневритмичния ефект, 
който у всеки участник отключва различни 
ключове в процеса на актуалното му, индиви-
дуално възходящо развитие.

Изобщо, грижите ни следва да бъдат как 
да запазим паневритмията такава, каквато е, 
как да я разбираме по-точно, как да я играем 
повече и по-съвършено за себе си, какво лично 

можем да направим, за да знаят за нея все пове-
че хора около нас. Тя не може да бъде наложена 
отгоре в обществото, защото това е обра-
тното на „от горе” и „по дух.”

Неуспехите в преподаването и разпрос-
транението на паневритмията досега ни да-
ват много педагогически уроци. Има смисъл 
да се мисли колективно по посока на идеята 
един ден Паневритмията да бъде доказана 
като самостоятелна наука. Съвременните 
диференцирани научни направления поотделно 
още нямат инструментариум за това, как да 
я изучават по друг начин, освен „на части”, но 
по този начин тя трудно може да бъде опоз-
ната напълно, а и по силите на никого не е да 
ги обобщи спрямо самата паневритмия като 
едно твърде синкретично и интегрално явле-
ние. Следователно това е въпрос на бъдещото 
развитие на науката. Как може да се избегне 
това ограничение и все пак да направим онова, 
което можем и зависи още сега от нашето по-
коление?

Постижимо за сегашното научно мислене 
е разработването на собствена методика на 
изследването на паневритмията от колектив 
специалисти по методики на множество науч-
ни направления. За да се повиши ефективност-
та и научността на тези масови и героични 
иначе експерименти, провеждани през послед-
ните 20 години. Собствени методи, които 
изследват само паневритмията и нищо друго. 
Изследват я едновременно в множество нейни 
паневритмични ефекти, взаимосвързани по-
между си, макар от различен физически, психи-
чески и социален характер. Иначе опитите да 
я изследват учени, които не я познават добре 
или познаващи я добре, но без научна подготов-
ка, знаем, са неоправдано псевдонаучно лутане. 

Паневритмията като обект на изследва-
не заслужава усилията на научните кръгове в 
България и по целия свят, но кой да мотивира 
проучването на това недостатъчно популярно 
и затворено социално явление? Колкото и по-
лезно да е едно нещо, то следва да се приложи 
и подложи на опит. Учителя също е променял 
елементите в упражненията в резултат на 
прилагане на първоначалния им замисъл, кога-
то не го е удовлетворявал резултатът. Това 
следва да ни научи на нещо важно: той е екс-
периментирал Божествения замисъл чрез ди-
ректното социално прилагане. И ние следва да 
го правим. Изучавайки паневритмията, да се 
учим от нея как да я преподаваме.
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В ТЪРСЕНЕ НА ЕДИНСТВОТО
(7-и принцип – за единството и сродството)

александър стоЙчев

Седмият принцип, по който 
е построена Паневритмията, 
гласи: „Всички неща в природата 
са сродни, родствени, защото в 
основата им лежи единството“. 
Всичко е в Единство. Това изглежда 
ясно. Думата единство има за ко-
рен един, едно. В повечето религии 
и школи единицата се свързва с 
Бог. Тя е „запазена формула“. От-
там навлиза във всички аспекти 
на социалния живот – Един Бог, 
една църква, един крал, един завет 
... Един. Всичко в името на Едното. 
През столетията под подобен при-
зив са се обединявали хиляди и ми-
лиони. И са постигали. Единицата 
съдържа в себе си всички възмож-
ности. В нея изчезват всички 
противоречия. Тя е непознаваема 
рационално, но според мистиците 
може да се преживее. Да усетиш 
Единството с цялото мирозда-
ние... Ние сме излезли от там, 
от Единицата. Индивидуализирали 
сме се (и продължаваме), т.е. от-
далечили сме се (максимално) от 
Цялото, от Единството. Дали е 
нужно да се връщаме? Дали е вре-
ме?... Не се наемам да давам кате-
горичен отговор на тези въпроси, 
но, от друга страна, е факт нуж-
дата на човека да бъде част от 
нещо по-голямо. Психолози и соци-
олози наричат това “социална при-
рода на човека”. По един или друг 
начин искаме/търсим единство с: 
любимия човек, идея, група, орга-
низация, клуб, школа, отбор, игра, 
хоби... какво ли не. Това може да 
бъде реално или виртуално един-
ство, глобално или локално, но е 
факт, че го има. Индивидуализира-
ме се, но продължаваме да търсим 
единството, защото е заложено 

в душите ни. Паневритмията ни 
дава повод и възможност да го 
разберем, да си спомним и да го 
осъществим заедно със сродните 
души, с тези, с които сега споде-
ляме свещения кръг. По всяка ве-
роятност разбираме понятието 
единство, но имаме ли ясна идея, 
как може да работим с този прин-
цип в „полето”на Паневритмията? 
Замисляме ли се за неговото при-
ложение, какво и как правим? 

Ние играем Паневритмия. 
Играем в малки или големи групи, 
играем сами или с партньор... По-
стигането на единство означа-
ва да се обединим, да се съберем 
в “едното”. Добре, заедно сме в 
кръга и танцуваме. Хубаво ни е, 
вдъхновени сме. Достатъчно ли 
е? Всъщност това, че се намира-
ме заедно в кръга, не се превръ-
ща автоматично в постигане на 
единство. По-скоро събирането 
ни и изпълнението на упражнени-
ята заедно е само първото усло-
вие, метод за постигане на един-
ството. Ако се вгледаме обаче, 
лесно може да забележим разно-
посочните желания и мисли, които 
съществуват/битуват в кръга. 
(Нямам предвид дори различното 
изпълнение на движенията.) На-
личието на коментари, закачки, 
спорове, викове, погледи, които 
блуждаят или се оглеждат на всич-
ки страни, и други прояви. Реално 
идеята работи, но колко далеч сме 
от практическото й постигане! 
Нека да анализираме внимателно 
процеса, за да открием в какви 
насоки да търсим и изграждаме 
това сродство. Можем да набеле-
жим следните:

  Единство в нас;
  Единство с тези, с които 

играем;
  Единство с цялото1.

След като сме открили тези 
„нива-стъпала“, нека започнем да 
се изкачваме по тях, да изграж-
даме единството и да работим с 
този принцип.

Първото стъпало е свързано 
с личното ни участие. Трябва да 
отбележим, че тук има два раз-
лични аспекта:

  постигане на единство в 
душата на всеки един (вътре в/с 
нас);

  постигане на единство с 
елементите, които играждат Па-
невритмията.

Влизането в кръга на Па-
невритмията предполага да се 
стремим да се хармонизираме. 
Това означава, че всеки носи от-
говорност за собственото си 
поведение и присъствие и търси 
да постигне единство вътре в 
себе си. Заблуждение е да мислим, 
че можем да бъдем осъзнати за 
случващото се в кръга, ако не сме 
будни за процесите, протичащи в 
нас. Нито, че може да постигнем 
единство с останалите, ако го ня-
маме вътре в себе си. Процесът 
може да бъде повече или по-малко 
продължителен, с по-голямо или 
по-малко усилие, и има за цел да 
доведе до развиване на по-голяма 
осъзнатост. От тази гледна точ-
ка, постигането на единство въ-
тре в самите нас се явява задача, 
която е нужно да разрешим за пра-
вилното изпълнение на упражне-
нията. Как може да стане това? 

1 Възможни са и доста по-детайлни 
разделения, но това е само като насока.
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Като открием основа/център в 
нас и обединим около него всички 
многопосочни аспекти на нашата 
личност.

През последното столетие 
съвременната психология, а също 
и духовната наука отчитат, че 
човек в голяма степен е загубил 
своята цялостност. Станал е 
фрагментарен, с разпокъсано съз-
нание. Стреми се към хиляди неща, 
иска, надява се, притеснява се, 
моли се, медитира върху огромен 
брой теми, проблеми, идеи. Всичко 
в неговия живот се върти все по-
бързо и няма един център, около 
който да се обедини живота му. 
Различни идеи в определен период 
стават временни центрове на 
съзнанието му. След което биват 
изместени, изтласкани, заменени. 
А често може да се забележат па-
ралелно съществуващи центрове 
на съзнанието – семейни, лични, 
обществени, духовни, финансови, 
творчески теми битуват съв-
местно и се борят за енергията 
на човешкото същество. Това се 
проявява и по време на изпълне-
нието на Паневритмия. Естест-
вено стремежът ни трябва да 
бъде насочен към овладяване и 
осъзнаване на различните части 
от нашата личност, и привежда-
нето им към намерения и стаби-
лизиран (изграден) център вътре 
в самите нас. Може да се каже и 
по друг начин. Човек има няколко 
тела: физическо, астрално, мен-
тално и каузално (разбира се има и 
други, но ще се фокусираме върху 
тези четири). В ежедневието ни 
те се енергизират и активизират 
от различни действия и явления 
(случващи се с нас и в нас). Всяко 
от тях иска „своето“, има нужда 
от определен вид енергия, предиз-
виква конкретни събития, идеи, 
емоции и пр. Често различните 
аспекти на нашето същество си 
противоречат, влизат в конфли-

кти... В каква степен успяваме да 
сме достатъчно будни за случва-
щото се с нас, за протичащите 
през нас енергии? В кръга на Пане-
вритмията ние влизаме с всички 
наши нехармонизирани, „сблъск-
ващи“ се същности. Носим свои-
те проблеми, страхове, желания. 
Дали успяваме да хармонизираме 
различните тела, да изгладим 
противоречията и да постигнем 
единството в нашето съзнание, 
в нашето същество? Ако искаме 
да постигнем изграждане на ця-
лостна личност, изграждането на 
център, около който да се обедини 
целият ни живот, е задължително 
условие.

Другият аспект се отнася 
до работата, свързана с пости-
гането на единство с елементи-
те, изграждащи Паневритмията. 
Трябва да се отбележи, че проце-
сът е двустранен. Съзнателната 
и целенасочена работа с музиката, 
движенията, словото в цикъла ще 
спомогне за изграждането на един 
стабилен център в нас. А нали-
чието на такъв център от своя 
страна поражда условия за по-го-
ляма възприемчивост и будност, 
за по-лесно постигане на баланс и 
единение с идеите, заложени в ци-
къла, и за хармонизиране на наши-
те ум, сърце, воля.

Познаването на упражнения-
та (като музика, движение, слово 
и идеи) е само една основа, върху 
която да се гради единството. 
В процеса на обучение трябва да 
изградим отношение и будност 
към всеки от елементите. Необ-
ходимо е да формираме умения за 
работа с нашето тяло, с гласа ни, 
с нашите мисли и пр. Да се научим 
как да работим с тях, как да тран-
сформираме състоянията, как да 
боравим с енергиите, които про-
тичат през нас. По този път мо-
жем да развием онзи тънък усет, 
за който говори Учителя – да осъ-

знаваме връзката между тон и 
движение – вложен от природата 
във всеки човек.

