


Това са пространствените движения (отбелязани от свързващите
линии) Венера – Земя, непрекъснато нанасяни на интервал от 3 дни,
1000 пъти (т. е. в продължение на 8 години). Мащаб – в милиони
километри. Слънцето е в центъра на координатната система. 
Ако се свържат позициите на съвпад на двете планети, се получава
почти точен пентаграм; това означава, че в отрязък от осем
години образуващият се пентаграм е завъртян с около 2,4 градуса
спрямо началната позиция. 

сп. Новалис, 1–2/2002
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Мили приятели, живеем във вълнуващо, преломно
време, когато от човека се изисква да промени подхо-
да към себе си и света. В бездуховността на времето
ни въпреки всичко покълнаха и се развиват пред-
вестницте на новото. Ако всеки ден отново и от-
ново търсим вечния извор на светлина, това ще
промени изискванията, очакванията и реакциите
ни, ще ни направи извор на любов и хармония това,
за което моли в своя разговор с Бога Свети Фран-
циск.

ММооллииттввааттаа ннаа ССвв.. ФФррааннцциисскк оотт ААссииззии

Господи, направи ме оръдие
на Твоята благодат.
При омразата нека посея любов;
при обидата � прошка;
при съмнението � вяра;
при  отчаянието � надежда;
при тъмнината � светлина;
при тъгата � радост.

О, Божествени Господарю, благослови ме
не да търся утешение, а да утешавам;
не  да бъда разбиран, а да разбирам;
не да бъда обичан, а да обичам;
защото давайки, получаваме;
защото като прощаваме,
биваме опростени;
и защото умирайки,
се раждаме за вечен живот.

�

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ



Има ед на но ва фи ло со фия, ко я то хо ра та тряб ва
да про у чат, за да из бег нат не нуж ни те стра да ния в жи -
во та си. Чо ве че ст во то е вляз ло в но ва фа за на сво е -
то раз ви тие, за то ва му е не об хо ди ма и ед на но ва фи -
ло со фия, но ви раз би ра ния, за да мо же да се спра ви с но -
ви те по ло же ния и изиск ва ния на жи во та.

Се га хо ра та се спи рат на ин ди ви ду ал ния жи вот,
ка то че ли той е всич ко. Смисълът на жи во та е в це -
ло куп но ст та, в Ця ло то. Здра ве то на чо ве ка не се ди са -
мо в здра ве то на не го ви те пръс ти, кра ка, ръ це и пр.,
то се ди в це лия ор га низъм.

Има един общ ис то ри чес ки про цес, има ед на кос -
мич на ис то рия, ко я то пос та вя жи во та в но ва свет ли -
на, ко я то ни разк ри ва, че жи вотът има пре ди всич ко
ед но об що и ве ли ко пред наз на че ние; и ня ма за що да се
без по ко им за лич ния си жи вот, за що то все ки от нас е
един малък ор ган в то зи сло жен Кос ми чен про цес на жи -
во та и тряб ва да изпъл ня ва ра зум но своя та функ ция.

Се га уче ни те зна ят мно го мал ко за пър ви те на -
ро ди, ко и то са се яви ли на Зе мя та. А за то ва има дос -
татъч но ис то ри чес ки дан ни. Се га хо ра та поч ти ни що
не зна ят за По ляр на та и Хи пер бо рей ска та ра си, ко и то
са би ли епо хи на ве ли ка кул ту ра, за ко я то има за па зе ни
спо ме ни са мо в ле ген ди те. То ва е злат на та епо ха, за
ко я то го во ри гръц ка та ми то ло гия; то ва е райс ки ят
жи вот на чо ве че ст во то, за кой то го во рят ре ли ги ите.
Съв ре мен ни те на ро ди не зна ят съ що и за Ле му рий ска -
та ра са, в ко я то чо ве че ст во то по пад на в ед но отк ло -
не ние от нор мал ния си раз вой и дой де до по ло же нието,
ко е то в ре ли ги ите на ри чат гре хо па де ние. Но ка то
стиг нем ве че до Ат ла н тска та ра са, за ней но то съ ще -
ст ву ва не и кул ту ра има мно го ис то ри чес ки и пис ме ни
па мет ни ци. И все пак те зи фак ти не мо гат да ни да -
дат яс на предс та ва за ис то ри чес кия про цес в она зи да -
леч на еп оха. Но окулт на та на у ка поз на ва то зи про цес
още от По ляр на та епо ха и го прос ле дя ва до на ши дни. 

Поз на ни я та на се гаш ни те уче ни се от на сят по -
ве че до нас то я що то със то я ние на то зи про цес – до
ис то ри я та на Бя ла та ра са. И та зи Бя ла ра са се е раз -
ви ла в ред под ра си и на род нос ти. В нея се разг ра ни ча -
ват три го ле ми под ра си: Анг ло сак со нс ка, в ко я то вли -
зат анг ли ча ни, гер ман ци, шве ди, нор веж ци, дат ча ни;
Ла ти нс ка, в ко я то вли зат фран цу зи, ита ли ан ци, ис пан -
ци, и Сла вя нс ка, в ко ято вли зат ру си, по ля ци, че хи,
югос ла вя ни и бъл га ри. Но всич ки те зи под ра си при над -
ле жа т към пе та та под ра са на Пе та та (Бялата) ра са:
към нейната пър ва под ра са при над ле жат ин ду си те,
към вто ра та под ра са при над ле жат иран ци те (пер си -

те), към тре та та при над ле жат егип тя ни те и аси ро -
ва ви лон ци те, към четвър та та при над ле жат гър ци те и
рим ля ни те, а към пе та та под ра са при над ле жат, как то
ка зах, анг ло сак сон ци те, ла тин ци те и сла вя ни те. Но ос -
вен на ро ди те от те зи под ра си днес по ли це то на Зе мя -
та има пле ме на, изос та на ли от Ле му рия, а по-го ля ма -
та част от на се ле ни е то на планетата е от Ат ла н -
тска та ра са – ки тай ци, япон ци, мон гол ци и всич ки жъл -
ти и чер ве но ко жи при над ле жат към Ат ла н тска та ра са.
Всич ки те зи на ро ди до се га се на ми ра ха в ед но спя що
със то я ние, развитието им беше в зас той. И ев ро пейс -
ки те на ро ди се га се стре мят да ги съ бу дят, но важ но
е как ще ги съ бу дят.

Един ден Бялата раса ще се на ме ри в зат руд не но
по ло же ние, защото събужда в жъл та та ра са на ци о нал -
но-ра со ви те стре ме жи и виж да ме, че тя в ли це то на
Япо ния, а пос ле и на Ки тай за поч ва да се ор га ни зи ра за
бор ба с Бялата. За то ва бе ли те тряб ва да бъ дат по-
ум ни в съ буж да не то и ор га ни зи ра не то на жъл та та ра -
са, ина че ця ла та бя ла ра са ще се на ме ри в ед но го ля мо
про ти во ре чие. За да се избегне това, ев ро пей ци те
тряб ва доб ре да поз на ват раз ви ти е то на ис то ри чес -
кия про цес, в кой то участ ват, и да зна ят сво я та ро ля
в него. Но със спе ку ла ти вния си ум те ис кат да над -
хит рят при ро да та и ня кой път спо луч ват, обаче тя е
по-ум на и вся ко га ще им да де такъв урок, че ще пом -
нят.

Има ед на все мир на Ду ша, ко я то жи вее във все ки
чо век и та зи Ду ша все ки тряб ва да слу ша. Тя е об що -
то във всич ки хора, тя е вът реш на та връз ка, ко я то
обе ди ня ва всич ки човеци в ед но. От не за пом не ни вре -
ме на хо ра та я кръ ща ват с раз лич ни име на. Все мир на -
та Ду ша раз би ра всич ко и в ко го то жи вее тя и кой то
я слу ша, е бла жен. А кой то не я слу ша, е не щас тен. За
да отк рие присъ стви е то на та зи все мир на Ду ша в се -
бе си, все ки тряб ва да нап ра ви един малък опит и да се
уве ри в то ва. Но ако ис ка те тя да уре ди са мо ва ше то
щас тие, изо ли ра но от щас ти е то на ця ло то, ни ко га ня -
ма да отк ри е те ней но то присъ ствие. Вие не мо же те
да я нап ра ви те слу ги ня, да се за ни ма ва с ва ши те дреб -
на ви все кид нев ни гри жи.

На ши те мис ли, чувства и постъп ки, то ва са фак -
то ри те, ко и то гра дят це лия наш жи вот и жи во та на
на ро ди те и на ця ло то чо ве че ст во. Всич ки мис ли, же ла -
ния и постъп ки, с ко и то жи вее един на род, се от ра зя -
ват вър ху не го вия бит. Ако например той е зе ме де лс -
ки, ще се раз ви ят из ве ст ни чер ти в не го во то ли це, ко -
и то ня ма да ги има в дру г народ; ако той е ин ду ст ри -
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а лен, дру ги чер ти ще се раз ви ят; ако един на род се за -
ни ма ва по ве че с из ку ст во или с тех ни чес ки на у ки, или
с ре ли ги я та, те все ще ос та вят из вес тен спе ци фи чен
от пе чатък вър ху ли це то. При ре ли ги оз ни те хо ра
например, из ве ст ни мус ку ли се усил ват, дру ги отс лаб -
ват. Все ки ин ди вид се вли яе от оне зи ка че ст ва, ко и то
функ ци о ни рат в да ден слу чай в на ро да, към кой то при -
над ле жи. Ако се ро ди в анг ло сак со нс ка та ра са, лич ни те
чувства ще бъ дат раз ви ти до мак си мум в не го. У анг -
ли ча ни те са раз ви ти бла го род ни те лич ни чувства. В
ко я то и ра са да сте, вие не мо же те да из бег не те вли -
я ние то на об щи те ка че ст ва на ра са та и на ро да. Вие не
мо же те да бъ де те не за ви сим, по не же сте са мо ор ган
в един ор га низъм. Бъл га ри те нап ри мер, по как во се от -
ли ча ват? У тях твър до ст та е мно го сил но раз ви та.
На то ва се дъл жи упо ри то ст та на бъл га ри на. Твър до -
ст та – то ва е ед но бо же ст ве но чувство у чо ве ка. По -
ня ко га тя ми на ва в инат и твър дог ла вие, но те са
анор мал ни отк ло не ния от пра вил но то раз ви тие. Ко га -
то е раз ви та нор мал но, тя е си ла на во ля та. Во ля та
без твър дост не мо же да бъ де пъл на.

Всич ки на ро ди предс тав ля ват ор га ни на ед но ця -
ло. И все ки на род спо ред мяс то то и функ ци я та си раз -
ви ва и съ от вет ни те ка че ст ва, ко и то ще бъ дат об що
дос то я ние. Об щи те при до бив ки, дос тиг на ти с ко лек -
тив ни те уси лия на ця ло то чо ве че ст во, ще бъ дат об що
бла го за ця ло то чо ве че ст во. Но то ва вър ви по един ра -
зу мен за кон. Се га чо ве че ст во то още не е дош ло до
она зи сте пен на раз ви тие, при ко я то мо гат да се со -
ци а ли зи рат бла га та. Но то вър ви в то ва нап рав ле ние
и не е да леч де нят, ко га то ще го пос тиг не. Все ки един
чо век работи по ве че или по-мал ко за пов ди га не то на
ця ло то чо ве че ст во; и всич ки на ро ди ра бо тят за пов ди -
га не то на чо ве че ст во то.