Като цяло първото стъпало 
е с фокус върху индивидуалното 
преживяване и изпълнение. След-
ващото има за цел постигане на 
единство с останалите участни-
ци в кръга. Тук фокусът е върху 
груповата работа. Играещият се 
стреми да бъде в синхрон с дру-
гите, да се хармонизира с оглед на 
общата цел и идея. А Цялото за-
почва от нашия партньор, от чо-
века, с когото играем. Въпросът 
е имаме ли идеята, че свещено-
действаме заедно с него? Търсим 
ли, отчитаме ли какво става в 
неговите астрален и мисловен 
свят или в неговата душа? (Може 
би тези въпроси ще придобият 
значение/смисъл едва след като 
сме успели да развием будност 
за случващото се в нас, но е до-
бре да има заложена поне идея за 
това). Нека се върнем към различ-
ните тела (физическо, астрално и 
ментално). Ясно е, че играейки Па-
невритмия, тези три наши тела 
си взаимодействат с телата на 
останалите участници. Отчита-
ме ли какво се случва по време 
на нашето взаимодействие? Ако 
има изобщо такова, защото „ме-
ханичните движения, механичното 
изпълнение не поражда съзнател-
но общение“. Това означава, че не 
е достатъчно да бъдем по едно и 
също време на едно и също място, 
да правим едни и същи движения. 
Необходимо е да има отношение, 
обхода между партньорите. Сле-
дователно въпросът е имаме ли 
връзка (емоционална, мисловна и 
духовна) с човека до нас, партньо-
ра, с тези пред и зад нас в кръга? 
И ако отговорът е „да“, успяваме 
ли да се синхронизираме съзнател-
но с него/с тях? Или оставяме 
всичко да се получи естествено, 
от само себе си – т.е без наше 
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конкретно усилие и ангажимент. 
Някой друг да го свърши вместо 
нас. Разбирането за тези наши 
активности и отговорност е едно 
от нещата, които биха ни помог-
нали за по-пълноценно и съзнател-
но отношение и изпълнение на Па-
невритмията (а и не само на нея). 
Убеден съм, че това отношение 
е нужно да се възпитава у всеки, 
който влиза в кръга на Паневрит-
мията (съзнавам, че звучи неверо-
ятно, но един ден ще бъде факт). 
Да бъдем будни, внимателни за 
случващото се с нас, да успеем 
да се хармонизираме с партньора 
си, а след това да прехвърлим вни-
манието си и върху останалите 
участници в кръга2.

Тук може да възникне един 
въпрос. Всички сме толкова раз-
лични, всички сме със силно раз-
вита индивидуалност. Около чии 
мисли/идеи трябва да се обе-
диним? Отговорът е повече от 
ясен. Всяко упражнение има опре-
делено заглавие. Принципно погле-
2 Дори ако се замислим за 
последователността на даването на 
упражненията, ще открием същата 
логика. Първите упражнения могат да 
бъдат изпълнени и самостоятелно. 
Реално в тях няма контакт между 
партньорите (говорим от гледна точка 
на изисквания на движенията). След 
това идват упражнения, в които имаме 
указано взаимодействие (двигателно) 
с партньор. Постигането на синхрон 
в двойката се явява естествено 
условие. Хронологически след това 
идва Пентаграм. При него се изисква 
наличието на 10 участници, които 
трябва да „работят“ съвместно за 
постигането/изпълнението на фигурата 
и задвижването на съответните 
принципи. Тенденцията се вижда съвсем 
ясно – необходимост от разширяване 
на съзнанието на участниците и 
повишаване на будността с цел 
постигането на хармония с все повече 
души. След като успеем да изпълним 
тази задача, естествено достигаме до 
Слънчеви лъчи. В тази част се налага 
постигането на единството с целият 
кръг. Всеки сам може да пресметне с 
колко партньори трябва да постигне 
това единство.

днато, това е посоката, около 
която трябва да се обединим. 
Заглавието представлява идея, 
символ. То носи велик смисъл и 
огромно съдържание. Явява се 
концентриран израз на принципи, 
една цяла вселена. Недопустимо е 
да подхождаме снизходително или 
да подценяваме значението на за-
главията. Точно обратното. Всеки 
би следвало да отдели нужното 
време и внимание да размишлява 
върху всяко заглавие (да припом-
няме ли, колко много от беседите 
започват с размишление). А след 
като сме размишлявали върху 
всяко едно упражнение, може да 
пристъпим към изпълнението му. 
За такова изпълнение е необхо-
димо достатъчно предварителна 
подготовка. Не мислете, че е лес-
но и просто да се задържи при дви-
жение концентрацията върху една 
идея. Може да направите следния 
опит. Изпълнете едно упражне-
ние, като се концентрирате само 
върху заглавието и наблюдавате 
какво се случва с вас. Но дръжте 
идеята през цялото време в 
съзнанието си активна. Така ще 
придобиете представа за търсе-
ната концентрация. 

Следващо условие е да за-
пазим концентрацията си през 
цялото време (по време на изпъ-

лнението на всички упражнения в 
Паневритмията). При положение, 
че свещенодействаме, че прие-
маме този танц като най-мощ-
ното оръжие, завещано ни от 
Учителя, не може да си позволим 
дори 0.1% разсеяност или липса 
на концентрация по време на из-
пълнението на всяко движение. 
Допълнително изискване е тази 
концентрация да бъде разпреде-
лена (разсредоточена) върху раз-
личните компоненти, изграждащи 
цикъла: трябва да наблюдаваме 
какво става със собствените ни 
физическо, астрално и ментално 
тяло, да пренесем вниманието си 
върху партньора, да възприемаме 
цялата група и кръга, като не за-
бравяме музиката, разбира се, и 
не на последно място – да успя-
ваме да се радваме. Лицата ни да 
са озарени от вътрешна усмивка. 
Казвам това, защото от толкова 
много изисквания за концентрация 
може да изчезне удовлетворение-
то, да се изсуши преживяването 
ни и да изглеждаме в лице като 
мъченици. Казано по друг начин, 
концентрацията трябва да бъде 
разпръсната – фокусирана върху 
цялото, върху всичко, а не върху 
отделните елементи! Може би 
терминът тотална деконцен-
трирана концентрация (колкото и 
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абсурдно да звучи) би обяснил по-
точно идеята. Съчетанието на/
между емоции (радост) и концен-
трация изглежда парадоксално, но 
точно в това се крие ключът към 
балансирането и съгласуването 
на двете полукълба на мозъка, на 
астралното и менталното тяло. 
Това е още една възможност за 
постигане на единство вътре в 
самите нас. Подобно изпълнение 
въпреки голямата концентрация 
е безусилно. (Ако се прави с уси-
лие се губи/променя смисълът и 
ефектът). Когато това хармо-
низиране се получи, усещането за 
пълнота и цялостност, за бла-
гост те изпълва и залива. Усещаш 
единството, усещаш, че си част 
от нещо голямо и необятно, но 
си и съзнателен и действен за 
случващото се. Тогава ще може 
да привлечем сродна енергия и да 
работим за трансформацията/по-
вдигането на хора, планета...

Каква може да бъде следваща-
та стъпка, след като сме постиг-
нали това единство с целия кръг? 
Накъде да насочим тогава фокуса 
на нашата енергия? Според мен, 
след това идва по-лесното. Ос-
тава ни природата. Добре би било 
(ако имаме сили) да се стремим 
към постигане на единство с при-
родата. Всяко място на Земята 
е различно и уникално. Ние играем 
обикновено на едни и същи „хармо-
низирани-облагодородени“ места. 
Но когато сме там, е необходимо 
да сме съзнателни за земята, за 
пространството, в което се на-
мираме. В Паневритмията актив-
но работим с обмен на енергиите 
между Слънцето и Земята (дали 
сме съзнателни какво реално се 
случва, е отделен въпрос). Но дори 
на познатите места е възможно 
енергията в конкретния момент 
да е различна. Земята е живо съ-
щество. Следователно и при нея 
текат промени. Колко от нас се 

опитват съзнателно да се свър-
жат с енергията на поляната, на 
която играем? Не мисля, че това е 
маловажно. Земята е наша майка. 
Ние се учим и стремим да бъдем 
будни, добри, разумни. Тъжно зву-
чи, ако се окаже, че сме невнима-
телни точно към нуждите, към 
гласа на нашата „майка“. Същото 
можем да го отнесем и към цяло-
то пространство около поляната, 
на която играем. Да, говоря за 
скалите, дърветата, въздуха, не-
бето. Те също са част от нашия 
свят и сме свързани с тях. Те не 
са просто предмети, а израз на 
една разумна сила, която се проя-
вява както в най-малкото, така и 
в най-голямото.

Тук може да разгледаме и една 
друга гледна точка – да се играе 
Паневритмия на различни места. 
Идеята е да разпръснем светли-
ната на повече възможни места, 
да заредим с позитивна енергия 
нови пространства и територии. 
И да се стремим да общуваме 
съзнателно с всяко кътче/място, 
на което изпълняваме свещения 
танц. Поддържането на внимание-
то върху земята, на която стъп-
ваме, или върху небето, само за 
едно упражнение, като следим за 
всички други изисквания, е задача, 
изискваща огромна концентрация. 
Но когато го постигнем, е изуми-
телно. С какво можем да сравним 
момента, в който майката-Земя 
ни „проговори“? Когато се научим 
да поддържаме контакт/общение 
с елементите, с растенията...? 
Дори не мога да си представя, 
какво огромно поле за научаване и 
за усвояване се отваря пред нас. 
Всяка наша стъпка по време на 
отделните упражнения може да ни 
носи различна информация, да пре-
дизвиква различен отзвук. С всяко 
докосване до пръстта или трева-
та, с всеки поглед в небето, с все-
ки полъх на вятъра пред нас може 

да се отваря книгата на живата 
природа. Стига да го търсим съз-
нателно, да се стремим към него 
и да имаме идеята за това обще-
ние. Нали се стремим да бъдем 
ученици в школата на разумната/
живата Природа! Ако успеем да го 
постигнем, значи сме реализирали 
Единството на още едно ниво. И 
сме стигнали с една идея по-близо 
до Цялото.

Ако продължим, следващото 
стъпало е постигане на единство 
с обществото, след това с кос-
моса, с всички светли същества, 
с Бог... Мисля, че не е нужно да 
предлагаме в момента възможни 
методи за работа с цел постига-
не на единството в тези посоки. 
По-важното е да имаме идеята, че 
това е пътят и „стъпка по стъп-
ка“ да работим за изграждане на 
съзнание за Сродството.

Можем всички да пробваме 
още на следващата Паневритмия. 
В този опит задължително тряб-
ва да се включат и музикантите, 
които са в центъра на кръга. И 
малко по малко може би ще се слу-
чи да играем пак същата Панев-
ритмия, но с нова концентрация и 
ново отношение – преди, по време 
и след всяко упражнение. Тогава 
тя ще бъде цялостно преживява-
не, медитация, свещенодействие. 
Общение с Бога и постигане на 
Единство. Да си го пожелаем. 
Който има желание, може да рабо-
ти за осъществяването на тази 
идея. Не ни е необходимо нищо 
друго, освен да вземем решение и 
да го следваме. Всеки може само-
стоятелно да работи, да размиш-
лява и да се упражнява. Ако това 
се случи в група, е още по-добре 
и по-полезно. Учителя го е казал: 
„Работете в малки хармонични 
групи“. Аз лично съм взел решение 
и ще работя за осъществяването 
на тази идея. Просто исках да го 
споделя с вас.
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ОСНОВНИЯТ КАМЪК  
НА СЪТВОРЕНИЕТО Евен(х)а-штия (הייתשה ןבא)

Началото на началата или мястото, от което започва Сътворението на света
дора даБаШ

Най-важната светиня в Ерусалим, изпъл-
нена с многосимволен и сакрален смисъл, е 
камъкът, бележещ началото и края на света, 
сътворението на Адам, мястото на жертвопри-
ношението на Авра(х)ам, опората на Ноевия 
ковчег, крайъгълният камък на Соломоновия 
храм и мястото, от което Мохамед се възна-
ся. Толкова важни събития са се случили на и 
около тази скала, която в момента се намира 
в „Купола над скалата“, в Храмовата гора, на-
ричана още Хълма Мория в Ерусалим.

Това е основният, крайъгълният или 
първоначалният камък на Сътворението (по 
Вавилонския Талмуд). Според юдейската тра-
диция този камък е центъра на света и около 
него са се случили забележителни събития: 
Господ сътворява Адам и Ева; на това място 
е бил Ноевият ковчег по времето на потопа. 
Това е мястото, на което Авра(х)ам присти-
га по Божия поръка, за да принесе в жертва 
първородния си син Ицхак. Това е и мястото, 
на което Соломон построява Първия си храм, 
известен като Соломоновия храм.

Основният камък е най-святото място в 
Храмовата гора в Ерусалим, който в момен-
та е сърцето на „Купола над скалата“ ((תפיכ 
-построен по заповед на халиф Абд ал ,עלסה

Малмир (684–705) от инженерите Раджа бен 
Хайва и Язид бен Салем през 691 г. Поставен 
е върху цилиндричен барабан, поддържан от 
четири колонни аркади. Конструкцията лежи 
върху етаж с осмоъгълна форма, разделен на 
два кораба от осем подпори и шестнадесет ко-
лони, подредени в кръг около скалата. 

Скалата или Основният камък по вре-
мето на Първия Храм (967 г. пр. н.е. – 586 г. 
пр.н.е.) е била мястото, на което се е поставял 
Ковчега на Завета (תירבה ןורא) или каменните 
скрижали с Десетте Божии заповеди, поставе-
ни в специален сандък. По времето на Втория 
Храм (515 г.пр.н.е. – 70 г.) камъкът се използ-
ва за поставяне на благовония за на йом Ки-
пурим (ден, в който се пости 25 часа поради 
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покаяние и се моли за благоприятен запис (в 
книгата на праведниците). 

Според Хаза’’л („Мъдрите, вечна им па-
мет“), името на камъка е свързано със сътво-
рението на света или с мястото, където то е 
започнало, символизира основата на света. 
„На три неща светът се крепи: на Тора (Пе-
токнижието), на основата на света (основ-
ния камък) и на постъпките на праведните» 
(Мишна: Праотци, 1:2). Основният камък е 
най-близо до небесните порти. 

Долната му част води към ада. „Има три 
отвора към ада: един в пустинята, един във во-
дата и един в Ерусалим“ („Мишна“). Мястото 
под камъка символизира гроба на първия чо-
век Адам. В „Битие“ се споменава, че там е 
мястото на Ноевия ковчег, спасил хората от 
потопа. На иврит името звучи като камъкът 
(основата) на пиенето ((הייתשה )ןבא или според 
вярващите, това е мястото, от което произтича 
цялото земно водно богатство, цялата питей-
на вода, камъкът на живата вода, на съществу-
ванието.

Тълкуване на Псалтира (91, 7) /םילהת שרדמ 
 оттам каза: всеки, който се моли …„ :/(ז,אצ)
в Ерусалим, все едно се моли пред трона на 
уважението, защото небесните врата са там и 

се образува отвор за слушане на молитвата … 
върна се Яков да събере камъни и от стадото 
един камък, който Яков взе и там положи над-
гробен камък, на същото място… какво става 
с дома благословен? Изправи десния си крак 
и го спусна до дълбочината на кухината и я 
направи част (допълнителна и заздравена) на 
държавата, като човек, даващ подпора (стълб) 
на купол. Затова се нарече основен камък, 
където е пъпа на света.. и върху него ще е Бо-
жият Храм, като се казва: „Този камък, поло-
жен като надгробен, ще бъде Божият дом“. 

И в частта „Равин Елиезер ,9, увод“: Про-
рокът Йона видя този камък в рибата: „и се 
показа под Божия храм… оттук учим, че Еру-
салим е разположен върху 7 планини, и видя 
там основния камък, поставен върху празни-
ната “. ‘תומוהתב העובק הייתש ןבא םש הארו’

Според мюсюлманската традиция скала-
та (עלסה) произлиза от Рая и от нея Мохамед 
се възнася на небето (Мирадж на Мохамед). 
Според исляма ангелите я посещават 2000 
г.пр. създаването на Първия човек. Всички 
пророци преди Мохамед са се молели пред 
този камък – общо 70 хил. ангела, и от него 
Мохамед се възнася, като самият камък също 
е започнал да се възнася заедно с Мохамед, 
но е спрян от архангел Гавраил. Хората в Еру-
салим разказвали, че много години камъкът е 
бил във въздуха. Английски турист, посетил 
Ерусалим през 1641 г. написал: „Скалата стои 
във въздуха между небето и земята, затова 
отстрани са построили каменна стена“. По-
ради издигането си камъкът се е деформирал, 
затова и сега е с неправилна форма. Говори 
се, че следите от западната му страна са от-
печатъците от пръстите на арх. Гавраил и сле-
дата от конската подкова – от Ел Бурак, конят 
на Мохамед, който чакал, докато той получил 
от 7-то небе заповедта за молене по 5 пъти на 
ден.

Във вътрешността под скалата има мал-
ка пещера (7 на 7 метра) – място за молитва. 
Според мюсюлманите там са се молили из-
вестни личности като: Авра(х)ам, Давид, Со-
ломон, пророк Илия, Мохамед, арх. Гавраил и 
др. В момента скалата е широка 2 м. и дълга 
10 м. Ориентирана е от север на юг и от изток 
на запад. Целта на постройката, в която тя се 
намира сега, е била да служи за светилище на 
поклонниците. 
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Преди около 5000 годи-
ни една цивилизация, неиз-
вестна на учените и нарече-
на просто „Строителите на 
мегалити“, е оставила своите 
следи в много части на Ев-
ропа, по земите на днешна 
Англия и на „Изумрудения 
остров“ – Ирландия. Офи-
циалната археология, която 
оспорва съществуването на 
Атлантида, същевременно 
не е могла да обясни как тези 
хора от каменната епоха са 
създали с примитивните си 
сечива каменни съоръжения, 
които биха затруднили съвре-
менната техника. И за да ста-
не загадката още по-неразре-
шима от гледище на научната 
доктрина, оказва се, че тези 
съоръжения имат прецизна 
пространствена ориентация 
съобразно съзвездията и дви-
жението на небесните све-
тила, така че да служат като 
точен календар, отбелязващ 
повратните точки в природ-
ния годишен цикъл.

В долината на река Бойн 
в Ирландия се издигат някол-
ко огромни каменни могили 
с кръгова форма. Най-извест-
ната е Нюгрейндж, до нея са 
Ноут и Доут, а малко по-на-
татък Лохкрю. Долината на 
река Бойн сама по себе си е 
магическо място. Реката се 
извива така, че заедно с еди-
ния си приток огражда елип-
совидна част от сушата, ся-
каш специална – отделена от 
останалия ландшафт. На тази 
територия, освен споменати-
те кръгови съоръжения, се 

намира и свещеният хълм на 
Тара – мястото на коронация 
на ирландските крале, където 
е бил дворецът на митичния 
крал Кормак. На това място, 
обвеяно с легенди, се въз-
правя „Камъкът на съдбата“. 
(снимка) Според преданията, 
когато каменният обелиск 
бива докоснат от крал, той 
издава стон.

На десетина километра 
от хълма на Тара е Нюгрейн-
дж. Огромната могила – 80 м. 
в диаметър, е била преоткри-
та в 17 век, като е била смята-
на за гробница, заради наме-
рената вътре каменна урна с 
останки от изгорени човешки 
кости. Известно е, че крема-
цията е била предпочитана 
от племената, обитаващи 
този край в древността. През 
19 век прочутият ирландски 
археолог проф. О’Кели пръв 
е установил, че входът е ори-
ентиран и съграден така, че 
през специално преградена-
та му горна част проникват 
първите лъчи на изгряващо-
то Слънце в деня на зимното 
слънцестоене и в продълже-

Мегалитните структури  
в Ирландия

светла Балтова

ние на няколко минути слън-
чевата светлина пропълзява 
по 19-метровия коридор, за 
да освети изправената стела 
в края му с нарисувани (из-
дълбани в камъка) знаци по 
нея.(снимка)

(виж повече за Ню-
грейндж в 16 бр. на сп. „Жит-
но зърно“). 

В края на осемдесетте 
години  изследователят Мар-
тин Бренан, изучавал мегали-
тните артефакти в други кра-
ища на света, и негови колеги 
започват да изучават ориен-
тацията на мегалитите в до-
лината на Бойн и издълбани-
те върху тях фигури, които са 
емблематични за така наре-
ченото мегалитно изкуство. 
Техните изследвания излизат 
като публикации в няколко 
сериозни издания, които об-
ръщат наопаки съществува-
щата до момента доктрина, 
че се отнася само до погре-
бални могили. Научната об-
щественост трябва да при-
знае, че мегалитите в долина-
та на р. Бойн представляват 
цял комплекс с астрономиче-

Нюгрейндж, камъкът на входа
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ски точна ориентация и с из-
ящна декорация по вътреш-
ното и външно пространство. 
Същевременно всеки обект е 
служел за погребална могила 
с погребална камера. Само 
че, за разлика от египетските 
пирамиди, мъртвите тук не 
са били мумифицирани, а са 
били изгаряни и в огромни-
те каменни урни е съхранен 
прахът им.

Странна за съвременния 
ни ум е комбинацията между 
почитанието към покойните 
и астрономичните наблюде-
ния, която намира място тук, 
както и при цивилизация-
та на древен Египет. Срав-
нението с Египет се налага 
поради това, че пирамидите 
са малко „по-млади“ от тези 
съоръжения, които са стро-
ени най-малко преди около 
5000 години. Нюгрейндж е 
най-известното от тях. Ка-
менните блокове са донесе-
ни от десетки километри, а 
малките камъни, украсяващи 
стените, от още по-далече. 
Още една загадка: на фона на 
белите камъни, които украся-
ват стените, изпъкват черни, 
обли камъни. Материалът е 
донесен също от десетки ки-
лометри. Защо? Само като 
символ, като украсителен 
елемент или са имали и друго 
предназначение? Покривът е 
строен по същия стъпалови-
ден начин на застъпване на 
каменните блокове, който 
намираме при тракийските 
гробници, с ключов камък на 
върха. Тук е мястото на друга 
забележка. Има нещо стран-
но общо между мегалитните 
съоръжения в днешна Ирлан-
дия и тези по нашите земи. 