За що то ис то ри чес ко то раз ви тие не е про из во -
лен ме ха ни чен про цес, а един сло жен пси хи че ки и ор га -
ни чес ки про цес, кой то се раз ви ва под ве що то ръ ко во -
д ство на ве ли ки кос мич ни съ ще ст ва. Но по не же в то -
зи го лям про цес на чо ве ка е да де на сво бо да на из бор,
той пра ви мно го греш ки, ко и то му стру ват скъ по, но
пак пос луж ват за об що то пов ди га не. Ако ис то ри чес ки -
ят про цес се гле да в та зи свет ли на, ще ни ста нат по -
нят ни мно го не по нят ни ина че яв ле ния в ис то ри я та на
чо ве че ст во то. В то зи смисъл и вой ни те се из по лз ват
за доб ро, но те не са де ло на ве ли ки те кос мич ни ръ ко -
во ди те ли на ис то ри чес кия про цес, как то мис лят ня кои,
ко и то имат са мо книж ни и еле мен тар ни поз на ния по
окул тиз ма, а са ре зул тат на сво бод ния из бор на чо ве -
ка да жи ве е по един или друг на чин. А кос мич на та Ра -
зум ност са мо ги из по лз ва за доб ро, тъй как то зе ме де -
лецът из по лз ва то ра. Та ка че вой ни те, со ци ал ни те кри -
зи и бедствия, не са пред ви де ни в пър вич ния план на ис -
то ри чес ко то раз ви тие, но са ре зул тат от сво бод ния
из бор на съ ще ст ва та, ко и то участ ват в то зи про цес.
Те не са не об хо ди мост, а са вмет на ти яв ле ния, обус ло -
ве ни от сте че ни е то на из ве ст ни обс то я те л ства. Та -
ка че всич ко, ко е то ста ва в ис то ри я та и при ро да та,
ще се из по лз ва за доб ро – не от на ше лич но гле ди ще,
но по не же над чо веш ка та ра са има дру га ед на, по-нап -

ред на ла ра са, ко я то ръ ко во ди съд би ни те на се гаш но то
чо ве че ст во, тя из по лз ва всич ки на ши пог реш ки ка то
тор за на ше то рас те не. То ва е ед на ра са, ко я то е съ -
ще ст ву ва ла пре ди по я ва та на се гаш ния чо век на Зе мя -
та. За нея се за гат ва в Биб ли я та със след на та фра за:
„И Духът Бо жий се но се ше над повъ рхно ст та на зе мя -
та.“ И дъл го след то ва Бог нап ра вил чо ве ка. То ва са ра -
зум ни съ ще ст ва, ко и то са би ли на Зе мя та пре ди се -
гаш ния чо век и глав ният център на ко и то е би ло Слън -
це то. Пред по ла га се, че та зи ра са е жи вя ла и жи вее на
Слън це то и от там е нап рав ля ва ла и нап рав ля ва раз ви -
ти е то на ра си те на Зе мя та, на Ве не ра, на Мер ку рий,
на Марс и на всич ки ос та на ли пла не ти – спо ред окулт -
на та на у ка на всич ки пла не ти има хо ра, ко и то са нап -
рав ля ва ни от та зи ра са, ко я то жи вее на Слън це то. 

Един стве но то не що, ко е то спъ ва съв ре мен ни те
на ро ди, се мей ства и ин ди ви ди е, че не  раз би рат и не
под тик ват Лю бов та. Пос та вя не то на Лю бов та ка то
ос но ва на жи во та е ос но ва на вся ко въз пи та ние. И ко -
га то осъз на ем, че вся ко жи во съ ще ст во на сво е то
мяс то има ка то нас пра во да жи вее, то га ва Лю бов та
е за поч на ла да функ ци о ни ра в нас. Как во то и да е то ва
съ ще ст во, то има пра во да жи вее. Да ви е при ят но, ка -
то гле да те жи во та, доб ро то и Лю бов та у дру ги те –
то ва зна чи да не под пуш вате Лю бов та.

Във ве ли кия ис то ри чес ки про цес все ки един на род
си има свое мяс то и своя функ ция и ко га то изпъл ня ва
функ ци я та си как то тряб ва, той жи вее и се пов ди га, и
за ед но с то ва пов ди га ця ло то чо ве че ст во. А все ки на -
род, кой то се про ти ви на ве ли ки те твор чес ки им пул си
на Лю бов та, ко и то са дви га тел на ис то ри я та, се за ли -
ча ва от ли це то на Зе мя та. Ня ма за що да ви при веж -
дам фак ти в то ва от но ше ние, за що то ис то ри я та е
пъл на са мо с та ки ва фак ти.

Си ла та, ко я то ще ни ос во бо ди от ог ра ни че ни я та
и робство то, е вът ре в нас. Ако не бе ше та ка, ние бих -
ме би ли веч ни ро би на ме ха ни чни те си ли и ус ло вия. Са -
ми ят факт, че чо ве че ст во то над мог ва и из по лз ва ус -
ло ви я та и си ли те, го во ри,че си ла та е в не го.

За то ва всич ки тряб ва да ра бо тим за обе ди не ние
на на ро ди те. Ра бо те те за се бе си, ра бо те те за се мей -
ство то си, ра бо те те за на ро да си, и ра бо те те вът -
реш но за обе ди не ние на ця ло то чо ве че ст во, за ид ва не -
то на Царство то Бо жие – да се да де сво бо да на всич -
ки.

То ва е но ва та фи ло со фия на Лю бов та, ко я то, ка -
то се при ло жи в жи во та, ще раз ре ши всич ки мъч но тии,
ще ни да де но ва на со ка и ще ос мис ли жи во та ни. 

Всич ки ед нак во вяр ват в свет ли на та, във въз ду -
ха, във во да та и в хля ба. То ва е най-доб ро то ве рую, в
ко е то ня ма раз ног ла сия. То ва е ве ру ю то на Лю бов та. И
ко га то Лю бов та вле зе в жи во та ни, той ста ва лек и
при я тен.

Веч ни ят жи вот се ди в поз на ни е то на Бо га, в Ко -
го то жи ве ем и Кой то жи вее в нас. То ва са ве ли ки те
перс пек ти ви на бъ де ще то, ко и то са цел и смисъл на
ця ло то ис то ри чес ко раз ви тие.

Резюме от Влад Пашов
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Сав ка е би ла на 4 го ди ни, ко га то Учи те -
ля е отишъл у тях. Май ка є Те ре за е германка,
от Бер лин. Ба ща є Ге ор ги е пре сел ник от Ма -
ке до ния, же лез ни чар. По то ва вре ме са жи вее -
ли в Ца риб род. Учи те ля е оби ка лял ця ла Бъл -
га рия, се ла и гра до ве, глав но със за да ча да изс -
лед ва бъл га рс кия на род, пре дим но фре но ло -
гич но. Ко га то по се ща ва Ца риб род, г-жа Те ре -
за оти ва в чи та ли ще то да чуе лек ци я та му
по фре но ло гия, за що то се ин те ре су ва ла от
ду хов ни те и окулт ни поз на ния за жи во та.
След лек ци я та тя по кан ва Учи те ля у до ма си
на раз го вор. Ка то вли за у тях, той се вглеж да
в че ти ри го диш но то де те, взе ма го на ко ле не
и за поч ва да из мер ва гла ва та му. Сав ка пог -
леж да май ка си и каз ва: „Ма мо, как во ми пра ви
то зи чо век?“ А Учи те ля каз ва на май ка та:
„Как ва мо ма ще ста не тя!“

От то зи мо мент връз ка та на Учи те ля
Петър Дъ нов и се мей ство Ке ре мед чи е ви е
неп рекъс на та. След то ва те се пре ме ст ват
да жи ве ят в Со фия, къ де то се ус та но вя ва и
Учи те ля през 1914 г. Сав ка е би ла мно го уче но -
лю би ва. Учи те ля каз ва за ней ния нос, че е лъ -
жи ца, ко я то е дош ла на Зе мя та да гре бе ду -
хов но зна ние. Сест ра Те ре за, май ка та на Сав -
ка, ста ва ре дов на по се ти тел ка на бе се ди те
и лек ци ите на Учи те ля. На 12 го ди ни Сав ка,
тай но от роди те ли те си, по се ща ва Учи те ля
и му каз ва: „Вие сте дошъл Учи тел на Зе мя та
и аз ис кам да се уча при Вас.“ Учи те ля є каз ва:
„Ни ко му ня ма да каз ваш то ва. Ще си ку пиш
ед но Еван ге лие и ще го че теш. Ко га то го
разт ва ряш за пър ви път, ще си сло жиш пръс -
та на ня кой стих и ще сле диш как во ще ти се
пад не.“ Ко га то тя разт ва ря Еван ге ли е то за
пър ви път, па да є се след но то: „Ве ли ко е, слав -
но е да слу жи чо век на Бо га и да пребъд ва в
Лю бов та Му!“ На те зи го ди ни предс та ва та
є за Лю бов та на Бо га е та зи, че тя тряб ва да
се скрие в Не го ва та паз ва – предс та ва та на
де те за своя ро ди тел.

Ми на ват две го ди ни. Сав ка е ве че на че -
ти ри на де сет го ди ни. Тя пак оти ва при Учи -
те ля. Той я пос ре ща, по да вай ки є две те си ръ -
це, и є каз ва: „Доб ре дошъл при ме не, мой доб -
ри и вер ни Аве ру ни.“ Тя е нап ра ви ла един

детс ки жест да го прегър не. Учи те ля се ус -
мих ва и є каз ва: „Не си ти, не си ти, то ва е
май ка та.“ „Аз съм Учи те лю, аз съм.“ Ко га то си
оти ва в къ щи, тя от ва ря Еван ге ли е то и є се
па да след ният стих: „Не зна е те ли, че сте
храм Бо жий и Дух Бо жий жи вее във вас?“ То зи
стих є е про из вел невъ об ра зи мо впе чат ле ние
и тя го пос та вя за ос но ва на це лия си бъ дещ
жи вот. „Храм Бо жий“ – ду ми, свър за ни с чис -
то та та и све то ст та в жи во та.

Ми на ват мно го го ди ни, през ко и то Сав -
ка по се ща ва учи ли ще то. През то ва вре ме по -
се ща ва част но Учи те ля и той є пре по да ва
ду хов но зна ние. Тя уси ле но изу ча ва Биб ли я та,
Еван ге ли е то, учи из ве ст ни сти хо ве на и зуст.
Изу ча ва фре но ло гия, хи ро ман тия, ри су ва не,
ди аг нос ти ка. Веднъж тя със смях ми ка за: „Аз
изу чих да же пе до ло гия, но то ва ня ма да го
каз ваш ни ко му, на ли?“ Всич ко, ко е то изу ча ва -
ше, го про у ча ва ше мно го дъл бо ко. Ви на ги се е
стре мя ла да на ме ри ис ти нс ко то зна ние. Чес -
то пъ ти е из па да ла в мно го про ти во ре чия
меж ду окулт но то, мис тич но то и офи ци ал -
но то поз на ние. Мно го чес то е пла ка ла пред
Учи те ля и го е пи та ла: „Учи те лю, где е ис ти -
на та?“ Учи те ля є каз ва: „Ти ще я на ме риш.“
При из пи ти е има ло слу чаи, ко га то е учи ла в
ста я та на Учи те ля и то ва е ста ва ло пре дим -
но при фи ло со фс ки те въп ро си. А меж ду то ва,
це ли 20-30 го ди ни тя е би ла в неп рекъс на ти
на ря ди с Учи те ля, каз ва ла е фор му ли и мо лит -
ви и е изу ча ва ла Сло во то. Тя неп рекъс на то е
мо ле ла Учи те ля да є да ва ду хов ни за да чи и
при изу ча ва не на из ве ст ни сти хо ве, има ла е и
ду хов ни опит нос ти. Нап ри мер ле ку ва ла се е
със сти хо ве от Еван ге ли е то, ко га то е ос ле пя -
ла. Учи те ля є е дал как да из по лз ва Еван ге ли е -
то, За ве та на цвет ни те лъ чи, спектъ ра. В
продъл же ние на 7 дни, де но нощ но, на все ки
кръгъл час тя се е мо ле ла за свое  то озд ра вя -
ва не. На сед мия ден тя озд ра вя ла напъл но.
Еле на Анд ре ева в сво и те спо ме ни пи ше, че
Сав ка се е оп лак ва ла, че не виж да Учи те ля на
два мет ра пред се бе си, ко га то е сте ног ра фи -
ра ла.