Могилата Ноут е най-
голямата в Ирландия.  Тя е 

около 500 г. по-стара от Ню-
грейндж според радиокар-
бонния метод, но е с най-точ-
ната  ориентация по отноше-
ние движението на Слънцето 
и Луната. Най-впечатляващо-
то са каменните блокове, кои-
то, подобно на крепидата на 
тракийските могили, я опас-
ват. (снимка) Това са 134 ка-
менни блока, повече от поло-
вината с гравирани върху тях 
сложни изображения: спи-
рали, кръгове, вълнообразни 
линии. Смятало се, че това е 
„абстрактно изкуство“, дока-
то един астроном не  открил, 
че някои от тях представят 
фазите на Луната и са Лу-
нен календар. Когато в деня 
на есенното равноденствие 
Слънцето залязва, сянката на 
изправения пред входа камък 
пада точно върху издълбана-
та отвесна черта на входния 
камък. 

Доут е ориентирана 
така, че в дните на зимното 
слънцестоене залязващото 
Слънце огрява кръглия от-
вор, издълбан на входния ка-
мък; най-дългият коридор в 
могилата също е ориентиран 
така, че да бъде осветен от 
лъчите на залязващото Слън-
це. Вторият вход на Доут 
също е ориентиран според 
залязващото Слънце и отбе-
лязва дните 8 ноември и 4 
февруари.1

Така че трите гигантски 
съоръжения по долината на 

1 1 Освен четирите главни момента 
в природния годишен цикъл – двете 
равноденствия и двете слънцестое-
ния – в келтската и докелтска тра-
диция се отбелязват още четири, 
чрез които годината се разделя на 
осем равни части. Това са дните 2 
(или 5) февруари, 1 май, 8 август и 
8 ноември, които са и най-големите 
празници на тази традиция.

Нюгрейндж,  
зимно слънцестоена
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р. Бойн, изградени от хиля-
ди тонове камък, формират 
единна система, която про-
следява движенията на Слън-
цето от есенното до пролет-
ното равноденствие. Изглеж-
да, че след пролетното рав-
ноденствие наблюденията се 
насочват вече към лунните 
фази.   

Хълмът Лохкрю се из-
дига най-високо и от него се 
виждат останалите. 

Още един паралел с тра-
кийските гробници и храмо-
ви постройки е и това, че ме-
галитите в долината на Бойн 
винаги са на възвишение. И 
върху това възвишение е по-
строено кръгово простран-
ство, в което мракът бива 
пронизван от светлина в най-
важните дни на годината. 
Слънчевият лъч, проникващ 
в утробата на Лохкрю, осве-
тява един след друг образите 
по стените. Впечатляваща е 
богатата украса с рисунки 
на вътрешността на това съ-
оръжение: то има централен 
коридор и в края му – две 
странични малки помеще-
ния, наречени рецесуси, къ-
дето са намерени останки от 
кости. Рецесусите са толкова 
малки, че човек трябва да се 
промуши, за да влезе, и може 
да остане там само сгънат на 
три. Но са богато украсени 
с рисунки, издълбани в сте-
ните и дори по таваните. За 
кого? Кои очи биха се спрели 
върху тях? Тези на мъртвите? 
Екскурзоводът не може да 
даде отговор. Бих желала по-
вече български екскурозово-
ди да бъдат така откровени, 
както ирландските си колеги, 
които не се стараят да натра-
пят на посетителя някаква 
схема, доминираща научния 

хорозонт за момента, и не 
смятат за некомпетентно да 
кажат просто: „Не е извест-
но.... Предполага се, че ...“ И 
без това всеки, имал досег с 
мегалитите, усеща, че това е 
съвсем друга цивилизация, 
съвсем различен от нашия 
начин на мислене и възпри-
емане на реалността. Друга 
сетивност.

Впечатлението, което 
човек получава, е за вели-
чественото усилие на високо 
развита цивилизация с помо-
щта само на груб строите-
лен материал – камъкът –  да 
продължава наблюденията си 
върху небесните светила и да 
реализира прецизни матема-
тически и астрономически 
наблюдения. 

В наскоро излязлата 
книга на ирландски изсле-
дователи на мегалитите на-
мираме нови изводи за връз-
ката между постройките по 
долината на Бойн, небесните 
създвездия и легендите на 
древността, които съдържат 
информация, облечена в сим-

воли и образи.
Много често мисълта ми 

се връщаше към тракийските 
и предтракийски забележи-
телни обекти на територията 
на нашата страна. Макар да 
съм далеч от археологията, 
не мога да пропусна прили-
ките:  наличие на прецизна 
астрономическа ориентация; 
технически възможности за 
пренасяне на многотонни ка-
менни блокове от отдалечени 
места; начина на строеж (в 
Ирландия кръговите могили 
са много по-големи, но също 
имат крепида и са покрити с 
помощта на същото стъпало-
видно подреждане на камен-
ни блокове, с огромен запуш-
ващ блок най-отгоре);  слу-
жат едновременно за храм 
и погребални камери, или в 
близост до тях има следи от 
погребални ритуали; съще-
временно са точен календар;  
налице е майсторска работа 
с камъка и с особеностите на 
ландшафта. Като че ли са по-
знавали свойства на камъка, 
които днес са забравени. Все 
умения, които разбиват на 
пух и прах научните предста-
ви за примитивните диваци, 
облечени в кожи. 

Има нещо много общо и 
в ландшафта, само че българ-
ската земя е много по-изсу-
шена и природата ни е зане-
марена, и някак тъжна.

Усетих много силно ду-
шевно сродство и със самите 
ирландци (които нямат нищо 
общо с англичаните, ако чи-
тателят не е информиран). 
Същото сърдечно и друже-
любно отношение, които чо-
век може да усети все още 
у нас в планинските села и 
най-вече у родопчаните. 

Време е и у нас да се 

Тара, камъкът на съдбата
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популяризират задълбочени 
и добре обосновани  изслед-
вания в  областта на археоас-
трономията, да се даде пове-
че гласност на заключенията 
на добросъвестни изследова-
тели, които не са обремене-
ни от налаганата официална 
доктрина, защото има дос-
татъчно артефакти, сочещи 
изключително високото ниво 
на знания, присъщо на стро-
ителите на мегалити и по на-
шите земи. Но това би било 
предмет на друга статия.

Питах се, за кого ще 
бъде интересна тази история 
и отговорът, който ми дойде 
наум, беше свързан с цикли-
чността на времето. Откри-
тията на археолозите, които 
изобилстват в последните де-
сетилетия, по един или друг 
начин обръщат вниманието 
на човечеството към отми-

налите цивилизации. Като че 
ли те имат послание за нас 
и ако се вслушаме в камен-
ните исполини, може и да се 
докоснем до мъдростта на 
древните.

Щем не щем, признава-
ме, че те са притежавали ог-
ромни знания и строителни 
умения, които не можем да 
достигнем с нашите техноло-
гии. 

Разбираме, че са позна-
вали природата много по-до-
бре от нас, в частност свой-

ствата на камъка, и са умеели 
да работят с ландшафта. 

Вероятно са виждали 
невидимото за нас. 

Очевидно са почитали 
света на душите и са правели 
връзка с тези измерения, кои-
то наричаме „отвъден свят“.

И – макар и живеещи в 
грубите земни условия, са 
били обърнати към небето, 
което старателно са изучава-
ли и пресъздавали в строежи 
и рисунки.

Ноут, камъкът на входа,  
по време на лятното слънцестоене  

слънчевият лъч минава  
по вертикалната бразда,  

очертана на камъка.

Ноут, външен изглед към могилата
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Един от интересните владетели на сред-
новековна Индия е Махараджа Савай Джай 
Сингх II, известен като „царят-астроном“ 
(1686–1743г.). Джай Сингх е управлявал облас-
тта Раджпут (Амбер) по време на императо-
ра Аурангзеб. Благодарение на своите дипло-
матически умения той запазва статута си на 
уважаван васал в западащата по това време 
Моголска империя*. От следващия император, 
Мухамад Шах, той получава разрешение да 
построи пет астрономически обсерватории 
в следните градове: Делхи, Варанаси, Уджайн, 
Матура и в Джайпур, неговата собствена 
столица, която се намира на 200 км от Дел-
хи. Още от ранно детство за възпитанието на 
бъдещия раджа се грижат учители по хинди, 
санскрит, персийски, арабски, математика, 
астрономия и разбира се, умения в бойните из-
куства – всичко това, за да бъде подготвен за 
мисията на голям владетел. 

Въпреки несигурните, размирни времена и 
постоянната си ангажираност в управлението, 
Джай Сингх отдава много време на занимания-
та си с астрономия. Като част от Моголска-
та династия, Джай Сингх се явява наследник 
на знанието на арабските астрономи. Освен 
това той изучава и индийската, европейската 
и гръцката астрономия и на тази база създава 
нови, усъвършенствани уреди за наблюдение на 

небесните тела, които продължават да учуд-
ват и днешните учени със своята сложност и 
прецизност, даваща възможност да се измери 
времето с точност до една секунда. По прин-
цип арабските астрономически уреди се изра-
ботват от метални сплави, но Джай Сингх ос-
тава неудовлетворен от тяхната точност и 
започва да конструира огромни инструменти 
от камък и мрамор, като първо сам, със собст-
вените си ръце, създава моделите от восък и 
след това преминава към строежа им в реален 
размер. Неговите обсерватории се наричат 
Джантар Мантар, което преведено означава 
„група от измервателни инструменти“. 

От петте обсерватории най-запазената 
е тази в Джайпур (построена 1734 г.), в съсед-
ство с двореца на махараджата, която се на-
мира на 436 м. надморска височина. Тя е и най-
голямата. 

* Моголската империя е ислямска империя, просъ-
ществувала на индийския субконтинент от 1526 до 
1858 година. До края на XVII век обединява почти цяла 
днешна Индия. От началото на XVIII в. започва да се 
разпада. Управлява се от династията на Великите 
Моголи. (Уикипедия)

Джантар Мантар в Делхи, първата построена об
серватория през 1724 г.
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Да хвърлим поглед върху някои от инстру-
ментите, създадени от царя-астроном.

Самрат янтра

(сн. 1) Самрат янтрата е с гигантски размери – 
висока 27 метра и дълга 45 метра.
Самрат янтра е най-важния иструмент, съз-
даден от Джай Сингх, и затова е наречен „Вър-
ховния уред“. Той работи на принципа на слън-
чевия часовник, който е бил познат и използван 
по това време. Фигура 1 илюстрира принципа 
на действие на Самрат янтра.

Фиг. 1

Инструментът се състои от меридианна 
стена ABC във формата на правоъгълен триъ-
гълник, с хипотенуза CA, насочена към Север-
ния полюс, и основа BC, разположена в посока 
север-юг. ъгълът ACB между хипотенузата и 
основата е равен на географската ширина на 
съответното място. От точка S са проекти-
рани две полудъги SQ1 и SQ2 с радиус DS. Тези 
полудъги се разполагат в една равнина с еква-
ториалната равнина. Центърът на двете по-
лудъги лежи в точка D, която е върху хипоте-
нузата. Дължината и радиусите на полудъгите 
са такива, че ако се поставят заедно, те ще 
образуват полукръг в екваториалната равнина. 
Полудъгите са разделени на равни мерни едини-
ци (гхатики и паласи), съобразно индийската 
система за измерване на времето, което отго-
варя на часове, минути и секунди по западната 
система. Хипотенузата AC е разграфена, така 
че да дава ъгъла на деклинация. 

Мраморът е разграфен от тънки линии, което 
позволява времето да се измери с точност до 2 
секунди! 
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На снимка 1 се виждат хипотенузата и 
части от двете полудъги. Преди обед сянката 
на Слънцето се движи по западната полудъга, 
а след обед по източната. Предназначението 
на Самрат янтрата е трояко: дава времето 
през деня и нощта; измерва часовия ъгъл; опре-
деля деклинацията на дадено звездно тяло.

Расивалаят
Обсерваториите на Джай Сингх изобил-

стват с най-различни други интрументи като 
например т.нар. Расивалаяти (сн. 2). Те пред-
ставляват по същество умалени Самрат ян-
три с предназначение да измерват ширината и 
дължината на дадено звездно тяло. Те са 12 на 
брой и всяка отговаря за даден зодиакален знак. 
Расивалаята измерва ширината и дължината 
на дадено звездно тяло, когато първата точ-
ка от знака стигне до меридиана. В момента, 
когато първият градус от даден зодиакален 

знак стигне меридиана, стрелката на знака 
сочи към полюса на еклиптиката, и равнината 
на неговите полудъги става паралелна на рав-
нината на еклиптиката. Тъй като 12-те знака 
преминават меридиана един след друг, цялата 
система позволява 12 различни измервания на 
даден обект за период от един сидерален ден. 
Чрез този метод се спестява нуждата от 
трансформиране на координатите от хори-
зонта или екватора в ширина-дължина или ек-
липтична система. Расивалаятите са едно от 
уникалните изобретения на Джай Сингх.

Капала янтри

Вдъхновени от астрономическата атмосфера 
около Самрат янтрата, група посетители игра
ят 6те упражнения от Учителя.

Расивалаяти (сн. 2).

(сн. 3)

Продължава на стр. 45
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Под капчуците 
въздушните целувки 

на слънцето. 
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ВЪЗКрЕСЕНИЕТО

Възкресението е акт на духа, не на плътта. Възкресението е подвиг на духа.
Само който е минал през смъртта, е опитал  какво е тя. Да изгубиш всички 
условия, които си имал, да напуснеш онези, които си обичал, и света, който 
си обичал, да влезеш в най-голямото ограничение – и ако след това намериш 
сили да го преодолееш, да излезеш от това ограничение, да възвърнеш своя 
свят, да намериш отново своите обичани, да възстановиш своя мир и 
светлина – това е възскресение. Това е изпитание на духа – посвещение. Като 
мине през смъртта и възкръсне, човек намира Вечния живот. 

Борис Николов
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Продължение от 42 стр.
Тези инструменти представляват идеал-

ни полусфери от бял мрамор, разположени 
в земята и разграфени с тънки линии (сн. 3). 
Капала янтрата се използвала да измерва 
координатите на Слънцето на хоризонта и 
екваториалните системи и да показва местно 
време. 

Измерването положението на Слънцето 
става по сянката, която се хвърля от малка 
пластина, поддържана в средата на янтрата 
от две жици (обозначена с червена стрелка на 
снимката). 

Рама янтра
Рама янтра (сн. 4) се състои от две до-

пълващи се цилиндрични структури, чрез кои-
то се измерва азимута (колко на изток отстои 
от геодезическия север) и височината на даден 
звезден обект. Представлява цилиндрична про-
екция на земното кълбо, така както е описана 
в труда на ал-Бируни „Хронология на народи-
те“. Нито в арабската астрологична школа, 
нито в индуската има инструмент, подобен 

на този. С право се счита, че той е оригинално 
дело на Джай Сингх. 

Цилиндърът, в центъра на който има ко-
лона със същата височина, както и стените, е 
отворен към небосвода. Стените и подът са 
разграфени в скђли, отчитащи азимута и висо-
чината. За отчитане на азимута се използват 
концентрични скали върху пода и стените с 
център, който съвпада с центъра на цилиндъ-
ра.Скалите са разграфени в градуси и минути. 
За измерване на височината се използват ради-
уси, разположени на еднакво разстояние един 
от друг. Тези радиуси излизат от централна-
та колона и завършват в основата на стените 
(сн. 5).

Има само две Рама янтри – едната в об-
серваторията в Делхи, която бавно се руши, 
а другата в Джайпур, която е добре запазена.

Обсерваториите на Джай Сингх изобил-
стват с много други уреди и инструменти, 
които този учен-махараджа, е използвал в сво-
бодното си време, за да наблюдава движение-
то на небесните тела. Интересен факт е, че 
обсерваториите са били отворени за подани-
ците на империята с цел да се популяризира ас-
трономията. Днес те са интересни само като 
туристически дестинации, където съвремен-
ният човек може да усети духа на отминали 
времена и стремежа на човешкия дух към по-
знанието на звездния мир.

Библиография: 
George Rusby Kaye, Jai Singh II (Maharaja of 

Jaipur)
V. N. Sharma, Jantar Mantar
Barry Perlus, Architecture in the Service of 

Science

(сн. 4)

Графична схема на Рама янтра (фиг. 2)

(сн. 5)
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Жужи дървото.
Слънчев прах 

и аромат.

Всяка нощ 
пее с лавеят. Пазя 

тайните му.

ХАЙКУ
светла Пачева

О, вишно!
Като прегр ъдка клоните ти.

И този розов цвят . . .

Полски макове .
В гне здата щъркели.

Полъх на любов.
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Дъщерята на Милосърдието
радислав коНдаков

Бог създаде Небето и Земята, и краси-
ви бяха те. Като невеста и младоженец те 
заживяха щастливо – и зарадва се Всевишни-
ят. Но едно им тежеше – разделени бяха и 
все не можеха да се стигнат. Далеч бяха един 
от друг Небесният хляб и водата на Живо-
та.

И реши Бог живи твари да създаде – Не-
бето и Земята да радват. Появиха се тогава 
растенията и животните, и цялата Земя 
изпълниха – да не е самотно сърцето й. На-
всякъде бяха те, пъстри, шарени и гиздави – 
самотния взор на Небето с живот и радост 
да изпълнят.

Зарадваха се Небето и Земята, и като 
свои деца растенията и животните приеха. 
Но и тази радост празнината им не запълни, 
защото – разделени бяха!

И замисли се Бог как Небето и Земята 
да свърже, и тъгата им да разсее.

Реши тогава Вечният да създаде човека 
– жива стълба между влюбените. Да направи 
човека син на Небето и Земята.

Но дошъл ангелът на Истината и рекъл 
на Бога: 

– Господи, не създавай човека! Той тво-
ята Истина ще изкриви и всички на своята 
воля ще иска да подчини! О, Боже – той ще 
завладее света!

Бог нищо не рекъл, но продължил своята 
работа. Дошъл тогава при него ангелът на 
Правдата и му казал:

– О, Господи – чуй ме! Не създавай чове-
ка, кораво и жестоко ще е сърцето му. Само 
за едно ще го е грижа – за самия него! О, Боже 
– та ще подаде ли човекът ръка на страда-
щите?

И този път замълчал Бог, и над човека 
продължил да работи. Но явил се при него ан-
гелът на Мира и рекъл на Всевишния:

– Господи, Боже мой, моля те – не прави 
човека! Защото насилие дишат ноздрите му 
и син на раздор е той. О, Боже – той цялата 
Земя с кръв ще напои!

Мрак легнал на Божието лице, и отказал 
се Вечният от своето творчество. Дошла 
тогава при него, от края на Всемира, дъще-
рята на Милосърдието. Поклонила се на Бога 
и рекла:

– Отче мой, каквото си намислил – на-
прави го! Велика е Божията промисъл и све-
щено е за мен твоето желание! Направи чо-
века, а аз ще го науча как се люби, и сърцето 
му с милосърдие ще изпълня! И всички да се 
откажат от него – аз няма да го оставя!   

Светнало лицето на Бога и решил да 
завърши своето дело – да направи човека по 
образ и подобие свое!

А на дъщерята на Милосърдието рекъл:
– Бъди благословена, защото ти ще си 

спасението на хората! И ще те наричат – 
Христос!
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IN MEMORIAM

АТАНАС СЛАВОВ

Големият интелектуалец – писател, из-
следовател, преводач Атанас Славов отиде 
в по-добрия свят на 4 декември 2010. Дина-
мичен и сложен, животът му в този свят, 
след като обогати осезателно и трайно 
българската култура, продължава вече из-
цяло в другото й измерение – измерението 
на непреходните духовни ценности. Твор-
чеството му – богато, оригинално и изклю-
чително многостранно, каквато бе и сама-
та му личност – е белязано от стремеж 
към знание, от напрегнато и непримиримо 
търсене на истината, на високите ценнос-
ти, на духовната и нравствена свобода. 
Затова то ще обитава това духовно изме-
рение докато има култура.

Роден е в Сливен през 1930 г., в семей-
ство на юрист. Детството му преминава 
в София, на Изгрева, където има щастието 
да срещне Учителя и да живее в атмосфе-
рата на братската общност. Това оставя 

неизличими следи в сърцето и в съзнанието 
му.

Учи в Американското основно училище. 
Завършва английска филология в Софийския 
университет, където по-късно става пре-
подавател по английски език. Работи също 
в Народната библиотека „Св.св. Кирил и Ме-
тодий“. През 1965 г. защитава кандидатска 
дисертация на тема „Функции на ритъма в 
художествената стихова реч“ в Институ-
та по литература при БАН. Става старши 
научен сътрудник по фолклор и теория на 
изкуството. Автор е на изкуствоведски и 
етнографски изследвания.

Като изпълнителен секретар на нау-
чен проект „Основни насоки на световна-
та култура до 2000 г.“ към БАН, през 1975 
г. Славов заминава за САЩ, където работи 
в Ню Йорк в Отдел за международни науч-
ни изследвания и обмен. В 1976 г. получава 
американско гражданство и остава в САЩ 
като емигрант; в България е обявен за не-
възвращенец. Той е един от немногото ис-
тински български дисиденти. 

В емиграция работи в радио „Свободна 
Европа“; в ББС – Лондон; в Центъра „Уд-
роу Уилсън” в отдела, изучаващ проблемите 
на източноевропейските култури; в Дър-
жавния департамент във Вашингтон като 
инструктор по български език; в Центъра 
за научни езикови изследвания в щата Ме-
риленд; като редактор и преводач в радио 
„Гласът на Америка“. Също сътрудничи на 
вестниците „Крисчън сайънс монитор“, „Ва-
шингтон пост“ и др. Създава в САЩ изда-
телство, с което привлича много от пише-
щите български емигранти. Тук започва да 
пише и своите мемоари, които най-напред 
прозвучават на български език, четени от 
самия него в 52 седмични предавания на ра-
дио „Свободна Европа“. Тук са издадени по-
вече негови книги, отколкото в родината. 
Близък приятел е с Кърт Вонегът, Греъм 
Грийн, Георги Марков и Кристо. Членува в 
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американския ПЕН-клуб.
След 1989 г. се завръща в България и 

остава да живее и работи в любимия си 
град Сливен. Любовта им е взаимна – той е 
почетен гражданин на Сливен и носител на 
орден „Стара планина“ I степен.