При друг слу чай по лу ча ва изк ри вя ва не на
ли це то. Учи те ля оти ва при сте ног раф ки те и
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пи та: „Къ де е Сав ка?“ А па ра ли за та є би ла на
дяс на та по ло ви на на ли це то. Учи те ля є се ка -
ра. Тя из бяг ва и оти ва в го ра та, скри ва се и
пла че. Учи те ля пак ид ва и пи та сте ног раф ки -
те: „Къ де е Сав ка?“. Еле на оти ва да я тър си и
я на ми ра сви та на къл бо в го ра та да пла че.
Сав ка оти ва при Учи те ля и Той пак за поч ва
да є се ка ра. Тя пак из бяг ва. Ве чер та ид ва пак
Учи те ля: „Къ де е Сав ка?“ Пак є се ка ра. И ко -
га то Учи те ля си тръг ва тре тия път, ли це то
є от но во при до би ва нор мал ния си вид.

Учи те ля є е давал съ ве ти как да се об ли -
ча, как да ре ши ко си те си, как ви дре хи да но -
си. В из ве ст ни пе ри о ди на своя жи вот тя е
жи вя ла мно го уса мо те но. Има ла е кон такт
са мо с те зи, ко и то я оби чат.

Из вес тен пе ри од Учи те ля є дик ту ва
„Све ще ни ду ми на Учи те ля към уче ни ка“. Ко -
га то е би ла на 23 го ди ни, на един Пет ров ден,
на Ри ла, под на ся на Учи те ля кни га та „Све ще -
ни ду ми на Учи те ля към уче ни ка“, ко я то е
под гот ви ла за пе чат. Учи те ля отхвър ля кни -
га та ка те го рич но. Тя из па да в го ля мо про ти -
во ре чие, скръб, учуд ва не. В та зи кни га са иде и -
те, мис ли те на ней ния жи вот, на кои то тя е
по лу чи ла от го вор и те зи Ис ти ни, ко и то Той
є е дал, Той ги отхвър ля. Тя ис ка ла да ум ре. Ед -
на сест ра я на ми ра край езе ро то. „За що?“ – се
пи та тя. Меж ду то ва, Учи те ля при е ма по -
даръ ци – ри зи, слад ки, ба ни ци, дре хи. При е ма
ги с ус мив ка, с бла го дар ност. А та зи кни га, ко -
я то тя е на пи са ла с це на та на своя жи вот,
Той ка те го рич но отхвър ля. Има и дру га вер -
сия за що Учи те ля е отхвър лил кни га та – до -
ба ви ла е не под хо дя щи ци та ти от бе се ди те.
Ед ва след се дем го ди ни раз би ра при чи ни те за
отхвър ля не то, ко га то е по се ти ла ед на пи е са
в На род ния те атър – „И бед но ст та не е по -
рок“. Тя из ли за от те атъ ра, це лу вай ки ед на
от сте ни те му, и си оти ва с ед но прос вет ле -
ние. Тя е мла да и ще се раз вие гор дост в нея
при ус пе хи те, кои то има. Над мо щи е то над
дру ги те, сла ва та е опас на. Учи те ля я е па зил
от рев но ст та и зло ба та на ня кои от окръ жа -
ва щи те на Изг ре ва. След още се дем го ди ни
един уче ник, на ко го то тя под на ся кни га та,
из вик ва въз хи тен: „Тя тряб ва да бъ де из да де -
на!“ Още на дру гия ден из важ дат 500 сти ха,
ре дак ти рат ги и ги да ват за пе чат. То ва е в
1938 го ди на. По мощ никът є е бил брат Бо ян
Бо ев. 

Неп рес тан ни те є по се ще ния при Учи те -
ля бя ха съб лазън за мно го при я те ли. Те не зна -
е ха ис ти нс ка та ра бо та, ко я то свързва ше
Учи те ля с уче ни ка извън ду хов на та ра бо та:
Сав ка бе ше неп рекъс на то на Не го ви те лич ни
ус лу ги и ги вър ше ше та ка, как то Той ги же ла -
е ше. Не ка при я те ли те да зна ят, че Учи те ля

има ше изтън че ни на ви ци и вку со ве. Всич ко
то ва, ко е то пра ве ше в лич ния си жи вот, бе -
ше пър во по ро да си. За да нап ра виш ус лу га на
един Учи тел ка то Не го, тряб ва да поз на ваш
Не го вия ли чен, час тен жи вот. Учи те ля има -
ше до ве рие в то зи уче ник и сво бо да та се про -
я вя ва спо ред не го во то ес те ст во. Го ле ми те
хо ра са не по нят ни за обик но ве ния уро вен на
чо ве ка и мно го не ща се раз би рат съвър ше но
пог реш но. Учи те ля бе ше извън ред но изтън -
чен и фин. Чес то пъ ти ние Го измъч вах ме с на -
ла га не на на ши те вку со ве. Измъч вах ме Го с
на ши те не раз би ра ния. И при Не го ва та Лю -
бов и отстъп чи вост, Той ни се под чи ня ва ше
и стра да ше. При един слу чай, ко га то ед на
сест ра ис ка ше да се вмък не в ста я та Му, за
да нап ра ви ня кои ус лу ги, за да се из бег нат из -
ве ст ни пре ре ка ния, Той отп ра тил всич ки,
ко и то са би ли око ло Не го и ос та нал сам. Аве -
ру ни не оти ва ня кол ко дни при Не го. На тре -
тия ден тя Го за вар ва сам и тъ жен. През те -
зи дни Той си е под реж дал всич ко сам, сам си е
па лил печ ка та, ме тял и пр. Тя дой де при ме не
в об ща та ста ич ка разп ла ка на, разб ра ла, че не
тряб ва да ос та вя Учи те ля, въп ре ки всич ко.
Има не ща, ко и то не се от на сят до нея. Чес то
Учи те ля прис ти га ше в ста ич ка та на сте ног -
раф ки те и с ед на ра до ст на ус мив ка за поч ва -
ше да ва ди от джо бо ве те си чуш ки, до ма ти
от на ша та гра ди на, ко и то той сам е откъс -
нал. Сла га ше ги на ма са та и каз ва ше: „То ва е
от на ша та гра ди на!“

Веднъж до не се ед на тенд же ра с яде не и
ка за: „Аз го сгот вих“. То ва бе ше су па от ед ро
на ря зан зар за ват и всич ко бе ше от братс ка -
та гра ди на. Учи те ля ка за: „Ту ре те си зех тин
и чер пи пер“. Той мно го дър же ше на прос ти те
яде не та. Оби ча ше чор би ци от коп ри ва, до ма -
ти, гъ би-пе чур ки и каз ва ше, че с един-два ва -
ре ни кар то фа чо век мо же да се нах ра ни. Оби -
ча ше чер ния хляб от чис та пше ни ца, пи е ше
рус ки чай и пред по чи та ше бъл га рс ко си ре не.
Той из бяг ва ше слож ни те яс тия. Оби ча ше
мно го чер ве ния лук и го чук ва ше с юм рук, по
бъл га рс ки оби чай. На обяд се хра не ше ви на ги в
братс кия стол на Изг ре ва и с учуд ва ща охо та
яде ше скром ни те и преск ром ни обе ди. Мно го
оби ча ше пло до ве те. Сла га ше ги ви на ги на
слън це и пос ле ги яде ше – ни ко га сту де ни.

Ко га то Учи те ля из ли за ше на по ля на та,
ни ко га не ос та ва ше сам. Око ло Не го се съ би -
ра ха уче ни ци и за поч ва ха раз го во ри на нес -
кон ча е ми те ми.

Ко га то Аве ру ни завъ ршва уни вер си те -
та, Учи те ля є каз ва: „Е, се га ще обър неш сво -
я та пе да го ги ка към се бе си и ще я нап ра виш
се бе пе да го ги ка.“
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Аве ру ни е би ла под ло же на на мно го из пи -
ти от Учи те ля. По ло же ния, при ко и то тя са -
ма да се спра вя и да про у чи си ли те и въз мож -
нос ти те, с ко и то раз по ла га. Веднъж при ня -
как ва случ ка, ко я то тя не е мог ла да раз ре ши,
виж да в ръ це те на Учи те ля ед на кри ва свещ
и Той се мъ чел да я изп ра ви и изг ла ди. Тя му
каз ва: „Учи те лю, и мен ще изп ра ви те ка то
тая свещ“. Аве ру ни е по лу чи ла мно го жес то -
ки из пи ти във връз ка със сми ре ни е то и
издър жа не то на раз лич ни те нес го ди на жи во -
та. По по вод на ед на от за да чи те в Шко ла -
та, ко и то Той е дал на уче ни ци те, за да се
научат да по на сят по диг рав ки те на окол на -
та сре да и да след ват за да ча та, ко я то им е
да де на, Учи те ля да ва на Аве ру ни ед ни мъж ки
из но се ни обув ки с че рен лас тик отстра ни,
ко и то тя да но си при раз лич ни слу чаи из гра -
да. Раз би ра се, тя ста на ла за прис мех. Тъл ку -
ва ни я та са би ли раз ли чни. Тя оба че по на ся ла
всич ко и продъл жа ва ла да ги но си с мъл ча ние и
тър пе ние. Те зи обув ки са за па зе ни и до днес
от Иор дан ка Же ко ва. Учи те ля е сле дял на чи -
на, по кой то тя се е об ли ча ла. В Шко ла та ко -
ке т ство то е би ло изк лю че но. Веднъж тя би -
ла об ле че на с бле до си ня коп ри не на рок ля. Учи -
те ля нап ра вил ня какъв на мек за та зи дре ха,
при ко я то се изтък ва ла ней на та женстве -
ност. Тя взе ла рок ля та, по ля ла я с газ и я за па -
ли ла, оба че как во е ней но то изум ле ние, ко га -
то из важ да рок ля та от печ ка та – тя се ока -
за ла здра ва, са мо газ та из го ря ла. Но по ве че не
я об ляк ла. При друг слу чай тя има ла рок ля с

мал ки бро ди ра ни чер ни цве тен ца. При из каз -
ва ни я та, ко и то Учи те ля нап ра вил, тя раз па -
ря всич ки цве тен ца с иг ла и рок ля та ста ва
чис то бя ла. Учи те ля се про ти во пос та вя на
къ си те ръ ка ви, къ си те рок ли, яр ки те цве то -
ве. Цветът на уче ни ка е свет ло си вия – гълъ -
бов – и бе лия. Ко си те тряб ва да бъ дат пра ви
и от ря за ни до ко кал че то на вра та. Възбра на -
та трае за уче ни ка в из ве ст на фа за от жи во -
та му. За Аве ру ни заб ра на та е тра е ла 7 го ди -
ни, след ко е то тя мо же ла да но си раз кош ни
дре хи. Учи те ля є каз ва веднъж: „Аз изс лед вам
тво и те мис ли, ви на ги ще ми го во риш Ис ти -
на та, кол ко то и да е жес то ка тя за те бе. Аз
поз на вам всич ки сла бос ти на хо ра та – да не
се мъ чат да ги скри ват от мен. Доб ле ст та и
иск ре но ст та са прек рас ни ка че ст ва. Имай те
доб ле ст та да приз на ва те сво и те сла бос -
ти.Са мо та ка мо же да ви се по мог не“. Ед на
от ве ли ки те мис ли на Учи те ля е, че Той е
дошъл на Зе мя та да пов диг не пад на ла та чис -
то та. За що то е ка за но: „Си не Мой, дай ми
сър це то си“. Пър ви ят за кон на вът реш на та
Шко ла е: „Поз най се бе си“. Как ще с спра виш
със се бе си, ако не се поз на ваш? И ако ня маш
ед на мяр ка, да де на от са мия Учи тел! Прин ци -
пи те, за ко ни те и ме то ди те са те зи, ко и то
по ма гат за изп ра вя не то на уче ни ка. Стре -
межът към чис то та и свя тост са ка че ст ва,
ко и то приб ли жа ват уче ни ка до Учи те ля. То -
ва е ма те ри я та, с ко я то Той бо ра ви ка то не -
над ми нат майс тор-пси хо лог. При изу ча ва не -
то на Биб ли я та Учи те ля є да вал из ве ст ни
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пре жи вя ва ния, ко и то по-наг лед но мо гат да
обяс нят из ве ст ни епи зо ди от Биб ли я та. Ед -
на от лю би ми те є фи гу ри от Биб ли я та е
епи зодът с Рут.

Учи те ля каз вал чес то на Сав ка да съ би ра
на е сен в гра ди на та дреб ни те кар тоф че та,
ко и то ни кой не съ би ра, и да ве че ря с тях. Аве -
ру ни чес то пос те ше по де сет дни – пъ лен
пост. До сед мия ден ра бо те ше, пос лед ни те
три дни се де ше ти хо в ста я та си в раз миш -
ле ние.

Предс то е ше за ми на ва не то на Аве ру ни в
Лат вия, къ де то Учи те ля я изп ра ти със спе ци -
ал на ми сия през 1942 г. Вой на та бе ше в раз га ра
си, а тя тряб ва ше да пре ко си ця ла Гер ма ния.
На тръг ва не Учи те ля є хва ща ръ ка та и є каз -
ва: „Пом ни, ти се га си све тия! Пом ни: лат вий -
ци те в твое ли це ще при е мат Учи те ля, сест -
ри те и бра тя та. Ще ти це лу ват ръ ка и от
Мое име ти ще им го во риш.“ Тя оп рав да ла Не -
го во то поръ че ние, а след завръ ща не то є в
Бъл га рия на лат вий ци те се да до ха мно го го ле -
ми из пи та ния. Ня кои от тях за ги на ха, но все -
ки един от тях е но сел не що топ ло и мъд ро,
пре да де но от Учи те ля чрез Аве ру ни. При
завръ ща не то си тя бе ше за мо ле на от при я -
те ли те си да раз ка же за сво и те впе чат ле ния
от прес тоя там. Оба че то ва, ко е то тя спо -
де ли, бе ше са мо 1/10 част от пре жи вя но то.
Учи те ля е пра вил опи ти с нея. Ед на от за да -
чи те є би ла пре да ва не на мис ли от разс то я -
ние. Учи те ля пре да вал мис ли на Аве ру ни и тя
ги преп ре да ва ла. Из нес ла е в Лат вия че ти ри
бе се ди.

Учи те ля по се ща ва ше кон цер ти те на
вид ни лич нос ти. Це ли ят Изг рев зна е ше ко га
Той оти ва на кон церт. Те зи, ко и то Го прид ру -
жа ва ха, си я е ха. Учи те ля из ли за ше от сво я та
стая със светъл кос тюм, свет ла пе ле ри на от
мек, пух кав въл нен плат. Пе ле ри на та бе ше
при ши та за дре ха та. На вра та с бял въл нен
шал, с бя ла па намeна шап ка, с бас тун в ръ ка.
Обув ки те му бя ха ме ки, де ли кат ни и ни ко га
чер ни. И ко га то ние Го зър нех ме, всич ки имах -
ме пре жи вя ва не то, че про лет та ид ва – са ма -
та про лет е дош ла в ли це то на Учи те ля. В за -
ла та прис ти га ше ра но, с не кол ци на при я те ли.
Да оти деш на кон церт с Учи те ля, то ва бе ше
го ля ма при ви ле гия. Кой не си спом ня чуд ни те
Му, ме ки бе ли ко си и прек рас ния Му про фил,
отк ро я ващ се меж ду присъ ства щи те! Той бе
предс та ви тел на идеи, на ко и то пос ве ти жи -
во та си – разцъф тя ва не то на Бо же ст ве но то
в чо веш ка та ду ша. У Не го всич ко бе ше цен но
и има ше смисъл. Ка то фор ма Той оп рав да ва ше
съдър жа ни е то. Дви же ни я та Му бя ха ме ки, по -
ход ка та Му – бър за и ле ка, ка то че ли не стъп -
ва на зе мя та. Ко га то хо дех ме на екс кур зия, ед -
ва мо жех ме да го нас тиг нем. Учи те ля има ше
не пов то ри ма по ход ка. С не пов то рим ма ни ер
под на сяше ръ ка та си, за да бъ де це лу на та.
Меж ду хи ля ди те по ло жи тел ни ка че ст ва, ко и -

то при те жа ва ше, бе и това да на ми ра по ло -
жи тел но то и доб ро то във все ки чо век. Не го
не го ин те ре су ва ха сла бос ти те на хо ра та, аб -
со лют но не се спи ра ше на тях. Сла бос ти те
са присъ щи на чо ве ка, вър ху тях той тряб ва
да ра бо ти. Ра зум но и по ло жи тел но насър ча ва -
ше и об ра бот ва ше. Ако мо же ня кой да ви ди
как ва не из ра зи ма ус мив ка има ше, ко га то ня -
кой нап ра ви не що доб ро и ху ба во – ли це то Му
про си я ва ше! Учи те ля не оби ча ше спо ро ве те.
При един спор в кух ня та, Той влязъл и ка зал
след ни те ду ми: „Хвър ле те, ре кох, чи ни ите
през про зо ре ца и прек ра те те спо ра!“ 

Той се ин те ре су ва ше от всич ко на Изг -
ре ва, от жи во та – как про ти ча в най-мал ки -
те му под роб нос ти. Взи маше учас тие във
всич ко: ця ло то сто па н ство бе ше ка то на
длан пред Не го; кон цер ти те; Шко ла та;
работата в кух ня та; част ния жи вот на все -
ки един. Той бе ше ка то Ба ща-нас тав ник, ле -
кар, Учи тел на всич ки. Той оби ча ше Изг ре ва,
присъ ства ше нав сякь де. Как оби ча ше Учи те -
ля по ля на та, гра ди на та, ло зе то! Насър ча ва -
ше вся ка ра бо та. Той присъ ства ше в на ба вя -
не то на зим ни на и чес то се съ вет ва ше с ба -
те Ра ди, и да ва ше оцен ка на най-мал ки те не -
ща. Той не оби ча ше раз хи ще ни я та. За Не го
вся ко се мен це бе цен но, ка то на ча ло на нов
жи вот. При един слу чай, при па да не то на ед -
но фа сул че от бал ко на, Той на ка рал ба те Ра ди
да сле зе до лу и да го при бе ре.

На пла ни на та Учи те ля се чувства ше ка -
то у до ма си. Той има ше на ви ци на ис ти нс ки
бъл га рин, на ис ти нс ки бъл га рс ки въз рож де нец
от на ча ло то на ве ка. Кол ко то и стран но да
зву чи в уши те на мно зи на, към ня кои от
сест ри те Учи те ля се обръ ща ше с име то на
дру га ри те им, а не със собстве ни те им име -
на, нап ри мер: „По ви кай те ми, ре кох, Ла за ри -
ца, или Ива ни ца“ и пр. Изк лю чи тел но скро мен
и ори ги на лен бе ше Учи те ля. Той си за ми на от
то зи свят на 27.12.1944 г. При би ра Аве ру ни на
5.5.1945 г.

Сест ра Мил ка Ала ман че ва ми дик ту ва
те зи ре до ве, по не же е би ла най-близ ка при я -
тел ка на Сав ка. Ра бо ти ли са за ед но и в из вес -
тен пе ри од го ле мият ар хив на Сав ка се е съх -
ра ня вал при нея.

На Изг ре ва има ше пе чат ни ца, къ де то се
пе ча та ха са мо то мо ве те с бе се ди те и лек -
ци ите на Учи те ля. Мил ка Ала ман че ва бе ше
екс пе ди тор, кни жар – изпъл ня ва ше ня кол ко
длъж нос ти във връз ка с разп ро ст ра ня ва не -
то на бе се ди те. Аз, Пав ли на Дас ка ло ва, прес -
пи вах у тях. Къ щич ка та им бе ше в дво ра на
Йор дан ка Же ко ва. Мил ка жи ве еше със сест ра
си Лю ба Ала ман че ва, ко я то бе ше лич на при я -
тел ка на ма ма. На Изг ре ва те бя ха най-близ -
ки те ни хо ра за вре ме то.

ППаавв ллии ннаа ДДаасс ккаа ллоо вваа
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Ня ма по-кра си во не що на фи зи чес кия свят от
чис то та та. Да бъ деш чист на Зе мя та оз на ча ва да жи -
ве еш в рая. Чис ти ят чо век, външно и вът реш но, е аб -
со лют но здрав.

Чис то та та е пър во то стъ па ло от лест ве ни ца -
та на веч ния жи вот. Ка то се ка чи те на вто ро то стъ -
па ло, пак ще про че те те над пи са „чис то та“. Тя е об ши -
рен, не из чер па ем свят.

Ед но от ус ло ви я та за при до би ва не на Бо же ст ве -
ния жи вот е чис то та та. За чис то та коп не ят ду ши те,
за нея мо лят, нея тър сят. Във всич ки све ще ни кни ги се
го во ри за чис то та и свя тост. Не мо же ли чо век да се
из диг не до чис то та та, всич ки въз мож нос ти се зак ри -
ват за не го. Зна ни е то, си ла та, сво бо да та и свет ли на -
та във фи зи чес кия свят за ви сят от чис то та та, в ду -
хов ния свят – от све то ст та, а в Бо же ст ве ния свят –
от Лю бов та. Ко га то сли за на до лу, чо век тряб ва да ра -
бо ти вър ху иде и те: слу же не, по чит и обич. Кач ва ли се,
той тряб ва да при до би ва чис то та, свя тост и Лю бов.

Съ ще ст ву ват три чис ти не ща: Бо жи я та мъд -
рост, Бо жи я та лю бов и Бо жи я та ис ти на. Без Бо жи я та
лю бов, без Бо жи я та мъд рост и без Бо жи я та ис ти на не
съ ще ст ву ва чис то та. Без тях ня ма ос но ва, ни как во
подм ла дя ва не не мо же да ста ва. Без тях ня ма зна ние,
ня ма безсмър тие.

Си ла та на чо ве ка не е в не го ва та външна фор ма,
но в дъл бо ко то раз би ра не на жи во та, в не го ва та пра -
ва мисъл, ко я то при ни как ви ус ло вия не мо же да се изо -
па чи. Си ла та на чо ве ка се крие в чис то та та на не го ви -
те чувства. Чувства та мо гат да се ме нят, но ви на ги
тряб ва да за паз ват чис то та та си. Те мо гат да бъ дат
при ят ни и неп ри ят ни, ра до ст ни и скръб ни, но в тях
тряб ва да има чис то та и ус той чи вост.

Чо век тряб ва да пре чис ти мис ли те и чувства та
си, да при до бие вът реш на чис то та. Не мо жеш да бъ -
деш здрав и си лен, ни то да раз ви еш ед на доб ро де тел в
се бе си, ако не си вът реш но чист. Чис то та та е не об -
хо ди мост за всич ки. Де то е не чис то та та, там е
стра да ни е то. Всич ки въз ви ше ни съ ще ст ва жи ве ят в
аб со лют на чис то та.

Чо век мо же да бъ де оби чан, до ка то е чист. Вле зе
ли в не го един еле мент на не чис то та, всич ки се от каз -
ват от не го, всич ки от тег лят лю бов та си. Сле до ва -
тел но без лю би е то се явя ва ка то ес те ст ве но пос ле д -
ствие от не чис то та та.

Са мо Лю бов та но си чис то та та и за то ва без Лю -
бов не мо же да бъ де те чис ти. За да бъ де те сил ни, неп -
ре мен но тряб ва да бъ де те чис ти. За ни що на све та не
про да вай те ва ша та чис то та!

Днес от все ки чо век се ис ка фи зи чес ка, сър деч на
и умстве на чис то та. Де то хо ди, той тряб ва да па зи
аб со лют на чис то та. По ули ци те, в до ма си или в пла -
ни на та, чо век тряб ва да па зи аб со лют на чис то та.