Атанас Славов е извънредно много-
странен и продуктивен автор. Освен пи-
сател и преводач, той е учен, мислител, 
изследовател. Превеждал е Дикенс, Греъм 
Грийн, Уилям Сароян, Шон О’Кейси, Колридж. 
Ерудит с енциклопедични интереси, той 
твори в различни области: поезия, белетри-
стика, фантастика, литературна крити-
ка, изкуствознание, публицистика, книги за 
деца, сценарии за филми. Изследователска-
та му страст го насочва в различни об-
ласти: литература, филология, семиотика, 
фолклор, етнография. Търсейки корените и 
богатствата на българската култура, той 
има изследвания върху народните занаяти 
и традиции, върху селища и забележителни 
личности (има книги за Теодосий Търновски, 
Патриарх Евтимий, Григорий Цамблак, До-
бри Желязков). Неговото непримиримо сво-
бодолюбие прониква всичко, което е писал 
и правил; заедно с чувството за хумор, то 
определя оригиналния му, провокативен език 
и чешитското му поведение.

Едно от най-сериозните постижения 
на Атанас Славов в собствения му твор-

чески път, както и един от най-стойност-
ните му приноси за българската култура, е 
неговото изследване върху живота и дело-
то на Учителя. То е публикувано в две кни-
ги: „Пътят и времето. Светска биография 
на Петър Дънов“, С. 1998, и  „Изгревът. Към 
светската биография на Петър Дънов“, С. 
2010 . За да подготви първия том, А. Сла-
вов е издирил, обиколил, проучил и докумен-
тирал всички места в Америка, където е 
пребивавал Учителя по време на следване-
то си. Това е огромен труд с голяма значи-
мост. Той стана възможен благодарение на 
силния творчески и изследователски дух на 
Атанас Славов и на дълбокото му и искрено 
възхищение от Учителя, което той съхрани 
от детските си години до края на живота 
си. За Учителя той казва: „Беше неотра-
зим. Светъл, усмихнат, детските ми очи са 
запечатали ръката му. Като го видиш, все 
едно пространството се огъваше около 
него. Страхотно силно присъствие имаше.“

Родолюбец и космополит, романтик и 
демократ, големият писател и човек Ата-
нас Славов ще остане да присъства в па-
метта на българската култура по своя 
особен, оригинален начин. Благодарни сме 
му!

Мир и светлина на душата му! 
“Addio bene passato!”

Като усетя духа
Тихи океан.
На един загубен нейде остров, откъс-

нат от дъното на времето и пърхането на 
света, две шепи полинезийци вдигат кула от 
пръчки и отгоре слагат едно разперено нещо 
като с крила. Като птица. И извършват ри-
туали под него по изгрев слънце. Правят го 
на всяко пролетно равноденствие. 

Ако питаш някой цивилизован човек 
каква е тази работа, какво става, и защо, 
той ще ти каже: „Ами, защото са диваци!“ 
С пълното съзнание, че знае какво точно е 
божественото, и къде и как трябва да се бо-
готвори. И аз съм от тези като него. И аз ги 
имам за диваци. 

Само че, чакай! Чакай да видим за какво 
всъщност става дума.

През Втората световна война над този 
остров няколко пъти прелитат американ-
ски бомбардировачи. Към Япония. И остро-
витяните, за които ви разказвам, както са 
си изолирани от света поколения и поколения 
наред, решават, че в небето над острова ми-
нава някакво божество! И сетне се кланят, 
да кацне при тях, всяка година по времето, 
когато са прелитали американците с бомби-
те.

Разбира се, че ще кажете: „Тъпи езични-
ци! Даже не се причестяват, а ще чакат да ги 
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навести Бог.“ Само че тъпи ли са наистина?
Те вярват – ВЯРВАТ, – че светът, не-

бето, вселената е повече от ограничения им 
животец, дето свършва всеки двайсетина-
трийсе години дали в устата на акула или за-
ради някаква чума – все то!

Като спреш да си помислиш, всъщност 
не са ли те по-богоугодни от църковните 
роби, подкупващи дядо Господ с изображе-
нието на селския им чорбаджия върху та-
рабената икона над главите им, да им даде 
каквото ТОЙ казва, че трябва да просят от 
него: Прошка? Хляб наш насущний? Радост? 
Деца? Здраве?... Все то!

Ако забравим за глупавите икони обаче, 
боготворящите от цялата планета искат 
със сърца, тупкащи от любов, да почувст-
ват, че животът им, усилията им, любовта 
им идват от нещо надчовешко и – дай Боже 
– ще продължат да идват и нататък, и след 
като те самите си отидат от този свят. 
И даже се събират да се молят за това заед-
но, дали в катедралата на Парижката Света 
Богородица или на кула от клечки – все то!

Всеки! Черен, бял, жълт, червен, син, зе-
лен – търси божественото знамение, за да го 
пренесе. Препраща божието послание, без да 

знае точно какво е, откъде иде и къде оти-
ва...

Всички! И загубените човешки души на 
Великденските острови, които вдигат ги-
гантските си истукани с невиждащи камен-
ни очни ябълки, вперени в небето в очакване 
на небесните сили, да ги навестят в пътя им 
към бъдещето. 

И плачещите от вълнение хавайци при 
появата на белите крила на корабите на 
Джеймс Кук, слезли от небето за тях.

И дядо Руси на вечерната софра долу, 
на хасъра, като се прекръства с простото 
„Сляз, Боже, да ядем!“

И американските негри, разтрисащи 
църквите си, ритмично пляскайки с ръце в 
потресающите си духовни „спиричуалс“:

„Всеки път като усетя 
Духът да преминава 
през сърцето ми 
се разплаквам!“

Примитивни или не, нима сливането на 
сърцата им с Бог не е толкова пълно, колко-
то на служителите на която и да било, тъне-
ща в злата, хорали и екзотични благоухания, 
религия? 

Слънцето... Светлина...
Пиша пътеводители за националните 

паркове на САЩ. В най-южната точка на Ха-
вай съм. Върху истерията на вкаменената 
лава високо над пристанището, над чисти-
те, богати сгради, накацали като бели гълъби 
край залива. И прибоят бавно диша. И виж-
дам с вътрешния си поглед приливната въл-
на, която трябва да опиша в пътеводителя 
си; цунамито, което се надига дълбоко от 
недрата на океана, да помете всичко – кора-
би, яхти, хора, улици, птици...

Отказвам се да мисля как ще го опиша. 
То ме помита. Смачква ме. Няма ме...

Какви пътеводители?!
От дъното на планетата се надига, 

бучи, заглушава душата ми гласът, който 
някога съм чувал преведен на човешки, дале-
че-далече, в Нова Англия: „Направените от 
хората книги са за празните часове и трябва 

да се хвърлят настрана, когато може да се 
изправите лице в лице с природата...“

Не, не се любувам на белите сгради на 
града. Сърцето ми е стиснато в шепа от 
слънцето, обливащо фасадите им, калканите 
им, белосаните им дувари...

Слънцето!

Цитатът е на трансценденталиста 
Емерсън. Точно от времето, когато се ражда 
Дънов със своето „Изгрява слънцето... пръс-
ка светлина...носи радост за живота тя.“ 
Точно както в същата година, в която си 
отива Дънов, се ражда Харисън – авторът 
на „Изгрява слънцето...Всичко е наред!“

И тук сме изправени пред един порази-
телен пример на синхронизъм!

Когато тежестта на западната „мо-
дернизация“ започна да оказва натиск върху 
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„индивидуалността“ в един свят, яхнат от 
идеологическа нетолерантност и блокиран 
от средствата за масова дез/информация, 
англосаксонският свят видя възраждането 
на добрия стар трансцендентализъм – фило-
софията на единия нож, единия чифт обувки, 
едновходната барака – т.е. брадатата и дъл-
гокоса философия на Емерсън и Торо, която 
те бяха изградили точно на същия етап на из-
точноевропейската модернизация, на който 
Бялото братство изгради лагера на Изгре-
ва, в Източна Европа – 70 години, след като 
Торо вдигна колибата си в Уолдън. От своя 
страна, със заминаването на Дънов (1944) 
новодошлото следвоенно поколение (Хари-
сън – 1945) стартира една чувствителност 
и култура, която постепенно роди песни-
те на дългокосите, влюбени в мира мъже и 
жени, които биха могли да бъдет създадени 
от Учителя за изгревската Паневритмия. 

„Here comes the sun…It’s all right!“ 
„Изгрява слънцето... Всичко е наред!“

И разбира се шедьовърът на Ленън:  

„All we need is love!“ 
„Всичко, което ни трябва, е любовта!“

Или може би песента на Харисън да е 
своего рода далечен, странен превод на брат-
ската песен:

„Изгрява слънцето...  
пръска светлина...“

Едва ли! Вероятно това е просто учени-
ето, което Братството е изграждало през 
цялото време: Че основните положителни 

сили във вселената ще бъдат готови за по-
мощ всеки път, когато станем достатъч-
но мъдри, за да започнем да търсим начин 
да влезем в хармония с Универсалния дух; и 
че основните между тези сили са Слънцето 
(като най-ярката форма, в която Всемирни-
ят дух ни се разкрива) и Любовта (която ни 
води до истинската същност на нашето съ-
ществувание).

Както трансцендентализмът залива 
Нова Англия и дъновизмът залива Европа, 
така и бийтълсите заливат планетата.

В колибата, която построихме с Ванчо 
на Хъдзън, дойдоха трима негови приятели 
новозеландци, на път за Уудсток. За светов-
ната десетгодишнина на Уудсток всъщност. 

Присъединих се към тях.
Това наистина беше друга планета! Де-

сет дена спах в колата. Разминавахме се с 
оригиналните участници на Уудсток от-
преди десет години, сега трийсетгодишни. 
С деца на ръце. Красиви. Закусват абсолют-
но голи на тревата. Казваме си усмихнати 
„Добро утро“. Безумно красиви! Жителите 
на селцето не възразяват. И те се усмихват 
с тях: „Добро утро!“... С нас. Музиката се 
срива върху естрадата; изплува към небе-
то...Ден и нощ! Ден и нощ!

Господи! Защо ми даде толкоз много 
през този живот!

Из една от последните книги  
на Атанас Славов  

„Слънцето, ах, вижте слънцето  
с костюма на квадрати”
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ПРИЯТЕЛИ

Моето побратимяване  
с Велико Търново на Рила

вилем Горис

Първият път, когато посетих България, беше 
през 1996 г. Бях по работа в София, в неделя, и вля-
зох в най-близката църква. Все още живо помня звъ-
на на църковните камбани, който ме притегляше и 
зовеше. От този ден започна приятелството ми с 
диригента и хора на катедралния храм „Св. Алек-
сандър Невски“, а София стана за мен градът, в 
който пея. (Вим пее в църковния хор на Клостъркерк 
в Хага).