Ед но е важ но да знае чо век: в как ва то и фор ма да
се про я вя ва, без чис то та жи вотът не мо же да функ -
ци о ни ра. Как мо же да се под дър жа та зи чис то та? Чрез
слу же не на Бо га.

За да се осъ ще ст ви иде я та за чис то та та, тряб -
ва да є се да дат бла гоп ри ят ни ус ло вия. Се га тя е в по -
ло же ни е то на се ме, ко е то тряб ва да се по са ди в поч -
ва та, за да се раз вие.

От вас се ис ка здра ва, по ло жи тел на мисъл. Здра -
ва мисъл е та зи, ко я то има за ос но ва чис то та та. Аб -
со лют на чис то та в мис ли, в чувства и в действия –
то ва тряб ва да бъ де иде алът на вся ка ду ша.

Жи вотът на чо ве ка е чист, ко га то има ви сок
иде ал, ко га то жи вее съз на тел но и ко га то е здрав. Вле -
зе ли един от еле мен ти те на не чис то та та в не го вия
жи вот, вед на га смъртта пра ви крач ка нап ред.

Ня ма по-ху ба во не що за уче ни ка от чис то та та.
Уче никът ка то лю би, тряб ва да при до би ва чис то та.
Лю бов та е си ла, ко я то се раз ви ва са мо при чис то та -
та.

Чис то та та има от но ше ние са мо към оне зи хо ра,
ко и то са усърдни в ра бо та та си. Са мо он зи мо же да
ра бо ти съз на тел но вър ху се бе си, кой то има стре меж
към чис то та.

Чис то та е нуж на на съв ре мен ни те хо ра. Чис та
хра на – за здра ве и чис ти мис ли и же ла ния – за си ла и
бод рост на ду ха.

Тъй що то, ис ка те ли да бъ де те здра ви и ве се ли,
вся ка ва ша мисъл, вся ко ва ше чувство и вся ко ва ше
действие тряб ва да са про ник на ти от идя та за аб со -
лют на та чис то та. Са мо при то ва по ло же ние ще мо же
да се рад ва те на Бо жи е то бла гос ло ве ние.

И тъй, раз бе ре те ли зна че ни е то на чис то та та в
ши рок смисъл, вие тряб ва да я пос та ви те за ос но ва на
фи зи чес кия жи вот. Идей на чис то та се ис ка от чо ве ка.
Ко га то каз ва ме, че чо век не тряб ва да се за ни ма ва със
сла бос ти те и недъ зи те на хо ра та и да ги кри ти ку ва,
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ние има ме пред вид той да па зи све ще но чис то та та на
своя жи вот, с ни що да не я на ру ша ва. Недъ зи те предс -
тав ля ват за ра за, ко я то тро ви ор га низ ма на чо ве ка.

Ка то при ло жи чис то та та към тя ло то си, чо век
за поч ва да мис ли за чис то та та на чувства та и на
мис ли те си. Чис ти чувства са оне зи, ко и то са ли ше ни
от вся какъв его изъм. Чис ти те чувства изк люч ват
вся как во ко рис то лю бие.

От вас се ис ка ду хов на чис то та, да се ос во бо ди -
те от всич ки раз до ри и не до ра зу ме ния по меж ду си. Мъ -
же и же ни – всич ки тряб ва да бъ дат чис ти. То ва не зна -
чи, че те не тряб ва да ядат и пи ят, да ня мат же ла ния.
Мо же да имаш удо во л ствия, но за кон ни, от ко и то и
ти, и окръ жа ва щи те да са до вол ни. Ако се сра му ваш
от то ва, ко е то пра виш, не го пра ви. Пра ви всич ко съз -
на тел но чрез за ко на на жерт ва та. То ва не оз на ча ва да
жи ве еш ка то ка лу гер, но по за ко на на сво бо да та. То ва
е жи вот в хар мо ния.

Се га ние пре поръч ва ме на всич ки хо ра да жи ве ят
в аб со лют на чис то та. За мно зи на та зи идея е не по -
нят на. То ва се дъл жи на по ло же ни е то, в ко е то те се
на ми рат. Ко га то хо ра та при до би ят чис то та та, ще
дой де све то ст та. „Чис то та“ и „свя тост“ са си но ни -
ми. След све то ст та ще дой де слу же не то. Кой то не е
чист и свят, не мо же да слу жи. Най-пос ле, след слу же -
не то ще дой де Лю бов та. То ва са ред въз мож нос ти,
тяс но свър за ни ед на с дру га. За поч не ли с чис то та та,
чо век е нап ра вил ве че крач ка нап ред в жи во та си.

За се га кракът на обик но ве ния чо век не мо же да
стъ пи в све та на аб со лют на та чис то та. Там вла дее
пъ лен ред и по рядък. Там не поз во ля ват ед но камъ че да
се пре мес ти. Ако оти де те при един от Све ще ни те из -
во ри на веч ния жи вот, ще греб не те вни ма тел но от во -
да та му и ще я из пи е те до дъ но. Не е поз во ле но да се
раз лее от во да та на Све ще ни те из во ри на жи во та.

Ка за но е в Пи са ни е то: „Са мо чис ти те по сър це
ще ви дят Бо га“. Чис то та та пра ви чо ве ка си лен. Го во -
ря за въ тре ш на та чис то та, а не за външна та. С
външна та не чис то та чо век лес но се спра вя. Да ли си
чист, или не чист – то ва са със то я ния, през ко и то чо -

веш ко то съз на ние ми на ва. От тях за ви си здра ве то на
чо ве ка. Той тряб ва да мис ли за сво я та чис то та и да не
гле да дру ги те, кой е чист и кой е не чист. Чис ти ят чо -
век не бо ле ду ва. Щом бо ле ду ва, има не що не чис то в не -
го. Чия е та зи нечис то та, не го ва или чуж да, не е важ -
но. Изоб що, всич ки про ти во ре чия се дъл жат на не чис -
то та та. Чис то та та е външна та стра на на чо веш кия
дух. До ка то духът ра бо ти, чо век е чист. Прес та не ли
той да действа, чо век ста ва не чист.

Бъ де те аб со лют но чис ти фи зи чес ки и ду хов но. Аз
ис кам у вас да се за ро ди иде я та за съвър ше на та чис -
то та и да ви слу жи ка то един ве чен под тик и стре -
меж.

Па зе те се от вся ка не чис та мисъл, ко я то по па да
във ва шия ум. Ед на та ка ва мисъл е в със то я ние да пок -
ва ри це лия чо веш ки жи вот. Ка то зна е те то ва, па зе те
чис то та в жи во та си.

Ис ка те ли да за па зи те съз на ни е то си чис то, за -
ме ст вай те ло ши те об ра зи с кра си ви, а не чис ти те с
чис ти.

И тъй, оне зи хо ра, на ко и то съз на ни е то е про бу -
де но, тряб ва да дър жат в ума си идя та за чис то та на
мисъл та. Та зи идея тряб ва да ос та не в ума им ка то
ос нов на мяр ка, с ко я то да си слу жат във всич ки слу чаи
на жи во та. За все ки съз на те лен чо век чис то та та е
ма ги чес ка пръ чи ца. Той ста ва от сън с иде я та за чис -
то та та и ля га да спи с та зи идея.

Не на ру ша вай те чис то та та, ко я то Бог е вло жил
във ва ша та ду ша. До ка то па зиш све ще но чис то та та
на ду ша та си, ти си чо век. Щом из гу биш чис то та та
си, ти гу биш Бо же ст ве но то в се бе си.

Кое е цен но то в чо веш кия жи вот? Чис то та та и
све то ст та. Да бъ дем чис ти по от но ше ние на се бе си
и све ти по от но ше ние на Бо га. Чис то та та е не об хо -
ди мост, а све то ст та – иде ал, към кой то се стре ми
чо веш ка та ду ша.

Със та вил по бе се ди от Учи те ля Петър Дъ нов 
д -р В. Ве лев
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Господи, чистота в сърцето, чистота в ума, чистота в душата си прося!
Господи, светлина в сърцето, светлина в ума, светлина в душата си прося!

Господи, дай сила на духа ми, за да Ти служа през целия си живот
в Дух и Истина!

Размишлявайте, съзерцавайте върху силите, които са образували тези думи – 
Дух и Истина – те са ключове.

Учителя



Кол ко дълъг път е тряб ва ло да се из ми не, за да се
стиг не от плос ко то, поч ти сля то с гръб на ка че ло на
зми я та, до ви со ко то, доб ре мо де ли ра но че ло на чо ве ка!
Из ра зен ге о мет ри чес ки, то зи път е ра вен на 180 гра -
ду са. На чер тан на кни га, то зи по лукръг не би ни ка зал
ни що – ед на го ла ли ния, ед но об раз на ся каш във всич ки -
те си точ ки. Но ако тя би се про ек ти ра ла във вре ме и
прост ра н ство, ако би се превър на ла в ис то рия, все ки
гра дус от нея би ожи вял, би се превър нал в цял свят от
жи ви съ ще ст ва, об ре че ни от ед на пред веч на Во ля да
пре ка рат зем но то си съ ще ст ву ва ние при раз лич ни ге -
о ло гич ни и кли ма тич ни ус ло вия, в раз ни сре ди, в раз ни
епо хи и вре ме на, за да изпъл нят сво е то пред наз на че ние
в пла на на ево лю ци я та.

И ето, ние има ме най-сет не пред се бе си чо ве ка
с не го во то ви со ко из диг на то че ло. На вяр но че ло то на
чо ве ка, как то впро чем и сам той, не е дос тиг на ло своя
завър шен вид. То още се строи, още се мо де ли ра. Че
то ва е та ка, ни го во ри са мо то раз но об ра зие от че ла у
раз ни те хо ра – от нис ки, плос ки и ед ва мо де ли ра ни че -
ла, ми на вай ки през мно го меж дин ни фор ми, ние дос ти -
га ме до ви со ки те, прос тор ни и кра си во из ва я ни че ла,
по ко и то се че те мисъл та и проз ре ни е то на ге ния. И
на ис ти на, бих ме ли мог ли да си пред сат вим един ге ни -
а лен чо век с нис ко че ло? Нис ко то че ло ни на пом ня схлу -
пе но не бе и те сен кръ го зор – виж дат се ху ба во са мо
близ ки те не ща и пред ме ти, но ня ма дал ни ни, ня ма не о -
боз ри ми прос то ри и най-ве че ня ма не бе. Ви со ки те че ла
ни на пом нят ши ро ки те кръ го зо ри, ко и то се отк ри ват
от ви со ки те пла ни нс ки вър хо ве – на до лу не о боз ри ми
глед ки, а на го ре не бес ни те прос то ри, в ко и то се
чувства безк рая на ко смич но то прост ра н ство.

Но да ос та вим по е тич ни те срав не ния и об ра зи и
да ви дим как во ни каз ва за че ло то фре но лог и я та.

Фре но ло зи те са отк ри ли, че че ло то на ис ти на е
из раз на ин те лек ту ал ния жи вот на чо ве ка. Те са отк -
ри ли по не го спе ци ал ни мес та, ко и то из ра зя ват раз ви -
ти е то на мозъч ни те цент ро ве, свър за ни с раз ни
умстве ни спо соб нос ти. Та ка нап ри мер в чел ни те из да -
ти ни над веж ди те, си реч в дол на та част на че ло то, са
ло ка ли зи ра ли раз ни те цент ро ве на възпри я тие. В
сред ни те час ти на че ло то те са ло ка ли зи ра ли предс -
тав ни те цент ро ве, а в гор на та част – мис лов ни те,
разсъдъч ни цент ро ве. Ня кои фре но ло зи и пси хо фи зи ог -
но мис ти оти ват още по-на татък в разп ре де ля не то
на че ло то и го де лят от до лу на го ре на след ни те зо ни:
1) зо на на възпри я ти я та; 2) зо на на предс та ви те; 3)
зо на на конк рет но то прак ти чес ко мис ле не; 4) зо на на
абстра кт но то прак ти чес ко мис ле не; 5) зо на на ин ту и -
ци я та, съ зер ца ни е то и твор чес ко то въ об ра же ние.

За да сък ра тя из ло же ни е то, ще дам ед на фи гу ра
за разп ре дял ба та на раз ни те умстве ни спо соб нос ти
та ка, как то ни я да ва фре но ло ги я та.

Ед но вни ма тел но разг леж да не на фи гу ра та ни по -
каз ва, че всич ки ония, у ко и то дол на та част на че ло то
е сил но раз ви та, имат и доб ре раз вит пред ме тен ум
– те лес но възпри е мат и схва щат всич ко оно ва, ко е то
има пря ко от но ше ние към пред мет ния, фи зи чес кия
свят: прост ра н стве на по зи ция на пред ме ти те, вза им -
но по ло же ние и разс то я ние, фор ма, го ле ми на и раз ме ри,
цвят, тег ло, по рядък и на ред ба по външни бе ле зи, по
служ ба и прак тич но пред наз на че ние, ко ли че ст ве но
прес мя та не. Из ра зе но нак рат ко, всич ко оно ва, ко е то
се ме ри, тег ли и брои по па да в сфе ра та на тех ни те
умстве ни ин те ре си. Бих те ли мог ли да си предс та ви -
те един добър ес те ст ве ник без сил но раз ви ти наб лю -
да тел ни и възпри я тий ни спо соб нос ти? Той тряб ва да
има пре ди всич ко доб ре раз ви та спо соб ност за фор ма,
за що то по ня кой път мал ки раз ли чия във външния вид
на ня кой от рас ти тел ни те или жи во ти нс ки ек зе мп ля -
ри, ня коя мал ка ва ри а ция на да ден приз нак или бе лег
прехвър ля то зи ек зе мп ляр към друг вид. Съв ре мен ни те
ес те ст ве ни ци, осо бе но след отк ри ва не то на мик рос ко -
па, са дош ли до та ка ва тън ка наб лю да тел ност, че пос -
лед на та по ня ко га е на ис ти на дос той на за учуд ва не. Та -
ка ва наб лю да тел ност про я вя ват фи зи ци те-екс пе ри -
мен та то ри, как то и хи ми ци те. Как во би пра вил един
фи зик, ако не при те жа ва ше пок рай дру ги те умстве ни
спо соб нос ти, ко и то са без пор но не об хо ди ми за уп раж -
ня ва не на не го ва та спе ци ал ност, съ що и доб ре раз вит
усет за тег ло, го ле ми на и брой? Мо же те да си предс -
та ви те до как ва пси хо ло ги чес ка тън кост е дос тиг нал
у съв ре мен ния фи зик усетът за мяр ка, тег ло и брой,
ако той се опит ва, ма кар и чрез инстру мен ти, да ме -
ри, тег ли и брои до ри и не ви ди ми те с прос то око
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ЧЕЛОТО НА ЧОВЕКА
Из есе та та „Пъ тят на звез да та“

Георги РАДЕВ

F – фор ма; 1.Го ле ми на (раз мер); 2. Тег ло (те жест, рав но ве сие);
3.Цвят; 4. Ред; 5. Смя та не; 6. Па мет за мес та; 7.Вре ме; 8. Тон (му -
зи ка); 9. Па мет за фак ти, съ би тия; 10. Наб лю да тел ност; 11.При -
чин ност; 12. Срав не ние; 13. Ин ту и ция, проз ре ние; J –Въ об ра же ние
(иде а ция); 14. Ве се лие (уч ти вост).
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елект ро ни. Ня кой мо же би ще ка же, че той не ги ме ри
и тег ли не пос ре д стве но, а с по мощ та на фи но пост ро -
е ни инстру мен ти. Да, но те зи инстру мен ти той ги е
пост ро ил, за да уве ли чат външна та, възпри е ма тел на
мощ на не го вия тън ко ди фе рен ци ран усет за тег ло.

Тън ко раз вит усет за тег ло, пок рай дру ги те си
ху до же ст ве ни дар би, пок рай усе та си за фор ма, го ле ми -
на и раз ме ри, тряб ва да има и скулп торът. Да зна еш
кол ко да уда риш с чу ка, кол ко да на тис неш с пръст гли -
на та, с ед на ду ма как во на ля га не да уп раж ниш – то ва
за ви си все от то зи мозъ чен център за тег ло, те жест
или на ля га не.

Раз ви ти е то на цент ро ве те, ко и то фре но ло зи те
ло ка ли зи рат в сред на та част на че ло то, а имен но: вре -
ме, тон, па мет за да ти и съ би тия, па мет за мес та и
пъ те ше ст вия, да ва дру го нап рав ле ние на умстве на та
дей ност. Тук се явя ва един ва жен еле мент, кой то ха -
рак те ри зи ра та зи гру па спо соб нос ти – вре ме то. До -
ка то в пър ва та гру па спо соб нос ти, ло ка ли зи ра ни не -
пос ре д стве но над веж ди те, иг ра е ше ос нов на ро ля
прост ра н ство то, схва на то ка то не що, ко е то от дел -
ни те пред ме ти „за е мат“ и в ко е то те се раз по ла гат
(не мо жем тук да възпри е мем ни що, ако то не за е ма
из ве ст но прост ра н ство, ако ня ма из ве ст ни „из ме ре -
ния“), във вто ра та гру па ос нов на ро ля иг рае вре ме то,
про цесът, съ би ти е то. Тук са важ ни не пред ме ти те с
тех ни те осо бе нос ти, а про це си те, съ би ти я та, ко и то
са ста на ли, ста ват или ще ста нат във вре ме то. Ня -
ма да се впус кам да разг леж дам оная пси хо ло гич на
връз ка, ко я то съ ще ст ву ва меж ду вре ме то и свър за ни -
те с не го по ня тия за пе ри о ди ци тет и ритъм, от ед на
стра на, и па мет та и предс та вя не то – от дру га. Ала
не е слу ча ен фактът, де то фре но ло зи те отк ри ват тия
спо соб нос ти, ло ка ли зи ра ни в сред на та чел на зо на. Тук
се крие па мет та на чо ве ка не са мо за един кратък пе -
ри од от вре ме, а и за ця ло то му ми на ло. Та зи об ласт е
свър за на с подсъз на ни е то – от ней но то по-сил но или
по-сла бо раз ви тие за ви си твор чес ка та дей ност на чо -
ве ка, по чи ва ща на па мет та и асо ци а ци я та на предс -
та ви те. Ис то ри ци те за п ри мер, а съ що и пи са те ли те-
бе лет рис ти, имат сил но раз ви та па мет за съ би тия и
да ти, за случ ки, тъй как то ге ог ра фи те пък и пъ те ше -
ст ве ни ци те имат и сил но раз ви та па мет за мест нос -
ти. В та зи сред на част на че ло то спа да всъщ ност и
оно ва, ко е то се на ри ча по ня ко га твор чес ка фан та зия.
Дъл бо ко пог лед на то, тя се ко ре ни в сфе ра та на при -
род ния ум, де то опе ри рат предс та вя не то, па мет та и
слож ният апа рат на асо ци а ци я та на предс та ви те.
Всъщ ност, не съз да ва ни що но во – тя е са мо ед но
предс та вя не на ми на ло то в но ви съ че та ния и фор ми.
Но во то, в дъл бо кия смисъл на ду ма та, се дъл жи на въ -
об ра же ни е то – или аз бих упот ре бил из ра за идей на
мисъл, иде а ция.

Фре но ло зи те ло ка ли зи рат въ об ра же ни е то, или
иде а ци я та, в най-гор на та част на че ло то. В та зи об -
ласт спа дат и срав не ни е то, раз ли ча ва не то, как то и
центърът на умоз ри тел на та, ка у зал на или при чин на
мисъл. Тук е об ла ст та на чис тия ра зум. Ако тия цент -
ро ве са доб ре раз ви ти у един чо век, той мо же да мис -
ли отв ле че но, да раз миш ля ва вър ху фи ло со фс ки и те о -
ре тич ни въп ро си, да ди ри по-да леч ни те съ от но ше ния и

при чи ни на не ща та. Най-гор на та част на че ло то за е -
мат цент ро ве те на проз ре ни е то, ин ту и ци я та, въ об ра -
же ни е то или идей на та мисъл – не об хо ди ми спо соб нос -
ти на един ге ни а лен ум. Аз на мек нах по-го ре за раз ли -
ка та, ко я то тряб ва да се пра ви меж ду фан та зи я та,
ко я то ра бо ти в сфе ра та на твор чес кия или при ро ден
ум, и въ об ра же ни е то или иде а ци я та. Мно го по е ти и
пи са те ли, ко и то ни ко га не са би ли в със то я ние да се
из диг нат в сфе ри те на идей ния ум, откъ де то ид ва ис -
ти нс ко то вдъх но ве ние, на ри чат с туй име оно ва чис -
то па сив но със то я ние, при ко е то от тях но то подсъз -
на ние нах лу ват ре ди ца об ра зи, ко и то се свързват и
гру пи рат спон тан но око ло един център по за ко ни те на
асо ци а ци я та. Ала има го ля ма раз ли ка меж ду тоя род
„вдъх но ве ние“ и вдъх но ве ни е то, ко е то про из ти ча от
идей ния свят – све та на пър вич ни те идеи, де то функ -
ци о ни ра свръхсъз на ни е то. Са мо ге ни ал ни те на ту ри ис -
ти нс ки се из ди гат до не го и съ зер ца вай ки из ве ст ни
идеи, въплъ тя ват тия идеи във фор ми, достъп ни за хо -
ра та, сто я щи на по-нисък умствен уро вен. Са мо от
то зи свят на свръхсъз на ни е то ид ва ис ти нс ки но во то. 

Та зи тън ка раз ли ка меж ду твор чес ки и иде ен ум,
меж ду хо ра та на твор чес ка та фан та зия и иде а ци я та,
меж ди та лан ти те и ге ни ите не ви на ги се схва ща. Тя
впро чем би мог ла да изпък не са мо при ед но под роб но и
вдъл бо че но изс лед ва не на тво ре ни я та на та ла нт ли ви
пи са те ли, уче ни, по е ти, му зи кан ти и на ония, у ко и то
е има ло по ве че или по-мал ко проб лясъ ци на ге ни ал ност.
Но бър зам да под чер тая, че са мо ед но външно изс лед -
ва не мал ко би доп ри нес ло за уяс ня ва не на то зи проб -
лем. Тук е не об хо ди мо вжи вя ва не, проз ре ние, про ник ва -
не в съз на ни е то на оня, кой то е тво рил, за да се схва -
не по ле то, в ко е то той е ра бо тил, как то и ме ха низ ма
на не го ва та ра бо та. А от тук е яс но, че оня, кой то ни -
ко га не се е из диг ал до вис ши те сфе ри на умстве на та
дей ност, не мо же да раз бе ре ней ния ха рак тер и ней ни -
те за ко ни и за то ва не е в със то я ние да схва не съ ще -
ст ве ни те є осо бе нос ти. На то ва умстве но ог ра ни че -
ние се дъл жат ония не до ра зу ме ния, ко и то чес то се
сре щат в съ чи не ни я та на за пад ни пи са те ли, до сеж но*
при ро да та на ге ния, как то и до сеж но опи та на мис ти -
ци те. Те зи пи са те ли обик но ве но са склон ни да виж дат
в не достъп ни те за тях пре жи вя ва ния на тия вис ши на -
ту ри из ве ст ни па то ло гич ни про я ви, и то са мо въз ос -
но ва на външни, чис то при вид ни при ли ки. От там и не -
ле пи ци те за бли зо ст та меж ду ге ни ал ност и лу дост, за
„рег ре сив ни“ и „ин фан тил ни“ ду шев ни про я ви у мис ти -
ци и въ об ще у хо ра на ду хов ния опит. Оче вид но в съз -
на ни е то на тия тес ногръ ди уче ни перс пек ти ва та се
гу би, раз ли ки те се притъ пя ват и всич ко се пре ли ва в
она зи зри тел на плос кост, в ко я то те съз на ват и виж -
дат не ща та. Впро чем поз на та ис ти на е, че хо ра та са
склон ни да свеж дат не ща та към оно ва умстве но ни во,
на ко е то те се на ми рат. Те да ле че още не мис лят с ця -
ло то си че ло.