През лятото на 2000 г. се качих за пръв път 
в лагера на Рила, заедно с още десетина души – гру-
па, водена от Хари Салман и Светла Балтова. С 
Хари се познаваме от много години, и по-рано съ-
щата година той ме беше поканил за първия курс 
по паневритмия в Холандия, изнесен от Светла и 
организиран от него. На Рила аз бях заинтересуван 
повече да опозная българите, отколкото да живея 
в холандско обкръжение, затова реших да си опъна 
палатката отделно. Исках да я сложа точно над 

„площада“, но всички добри места вече бяха заети. 
Все пак, Павел и Никол Желязкови, които издават 
книги, ми предложиха да махнат малката си па-
латка, в която складираха книгите си, при условие, 
че част от тях останеха на съхранение в моята 
палатка. От този изходен пункт аз можах да се за-
позная с братята и сестрите, чиито палатки бяха 
наоколо. 

Цялата холандска група по естествен начин 
се сближи предимно с хората от Пловдив, градът 
на Светла, и с други приятели. С повечето от тях 
и досега се срещаме на Рила като стари приятели.   

Второто ми пребиваване на Рила беше през 
2001 г. Този път бях сам. Най-напред останах мал-
ко в София с моя приятел от хора Лъчезар Костов. 
На Рила успях да си сложа палатката на старо-
то място и това ме направи много щастлив. Това 
лято имах също запомнящи се лични срещи. 

През 2006  г. се качих на Рила заедно с Хари и 
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Светла и веднага се огледах за „моето място“. За 
съжаление беше заето вече от един български брат. 
Какво да правя? Оглеждах се наоколо. Тогава едни 
хора приятелски ме поканиха да си сложа палатка-
та до техните. На първо място това беше Мария 
Христова от Велико Търново, с която се сприятелих 
почти на момента. Мария ми помогна да си опъна 
палатката, до нея бяха Стефка и София със сина си 
Мариан. Веднага бях поканен да споделя вечерята 
с тази малка група, а на следващата сутрин – и 
закуската. Бях много благодарен за този чудесен 
начин, по който ме приеха в лагера на Бялото Брат-
ство и се чудех как да изразя благодарността си. 

Тогава моите приятели ми казаха, че същия 
ден Великотърновската група е дежурна в кухня-
та; това беше моят втори ден на Рила. Вече знаех, 
че групите от различните градове се сменят да 
дежурят в лагера. Така че стигнах до една славна 
идея, която обсъдих първо със Светла и Хари. Взех 
си кухненския нож и се присъединих към Великотър-
новската група (състояща се предимно от жени) в 
кухнята. Рязах моркови, белих картофи за супата и 
се опитвах да водя някакъв разговор с нищожния си 
български. Но когато хората работят заедно, мор-
ковите са си моркови, картофите също говорят на 
своя си език. Така, всъщност аз се присъединих към 
Великотърновската група като „специален член“.

От малката ни група само Мариан можеше 
да превежда. С мъка отбелязвам, че той си замина 
преди две години след тежко заболяване. 

Така, че, когато Мариан не беше наоколо, ние 
се борехме със смесицата от български и англий-
ски думи, като ползвах малкия си реченик и обилни 
жестикулации. Но ние пеехме заедно и Мариан ме 
въведе в хора на лагера.  

В малката ни група аз открих как идеята „да 
споделиш“ се практикуваше сред членовете на Бя-
лото Братство. За нас, в Запада Европа, споделяне 
на благата означава да дадеш от това, което имаш, 
на някой, който е в нужда. В Бялото братство да 
споделиш означава всичко, каквото имаш, да бъде 
сложено за общо ползване. Един идва с хляба си, друг 
носи сирене, трети – с домати и половин крастави-
ца. Прибави и една глава лук –  и всички имаме общ 
обяд, заедно.

На Рила се запознах и с други братя и сестри 
от Велико Търново, като Павлина, Светла, Данчо 
и Николай. Разбира се – и с много други, на които 

не помня имената. В следващите години намирах 
Мария на различни места в лагера, но продължава-
хме практиката да споделяме храната си. Посетих 
Търново няколко пъти и бях посрещан чудесно от 
братската група там.   

И така, в продължение на десет години, по-
степенно станах „ малко брат“ (малкият брат) от 
Велико Търново – моят духовен дом в България.

Вим Горис, Хага, Холандия
Февруари 2011г.

Превод: Светла Балтова
Вим Горис е пенсиониран финансов експерт, работил е 

към министерството на финансите и социалното министер-
ство на Холандия, активен член на международни социални 
програми. Любовта му към България го подтикна през 2009 г. 
да  инициира международен форум, посветен на спасяването 
на българските евреи, а когато България беше приета за член 
на Европейския съюз, той положи доста усилия да организира 
представяне на страната в Хага чрез българското посолство, 
но без успех. Вим пее в хора на Клостъркерк в Хага. (бел. пр.) 

По дълъг и уморителен път вървял човек с куче. 
Двамата били напълно изтощени. Изведнъж видели пред 
себе си оазис: прекрасни порти, зад оградата – музика, 
цветя, ромолене на ручеи.

– Какво е това? – попитал пътешественикът пазача 
на портата.

– Това е раят. Ти вече си мъртъв, можеш да влезеш и 
да си починеш истински...

– Има ли вода?
– Колкото искаш – чисти фонтани, прохладни 

басейни.
– А ще ми дадат ли храна?
– Колкото поискаш.
– А кучето?
– Съжалявам, с кучета не може! То трябва да остане 

тук.
Пътешественикът продължил нататък. Скоро 

стигнал до една ферма. На портата също имало пазач.
– Може ли да пием вода тук? – попитал го човекът 

с кучето.
– Да, на двора има кладенец.
– А кучето ми?
– До кладенеца има поилка.
– А дали ще ви се намери малко храна?
– Да, ще те нахраним.
– А за кучето?
– Ще се намери кокалче.
– Какво е това място?
– Това е раят.
– Но пазачът на оазиса, покрай който минах преди да 

стигна тук, ми каза, че раят е там.
– Лъже! Там е адът.
– Но как търпите това?
– Те са ни много полезни, защото така до рая дос-

тигат само тези, които не изоставят приятелите си
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Позитивни новини

Драги читатели, представяме ви едно съвременно електронно и печатно издание, 
в което няма нито една отрицателна новина!  Може би то е единственото по рода си 
в света! това е алтернатива  на негативния поток от медийна информация, заливащ 
ни напоследък. Напълно сме убедени, че добрата журналистика има очи и перо за поло-
жителното, което се случва около нас и за обективното му отразяване.

Какво представлява из
данието „Позитивни нови
ни“?

„Позитивни новини“ е 
международен вестник, из-
лизащ четири пъти в годи-
ната, който е основан от 
Шауна Крокет Бъроус през 
1993 г. Материалите му са 
с акцент върху теми, които 
основните медии рядко за-
сягат; в тях се представят 
хора и инициативи, насочени 
към по-здравословен живот, 
към по-хуманен и устойчив 
по отношение на околната 
среда свят. 

„Позитивни новини“ се 
опитва също да подкрепи 
всички онези малки „плувци“, 
които плуват срещу прииж-
дащите големи корпоратив-

ни мастодонти, и да ги по-
ощри за усилията им посред-
ством честни, обективни 
медийни публикации. Това е 
мястото, където млади и 
стари спокойно  могат да 
разкажат своите истории, 
без да се страхуват от без-
различие и изкривено пред-
ставяне. 

Редовната младежка 
секция кани млади журна-
листи и посредници, учили-
ща, колежи, университети 
и общности да публикуват 
свои материали за събития, 
проекти и дейности, насо-
чени към други млади чита-
тели по света. Основната 
ни цел е да информираме, 
вдъхновяваме и променяме 
света.

За изданието на Обеди-
неното кралство се грижи 
издателска къща „Позитив 
Нюз Паблишинг“, дружество 
с идеална цел, с адрес на ре-
гистрация в Шропшир. Из-
данието има филиали в Ню 
Йорк, Хонг Конг, Мадрид и 
Аржентина, които спазват 
същите принципи и са част 
от международната мрежа 
на  „Позитив Нюз“. 

Вестникът съществу-
ва благодарение на ценната 
подкрепа на своите лоялни 
читатели, изразяваща се в 
поддържане на абонамент и 
реклами. Ако желаете да се 
присъедините към нас и да 
станете част от една раз-
растваща се мрежа с надеж-
дата за един променящ се, по-
добър свят, посетете нашия 
сайт: www.positivenews.org.
uk, email: office@positivenews.
org.uk или пишете на Positive 
News Publishing Ltd, 5 Bicton 
Enterprise Centre, Clun, 
Shropshire, SY7 8NF, UK. 
Може да се свържете и с 
другите ни офиси през основ-
ния сайт, като кликнете на 
иконата overseas от менюто 
или като ни се обадите на 
+44 (0)1588 640022 и ние ще 
предоставим търсената от 
вас информация.

Ето как изглеждат но-
вините в електронния вари-
ант на вестника:
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Световен ден на горите
21 март 2010
На тази дата се отбелязва  Световни-

ят ден на горите по целия свят с цел да се 
привлече вниманието на обществото към 
значението на горите и да се посочат мно-
жеството ползи от тях. Идеята за опре-
делянето на един ден като Световен ден на 
горите се е зародила на третата Генерална 
асамблея на Европейската конфедерация по 
селско стопанство през 1971.

По време на това събитие също се от-
чита различният принос, направен по отно-
шение на горите. Всяка година 21 март се 
отбелязва като Световен ден на горите.

Гора не означава само дървета, гората 
е нещо комплексно, тя е едно живо съобще-
ство. Тя обхваща също много взаимно за-
висими популации от растения и животни, 
които обитават горския килим, а и горски-
те почви са жизнена среда за много безгръб-
начни, бактерии и  гъби, които играят не-
заменима роля в хранителния кръговрат на 
почвената и горската покривка. 

По целия свят много общности и от-
делни хора отбелязват този ден с разноо-
бразни инициативи, подчертаващи нуждата 
от опазване, възстановяване и поддържане 
на нашите гори. festivalsofindia.in/id/World_
Forestry_Day/

Световен ден на водата 
22 Март 2010
Навсякъде по света
WWD 2010: Да огласим предизвикател-

ствата и възможностите, свързани с ка-
чеството на водата.

Годишно в целия свят се произвеждат  
огромно количество отпадни води. Докато 
отпадъците и част от отпадните води мо-
гат да бъдат използвани за производство на 
електроенергия и за напояване, по-голяма-
та част от този голям обем отпадни води 
обикновено не се използва. В развиващите се 
страни 80% от всички отпадъци се депони-
рат непреработени, поради липсата на нор-
мативна база и на средства.

Нарастването на населението и разра-
стването на индустрията създават нови 
източници на замърсяване и увеличават не-
обходимостта от чиста вода. Поставени са 
на везните  човешкото здраве и състояние-
то на околната среда, наличните количества 
питейна и селскостопанска вода за днешния 
и за утрешния ден, но при все това въпросът 
за замърсяването на водата рядко се споме-
нава като важен и нетърпящ отлагане про-
блем. 