От из ло же на та по-го ре то пог ра фия на че ло то се
виж да, че то не е са мо ед на част от че ре па, пок ри та
с го ла ко жа. То е цял един свят. Под не го ва та повъ рхни -
на, как то под повъ рхно ст та на зе мя та, се кри ят бо га -
ти те сък ро ви ща на умстве ния жи вот.

*от нос но (ос тар.)
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Бла гос ло ви, Гос по ди, ду ша та ми,
очис ти ме, Бо же, от ло ши те мис -
ли. 

Бла го да ря Ти за го ля ма та бла -
гост, ко я то имаш към мен. 
Аз Те поз на вам, че си добър, все -
ми лос тив, все ис ти нен, все-
мъдър.

Бла го да ря Ти, Гос по ди, бла го да ря
Ти за всич ко, ко е то си ми дал и си
ме на у чил.

Амин 
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Чо век тряб ва да гле да на
всич ки фор ми, на всички живи
същества ка то на съ ще ст ва, в
ко и то Бо же ст ве но то жи вее.
Щом гле да та ка, той ще има
пра вил ни от но ше ния към тях.
Кой то гле да на жи ви те съ ще ст -
ва с по чит и ува же ние, той це ни
още по ве че сво и те ближ ни.

В не ви ди мия свят жи вот -
ни те имат съвър ше но друг вид
от то зи, кой то предс та вят на
Зе мя та. Зад вся ко жи вот но
стои ед но ра зум но, въз ви ше но
съ ще ст во, ко е то го уп рав ля ва.

За да ча та на жи вот ни те е
да съ би рат маг не тизъм. До ка -
то жи вот ни те са здра ви, и хо -
ра та ще бъ дат здра ви. Щом жи -
вот ни те за поч нат да бо ле ду -
ват, и хо ра та ще бо ле ду ват.
Ето за що ние тряб ва да бъ дем
при я те лс ки раз по ло же ни спря -
мо жи вот ни те, за да мо жем да
се полз ва ме от маг не тич ни те
си ли, ко и то се скла ди рат в тях.

Всич ки жи вот ни пред -
став ля ват фа зи, през ко и то чо -
век е ми нал в про це са на сво е то
раз ви тие.

Вся ко жи вот но е сим вол на
из ве ст ни ка че ст ва, на ня как ва
доб ро де тел. 

Нап ри мер гълъбът е сим -
вол на чис то та и свя тост. Той
да ва при мер за издръж ли вост в
убеж де ни я та.

За да се спа сят от ло ши те
ус ло вия на жи во та, ня кои чо -
веш ки ду ши, изос та на ли в раз -
ви ти е то си, вли зат в жи во ти -
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нс ки те фор ми – кот ка, ку че, кон и др. до ка то
ус ло ви я та се по доб рят. Те зи ду ши се при ю -
тя ват в жи во ти нс ки те фор ми, как то път -
никът тър си да се при ю ти в бур на нощ, или
как то мо рякът се хва ща за ня коя ска ла след
го ля мо ко ра бок ру ше ние. Ло шо е по ло же ни е то
на изос та на ли те ду ши, но без та ка ва стан -
ция за по чив ка е още по-ло шо.

Гле дам ед но ку че тук, на у чи ло се да ским -
ти ка то е глад но. Аз му раз би рам ези ка, знам
за що ским ти. Той е един поз нат, кой то е
влязъл в не го, съв сем е за га зил. То ва е ед на чо -
веш ка ду ша, не е ку че. Мо ли се: „За га зих, гла -
ден съм. Мал ко хле бец ще има ли?“ Каз вам му:
„Вто ри път ка то дой деш на Зе мя та тряб ва
да се учиш да жи ве еш доб ре.“ Дос та вид но ли -
це е би ло в ми на ло то, не ис кам да му каз вам
име то. 

Каз ва те: „Как мо же чо веш ка ду ша да вле -
зе в ку че!“ За що чо веш ка та ду ша да не мо же
да вле зе в ед но ку че, в един ку чеш ки хо тел, и
да спи там? Жи вот ни те – то ва са хо те ли от
раз лич ни сте пе ни. Ду ши те вли зат вът ре на
по чив ка. Вън от жи вот ни те жи вотът е по-
тежък. Ня кои вли зат в дър ве та та, ня кои
вли зат в цве тя та да жи ве ят. За пред по чи -
та не е та ка, от кол ко то извън цве тя та,
извън жи вот ни те. 

Бог е съз дал ку че то и за ра ди Не го ти си
длъ жен да го хра ниш. Ка то по лу чи те пис мо
от он зи, ко го то оби ча те, ня ма ли да го за па -
зи те? Гос под е съз дал ку че то и за то ва аз гле -
дам на не го ка то на пи са но Сло во Бо жие. От
очи те му из ли зат ду ми те, чрез ко и то Бог е
съз дал всич ки жи вот ни. Аз не ис кам да бъ да
ка то ку че то, за що то мо е то ес те ст во се
раз ли ча ва ко рен но от не го во то, но не мо га да
пре неб рег на от но ше ни я та, пос та ве ни от
Бо га.

Има жи вот ни, ко и то раз би рат ня кои
не ща по-доб ре от хо ра та. Нап ри мер ку че то
поз на ва кой чо век е добър и кой лош. То ва не
ста ва по инс тинкт, но по не же те ка то яс но -
вид ци виж дат ау ра та на чо ве ка. Във Вар не нс -
ко, в се ло Ни ко ла ев ка, има ше един чо век, ко го -
то на ри ча ха Де ли Ва сил – лу ди ят Ва сил. От -
да леч още ку че та та му се рад ва ха и вър тя ха
опаш ки. Спо ред мен то зи чо век бе ше све тия,
об ле чен във фор ма та на Де ли Ва сил. Той дъл го
вре ме жи вя в то ва се ло, до ка то един ден за -
ми на за он зи свят, от ни ко го не поз нат.

ККуу ччее ттоо е сим вол на вяр ност и при я те л -
ство. То оби ча чо ве ка и му ос та ва вяр но. С
то ва ку че то изп ла ща гре хо ве те си.

ММаайй ммуу ннии ттее се дят по-го ре от чо ве ка.
По ве че то май му ни са ве ге та ри ан ци и ядат
пло до ве, до ка то хо ра та тепър ва ще дой дат
до ве ге та ри а н ство то. Ще дой дем ка то май -
му ни те да се раж да ме ве ге та ри ан ци. Ко га то
ду ши те на май му ни те дой дат в све та на хо -
ра та и хо ра та се пре об ра зят, светът ще се
поп ра ви. 

В май му на та има не що мно го бла го род -
но. Се мей ни ят им жи вот е мно го по-доб ре
ор га ни зи ран, от кол ко то у хо ра та. Аз счи там
май му ни те за ху ба ви ди а ман ти, но неш ли фо -
ва ни. Ка то се шли фо ват, ху ба ви ди а ман ти
ще ста нат от тях. 

ЛЛъъввъътт не е сви реп, ни то жес ток, но той
си слу жи със сък ра те ния про цес, той сък ра -
ща ва вре ме то. Лъвът каз ва на всич ки мле ко -
пи та е щи: „Аз съм цар. Имам пра во да раз по ла -
гам с вас. За то ва всич ки тряб ва да ра бо ти те
за ме не.“ Ме со яд ни те жи вот ни имат ви со ко
мне ние за се бе си, те счи тат, че в умстве но
от но ше ние сто ят по-ви со ко от тре во пас ни -
те. Тре во пас ни те пък в сър деч но от но ше ние
са по-кул тур ни от ме со яд ни те. Сле до ва тел -
но и при жи вот ни те има ме две кул ту ри: кул -
ту ра  на ума и кул ту ра  на сър це то. Тре во пас -
ни те са пред стви те ли на кул ту ра та на сър -
це то и за то ва са по-доб ри – имат чис то, бла -
го род но сър це. Ме со яд ни те са по-ум ни, но по
сър це не са доб ри. И се га вие, ка то ра зум ни хо -
ра, ще съ е ди ни те два та прин ци па – на лъ ва и
на ов ца та, и ще ка же те: „Ние ще бъ дем ум ни
ка то лъ ва и доб ри ка то ов ца та. Ще разкъс ва -
ме зло то ка то лъ ва, ще спа ся ва ме тре ва та
ка то ов ца та и ще да ва ме мяс то на доб ро то
в нас да рас те.“

Каз ва те: „Кон е то ва, той не чувства ка -
то чо ве ка.“ Ко га то гос по да рят се от на ся
гру бо, жес то ко със своя кон, пос лед ни ят се
обръ ща към Бо га с ду ми те: „Гос по ди, вло жи
по ве че лю бов в сър це то на моя гос по дар, да
има тър пе ние, да бъ де по-сниз хо ди те лен към
ме не. Аз съм го тов да из не са всич кия му то -
вар, но да бъ де по-спо ко ен, да не бър за тол ко -
ва.“ Та ка се мо ли ко нят в се бе си. Ето как
тряб ва да постъ пи ра зум ни ят гос по дар със
своя кон: по ло ви на та то вар да ту ри на своя
гръб, по ло ви на та то вар на гър ба на ко ня си и
та ка да тръг нат два ма та, да се раз го ва рят
при я те л с ки.

Бог все ки мо мент наб лю да ва как
постъп ва чо век с жи вот ни те, с рас те ни я та,
и от то ва съ ди за са мия не го.
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От ри ца тел на чер та на ввъълл ккаа е гру бо ст -
та, а на оовв ццаа ттаа – не чис то та та. По ло жи тел -
на та чер та на ов ца та е щед ро ст та: тя да ва
мля ко то, въл на та си, а по ня ко га и де ца та си.
Вълкът оба че не е щедър. Доб ра та стра на на
въл ка е, че не да ва мяс то на па ра зи ти в се бе
си. Па ра зи ти те се стра ху ват от въл ка. Ако
нап ра ви те ко жух от въл ча ко жа, ни как ви па -
ра зи ти ня ма да вля зат в не го.

От ед на стра на, ммаа ггаа ррее ттоо е край но упо -
ри то, а доб ра та му стра на е, че пие са мо от
най-чис та та во да. До се га ма га ре то не е нап -
ра ви ло ни то ед но престъп ле ние. Един кул ту -
рен чо век уби ва де сет ду ши и ми на ва за ге -
рой. Кой стои по-ви со ко – той или ма га ре то?
Ще ка же те, че чо век е по-го ре. То ва е въп рос.

ППттии цции ттее, без да ги е учил ня кой, раз би -
рат от ме те о ро ло гия, поз на ват ко га как ви
про ме ни ще ста нат с вре ме то. Пе телът
предс каз ва вре ме то по-ра но и по-точ но от
най-но ви те ба ро мет ри. Аз имам един пи шещ
ба ро метър с осем ба ра ба на, кой то не е тол -
ко ва то чен, кол ко то пет ли те. Един ден чу -
вам пет ли те да пе ят за про мя на във вре ме -
то. Гле дам ба ро метъ ра – още ни що не се виж -
да от бе ля за но за раз ва ля не на вре ме то. Ед ва
след ня кол ко ча са ба ро метърът от бе ля за
раз ва ля не на вре ме то – и той се присъ е ди ни
към зна ни е то на пет ли те. И действи тел но,
не се ми на мно го, вре ме то се раз ва ли. Как то
виж да те, пет ли те имат тън ки се ти ва. 

Ко га то пет ли те пе ят, те каз ват на хо -
ра та: „До ка то ние пе ем, вие тряб ва да бъ де -
те спо кой ни, да вяр ва те, че ра бо ти те ви ще
се на ре дят доб ре.“ Кой то раз би ра ези ка на
пет ли те, той мо же да знае ще има ли ус пех в
ра бо та та си, или ня ма да има.