С оглед да се допринесе с нещо то този 
въпрос UN-Water (Програмата на ООН – 
Вода) избра като мото на Световния ден на 
водата за 2010 „Да огласим предизвикател-
ствата и възможностите, свързани с ка-
чеството на водата“. Главната цел на кампа-
нията, свързана със Световния ден на вода-
та на 22 март 2010, е да привлече внимание-
то към темата за качеството на водата на 
политическо ниво, така че съображенията, 
свързани с качеството на водата да бъдат 
поставени на равна нога и еднакво отчитани 
както тези, отнасящи се до количеството 
на водата. 

www.worldwaterday.org
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АТЕЛИЕ

в тази рубрика ще ви представяме творци и производители. 

„МАгСТАТОР“  
магнетизиране на вода в домашни условия

Магнитната вода представлява жива вода, обогатена със земен 
магнетизъм, за разлика от тази от водопровода. Под въздействието 
на магнитното поле водата променя структурата си, и в резултат:

 q подобрява масообмена при дестилация, сорбция, ректификация, 
сушене, екстракция, кристализация, утаяване, филтруване, центрофу-
гиране, флотация и разбъкване;

 q ускорява топлообмена при нагряване, охлаждане, изпаряване, кон-
дензация;

 q повишава скоростта на химичните реакции – аналитични, йоно-
обменни, окислително-редукционни, естерификационни, трансформа-
ционни.

Така тя става подходяща за живота със своята променена плътност, вискозитет, проводи-
мост, ускорява метаболитните процеси, разтворимостта на протеините, ензимите и др.

Най-простият и достъпен начин за получаване на магнитна вода е чрез прекарване на потока 
є в напречно магнитно поле, генерирано от постоянен магнит с подходяща ориентация на полю-
сите и посока на обработване– за стотни части от секундата се променят нейната структура 
и свойства и промяната бавно затихва за период от 150 часа.

Повече информация за многостранните ползи от магнитната вода и връзка с производителя 
на следния адрес в интернет: http://harmonybg.eu/products/magstator/magstator.html
или на телефон 0885-286-971, Митко Ненков.

АТЕЛИЕ „КЕРАМИКА“
Канички за промиване на носните кухини 

със солена вода. Един изключително полезен на-
вик е промиването на носа със солена вода. Со-
лената вода действа антибактерицидно, като 
прочиства носните лигавици и ги прави резис-
тентни на вирусни инфекции. Лекува синозит 
и хрема. Използването на специални за целта 
канички улеснява процедурата и я прави лека и 
приятна. 

Други керамични изделия:

За повече информация и поръчки: Мария Видева, 
тел.: 0886 997515, е-мейл: venirbenir@abv.bg
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Мелница Арчар

Мелница Арчар е една от най-големите и модерни мелници в региона на Северозападна Бълга-
рия. Oснована e през 1980 година, където повече от три десетилетия се правят различни видове 
първокласни брашна. Оборудвана е с най-съвременна технология за производство на богата гама 
продукти, като основният акцент е насочен към хората, които ценят качеството и здравослов-
ните съставки на храната, която консумират.

Нашите Брашна
Брашната ни се правят от подбрани сортове пшеница и ръж, като в някои добавяме и специ-

ални видове семена и ядки. Познавайки добре възможностите и широкото им приложение, твър-
дим, че сред нашата селекция на традиционни, специални и бутикови пълнозърнести продукти 
има по нещо за всеки вкус. Това ги прави предпочитани, както от много домакинства, така и от 
редица професионалисти в хлебната и сладкарската индустрия.

Осъзнавайки все по-голямата необходимост хората да се хранят балансирано и пълноценно, 
концепцията ни е да разработваме брашната си така, че максимално да запазим всички възможни 
полезни съставки на пшеничното и ръжено зърно. Не използваме консерванти, като по този начин 
отключваме естествения им потенциал и доставяме натурални и чисти продукти. Така изгра-
дихме и високата си репутация в сектора на здравословни и диетични брашна – основен фактор, 
открояващ името на Мелница Арчар от стандартния тип мелници в България.

Нашите Принципи
Едно от най-вълнуващите предизвикателства в нашата работа е успешно да задоволяваме 

непрестанно променящите се вкусове и предпочитания на клиента. За тази цел залагаме на след-
ните основни принципи:

  качество –  стремим се да предлагаме най-добрите продукти и услуги във всяка една област 
от нашата дейност;

  балансирани съставки – целим да утвърдим нашите брашна като важна част от пълноценно-
то хранене на хората, поставяйки на първо място чистото, полезното и здравословното в тях;

  разнообразие – стараем се да предлагаме брашна, подходящи както за направата на тради-
ционни, така и за всякакви диетични и нестандартни хлебни изделия;

  клиентско удовлетворение – целим максимално да задоволяваме изискванията и очаквания-
та на клиента чрез качество, богат избор, достъпни цени и професионално обслужване.

Е-мейл за обща информация:
office@melnica-archar.net

Е-мейл за търговска информация:
sales@melnica-archar.net
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The path  
of the Good

The Teacher

To know how to do good things is an art we 
need to master. The Science of the Good needs 
to be studied like we study music. There are a 
number of rules, laws and methods which need 
to be studied in order to do something good in 
the right moment in the right way. There is a 
law: You can’t do something good twice in the 
same way, because in different moments the 
conditions are different. 

People are neither good, nor bad in their 
essence, but they are born with possibilities to 
become good or bad. That is why we state that 
doing good is an art to be studied and that it 
requires rich knowledge. Someone appears as 
a good or a bad man according to his way of 
living. And the way you live depends on your 
thoughts and understanding. So, in order to de-
velop the opportunities for doing good, which 
lie hidden in you, work upon yourselves. A 
long study is necessary to become a good per-
son. Nowadays people with their static mind 
consider good and bad as static things  

People create evil, sufferings, contradic-
tions because of their old beliefs; they scatter 
their forces and lose power so that their life be-
comes unbearable.  They want to be powerful 
in a mechanical way and always lose their pow-
er. The power of man lies in his smallest drives, 
in his smallest thoughts, in his smallest feel-
ings, in his smallest acts. This is stated by one 
great law of life. Those beings that lived before 
us and created such a great culture, which the 
modern mind can’t imagine, considered them-
selves at one moment to be the most power-
ful ones; and since this moment they started to 
lose their power. Nowadays they are regarded 
as fallen spirits. The cause of their fall was the 
thought that they had ultimate power. 

According to the law, the things that de-
scend from above appear at first as weak and 
small, only when they reach the earth, they be-
come strong. The things which appear as pow-

erful come from the earth. When they ascend 
towards God, they become weak. So, when I 
say that we have to appreciate the small things, 
I mean that we understand this principle which 
originates in God and organizes everything. 
The strong things always originate in man. This 
is one new way of understanding.  

It is necessary to understand and apply 
the laws of life, which are an expression of the 
Will of God. When we talk about the Good, we 
mean this understanding and application of the 
laws. The Good is a method that can help us to 
achieve the power which we desire and which 
will help us to expand. Only by following the 
path of the Good we can grow and understand 
the essence of life. This is the practical side of 
life. Everyone needs to know themselves that 
they must be good persons, and nobody has the 
right to tell others that they must be good. You 
can be good or bad, but never indifferent. You 
need to choose either the path of the Good or 
the path of the Bad, there is no other choice. 
You go either upwards, or downwards, and in 
both occasions you will have different results. 

People don’t understand this law and say: 
Powerful people are necessary to put order in 
this world. Till now the world was ruled al-
ways by the men of power, who attempted to 
put order in it, but they failed. Did Alexander 
the Great, Julius Caesar, Napoleon, all men of 
power put order in the world? I wonder how 
nowadays people can believe that one person 
can bring order in the world. It’s impossible. 
The great men can contribute to social life to 
the extent that they express in their lives this 
great idea, which exists in Nature and refers to 
the wellbeing of all living creatures. When all 
people accept this idea, peace and order will 
come in the world. For this we need meek peo-
ple, people who give up their personal ideas for 
the sake of global human ideals, people who 
leave their own personality behind, and do not 
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seek to be recognized as important factors. 
They serve the ideas of human brotherhood. 
We regard powerful men as ill ones. They push 
forward their ideas and personalities and claim 
that they will put order in the world. These 
short affectations of their small personality put 
them in a delusion. 

The power of man lies in his intelligence, 
which gradually develops in the three worlds 
(the physical, the spiritual and the divine ones). 
This is the only way – the gradual development 
of our power and intelligence – which raises 
us, individually and collectively. This is our 
great task in the world – to ascend to a higher 
stage of evolution. Everybody has to work in 
his small field, for his individual development, 
contributing in this way to the common devel-
opment. Because if we expect that some great 
person will come and put order in the world, 
or God will do this in some mechanical way, 
this will not take place. Our world will im-
prove only when all people come to the idea of 
wellbeing for all, when millions who accepted 
this idea join hands and remove all obstacles 
separating people and nations. This will be the 
day of human brotherhood. Then only we will 
make a link with higher advanced beings also 
inhabiting the earth.

The New culture will begin with the new 
way of preparing bread and nutrition, because 
nutrition is a science not well understood till 
now. After nutrition comes the right way of 
drinking water, then we will study how to 
breathe properly and how to receive light. If 
we don’t apply all these things in our life, we 
will complain about our poor destiny. The Hin-
du initiates who know this deep science, start 
with the right way of taking in food, water, air 
and light. And those people who graduate their 
schools, become adepts, yogis. 

A strong power is hidden in food and sci-
ence consists in knowing how to use it. Never 
take food given to you by a criminal. In order 
to be able to do Good, we need to understand 
the great forces and laws of life. There is noth-
ing stronger than to love life, in your own life, 
in the life of others and of all beings. There is 
intelligence even in the smallest beings, which 
we need to enjoy. One day they will also mani-

fest their intelligence. Intelligence requires 
the human body, the human mind and the hu-
man heart to be manifested. You need to know 
within which limitations the human soul was 
placed. This exploration would take thousands 
of years. 

When we start to value the life of all other 
beings as our own life, we will understand the 
inner sense of the Good. Because the Good is 
an expression of this love, which is the founda-
tion of life. We need to be extremely intelligent 
in order to understand and value the Good as an 
expression of love. 

There is a sacred idea, able to realize eve-
rything in your life. In order to manifest this 
idea, you need to give an opportunity to your 
bright thoughts to appear in their power. You 
need to bring to fulfillment your noble wishes 
and to fulfill every act of the Good in its time. 
This is an expression of the new ideas of our 
time. Something good comes into the world, 
and all what failed to be fulfilled in the past 
will be fulfilled now. There is no power and 
force able to stop it. But we need to be reason-
able and ready to manifest the Divine in us, 
serving it. To serve the Divine – this is the Path 
of the Good; that is why we have been sent to 
the earth. When we learn how to serve, we will 
be happy. Happy can be only the free people, 
only those who have chosen the Path of the 
Good. Today the world needs people who serve 
their brothers and console them, teach them 
how to live in a good way. The world doesn’t 
need rulers. Ruling must be an inner law. Who 
wants to be ruler, must give away from himself, 
that is to serve, and the ruled ones must receive. 
Now is the other way around, because of which 
there is chaos in a society. And when the ruled 
ones are tired of taking from the rulers, they 
will change places with the rulers. So they will 
change places like day and night. 

This is the path of the Good and of service, 
which will lead humanity towards brighter ho-
rizons, where Love will be the only law and 
people will live like brothers and sisters. 

From the Lecture smallest Good
22, end of october, 1933 
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