Сту дент оти ва да след ва в стра н ство.
Пе телът се обръ ща към не го и за поч ва да ку -
ку ри га. Това не е слу чай но яв ле ние. Пе телът
предсказ ва на то зи мла деж, че ще свър ши на -
у ки те си доб ре и ще се вър не у до ма си с го ле -
ми при до бив ки. С ку ку ри га не то си пе телът
ис ка да ка же на сту ден та: „Бъ ди умен, смел
ка то ме не, ку ку ри гай и от ни що не се стра -
ху вай!“ Не мис ле те, че то ва са праз ни ду ми.
Не, в ку ку ри га не то на пе те ла има стро го оп -
ре де ле на мисъл. То не е слу чай но. При ро да та
из пол з ва ра зум но всич ко, ко е то е съ з да ла. Тя
си слу жи с жи ви те съ ще ст ва ка то със сим во -
ли. Те пред с твля ват ней ния език. Тя го во ри
чрез тях. Във вся ко не що се крие ед на Бо же -
ст ве на идея.

Дом, в кой то има ккоотт ккаа, доб ре е. На пус -
не ли кот ка та до ма, ще се слу чи не що ло шо.
Ако ис ка те да зна е те, ще се слу чи ли ня как во
не щас тие през де ня, наб люда вай те кот ка та
и ку че то. Те се скри ват още пре ди не щас ти -
е то и ка та ст ро фа та. Ня ко га се случ ва об -
рат но то – хо ра та се стра ху ват, очак ват из -
ве ст но не щас тие, ка та ст ро фа или бом бар -
ди ров ка, а в то ва вре ме ку че то и кот ка та си
ига ят спо кой но. По инс тинкт те пред чу в -
стват, че днес ня ма да се слу чи ни що ло шо.
Наб лю да вай те как во пра ви кот ка та, ко га то
за бо лее. Тя се ле ку ва с пост. Пре ди пос та тя
изяж да ня кол ко стръ ка очис ти тел но. След
то ва пос ти ня кол ко де на, до ка то озд ра вее.
Ако кот ка та мо же да се ле ку ва и знае как да
се хра ни, кол ко по ве че то ва е достъп но за чо -
ве ка

Ня ма по-ло ши очи от змийс ки те. Оба че
ззммии яя ттаа е най-здра ва от всич ки жи вот ни.
Ста ри те ал хи ми ци са взи ма ли мал ко от
кръв та на зми я та и са ин жек ти ра ли хо ра та,
за да продъл жат жи во та им. Как ви то и да са
очи те на зми я та, ако зна е те, че ня кол ко кап -
ки от ней на та кръв мо гат да ле ку ват ту бер -
ку ло за или рак, вед на га ще се под ло жи те на
ин жек ция от та зи кръв и ще заб ра ви те за
очи те є. Жес то ка е зми я та, но тя ле ку ва чо -
ве ка. Ако при е меш ка че ст ва та на зми я та, ще
бъ деш най-го ле ми ят не ща ст ник на све та.

Ма хат ма Ган ди: „Аз съм убе ден, че ако се
стре мим към ду хов но съвър ше н ство, то тряб ва да
прес та нем да уби ва ме на ши те мал ки бра тя, за да
удов лет во ря ва ме сво и те фи зи о ло ги чни пот реб нос -
ти.“

Пи та гор: „Бра тя мои, не оск вер ня вай те сво е -
то тя ло с гре хов на хра на. Има ме жи то, ябъл ки,
гроз де. Има ме уха е щи тре ви и зе лен чу ци, ко и то не
мо гат да се при гот вят на огън… Зе мя та щед ро ни
да ря ва сво и те сък ро ви ща – чис та хра на, и ни ка ни
на пир ше ст во, ко е то не е по лу че но с кръ воп ро ли тие.
Са мо зве ро ве те уто ля ват своя глад с плът…“
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Зми я та не е го то ва още да ми не в по-ви со ко
със то я ние. Ней на та ин те ли ге нт ност е мно -
го сла ба.

ППаа яяккъът, кой то ми на ва за не ра зум но съ -
ще ст во, пра ви та кава фи на мре жа, как ва то
чо век не мо же да нап ра ви.

ППччее ллии ттее в ор га ни за ци он но от но ше ние
са по-доб ре уре де ни от хо ра та, ко и то тряб -
ва да взе мат об ра зец от тях. На ис ти на, тях -
но то уреж да не е частич но са мо, но за то ва
пък е об раз цо во. 

ММрраавв ккаа ттаа в сво я та енер гич ност е за
пох ва ла. Тя е мно го сме ла и ин те ли ге нт на.
Зна е те ли как мис лят мрав ки те? При тях
има ред и по рядък, какъв то и меж ду хо ра та
ня ма. Те се под чи ня ват ед на на дру га, слу шат
се. Ка то се да де ко ман да от на чал ни ка им да
оти дат някъ де, вед на га оти ват и свършват
ра бо та та. И Пи са ни е то каз ва: „О, ле ни ве цо,
иди се на у чи от мра ви те.“ На как во? На тру -
до лю бие. Как во е тру до лю би е то? То е мисъл.
Зна чи на у чи се да мис лиш.

Ко га то мрав ки те пра вят своя мра ву няк,
те го съг раж да т та ка, че во да та не мо же да
про ник не в мра ву ня ка и да на мок ри ста и те
им. Те имат ця ла инс та ла ция за про кар ва не
на во да та без да се на мок ри жи ли ще то им.
Ние, съ ве ре мен ни те уче ни хо ра, още ня ма ме
та ки ва прис по соб ле ния. Ние не раз би ра ме
още свой ства та на во да та тъй, как то мрав -
ки те ги раз би рат. Жи ли ща та на мрав ки те са
вся ко га су хи. При то ва тех ни те стаи са су хи
без да се ци мен ти рат. 

Ка то се прос ле ди жи во та на мрав ки те,
мо же да се на ме рят при чи ни те в ор га ни чес -
кия свят за спи ра не на раз воя на ед на кул ту -
ра. И ако тър си те от ри ца тел ни те, ло ши те
чер ти на да де на кул ту ра, ще ги на ме ри те в
жи во та на мрав ки те. Меж ду тях има ред и
дис цип ли на, но дис цип ли на на на си лие, дис -
цип ли на на жес то кост. Те са съ ще ст ва на
кра ен ма те ри а лизъм, но не и на иде а лизъм. Ко -
га то мла ди ят чо век каз ва, че тряб ва да ра бо -
ти на мла ди ни, а да си по чи ва на ста ри ни,
то ва под раз би ра кул ту ра та на мрав ки те.

Ще ка же те, че ммуу ххаа ттаа е дреб но, ни щож -
но съ ще ст во. Разг ле дай те я с лу па та, за да ви -
ди те кол ко е кра си ва. Свър же те се с нея в

аст рал ния свят, за да ви ди те, че и тя е ин -
те ли ге нт на. То ва не се от на ся до всич ки му -
хи, но са мо до ония, ко и то са за па зи ли сво и те
пър вич ни ка че ст ва. Ако та ка ва му ха кац не на
но са, на че ло то, на гла ва та ви някъ де, с то ва
тя ис ка да ви ка же не що. И му ха та, как то и
всич ки жи ви съ ще ст ва, мо же да бъ де про вод -
ник на въз ви ше ни мис ли. Чрез нея ня кое ра -
зум но съ ще ст во го во ри на чо ве ка, каз ва му, че
не мис ли пра во или не постъп ва пра вил но.
Нап ри мер ня кой чо век е на мис лил да извър ши
престъп ле ние. Дой де ед на му ха при не го, кац -
не на но са му. Той я из го ни, но тя пов тор но

кац не на но са му. Той пак я из го ни. Му ха та
кац не тре ти, четвър ти, де се ти път на но са
му, до ка то го зас та ви най-пос ле да мис ли пра -
во и да се от ка же от престъп ле ни е то, ко е то
е ре шил да нап ра ви. Ня кой пи ше пис мо, с ко е -
то ис ка да раз ва ли ед на доб ра ра бо та. Дой де
ня коя му ха при не го и кац не на но са му. Той я
из го ни, тя пак кац не. До ка то не се от ка же
от пис мо то си, му ха та не го ос та вя на спо -
кой ствие. Съз на тел но ли е то ва ка ца не на му -
ха та или несъз на тел но? Щом с ка ца не то си
му ха та е в със то я ние да отк ло ни чо ве ка от
кри вия път, то ва ка ца не е съз на тел но и на -
мяс то. Ще ка же те, че то ва е ня как во съв па -
де ние. Как вие тъл ку ва те не ща та, то ва не е
важ но. Важ но то е, че в ко лек тив но то съз на -
ние на жи ва та При ро да всич ки яв ле ния са не -
раз рив но свър за ни.

Ще при ве да още един при мер, да ви ди те
как не ви ди ми ят свят ра бо ти. Един наш при -
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Ко зелът на гре ха
Ня ко га ко за та би ла све ще но жи вот но, ко е то

слу же ло на бо га на ху ба во то вре ме Тор, или До нар
(бог на гръ мо те ви ца та – бел. ред.). След то ва, ка то
жи вот но на Са та на та, тя би ла об ре че на на веч но
прок ля тие. За прос ло ву тия „ко зел на гре ха“ се го во -
ри в Ста рия за вет. В Кни га тре та на Мой сей (16,
21) се каз ва: „И Арон тряб ва да пос та ви две те си
ръ це вър ху гла ва та на жи вия ко зел и да из по вя да над
не го всич ки гре хо ве на из раил тя ни те и всич ки
постъп ки, ко и то те са извър ши ли ня ко га, и да го
изп ра ти в пус ти ня та за ед но с един го тов чо век. Та -
ка ко зелът тряб ва да от не се всич ки те тех ни про ви -
не ния със се бе си в ед на от да ле че на мест ност и ед -
ва в пус ти ня та той тряб ва да се пус не“. Ка то
предс та ви тел на греш ния на род, ко зелът оти ва при
Аза зел – ду ха на пус ти ня та и смъртта.

За да бъ де нах ра не но чо ве че ст во то, вся ка
го ди на се уби ват 2,5 ми ли ар да кра ви, ов це и сви -
не, 22.5 ми ли ар да п ти ци, ня кол ко три ли о на ри би.
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я тел имал важ на ра бо та, за свършва не то на
ко я то тряб ва ло да ста ва вся ка сут рин в три
ча са. Оба че той ня мал бу дил ник, а не могъл
сам да се съ буж да. Лег нал си ве чер та и дъл бо -
ко в се бе си се по мо лил да се съ бу ди по ня какъв
на чин в три ча са, за да за поч не ра бо та та си.
Ка то наб ли жи ло три ча са, той чул, че ед на
го ля ма му ха бръм чи над гла ва та му, не го ос -
та вя да спи. Той ста нал, пог лед нал джоб ния
си ча сов ник и ви дял, че часът е три. Вед на га
ско чил от лег ло то си, об лякъл се и за поч нал
да ра бо ти. На дру га та сут рин му ха та пак за -
поч на ла да бръм чи и той се при ну дил да ста -
не. То ва продъл жи ло цял ме сец, през ко е то
вре ме той свър шил ра бо та та си. Зна чи му ха -
та изпъл ни ла ро ля та на бу дил ник. Не ви ди ми -
ят свят я из по лз вал ка то свой слу га, ка то
про вод ник.

ППее ппее рруу ддии ттее предс тав ля ват кар тин на
из лож ба на ан ге ли те. Ка то по се ти те тях на -
та из лож ба, ще раз бе ре те какъв смисъл крие
тя.

Ху дож никът тряб ва да изу ча ва пе пе ру -
ди те, да ви ди в как во мал ко прост ра н ство са
пос та ве ни тол ко ва мно го крас ки. Уче те из -
ку ст во то от пе пе ру ди те и от цве тя та.
Изу ча вай те пе пе ру ди те, пти ци те, жи вот -
ни те, да ви ди те как ва об хо да имат те. В то -
ва от но ше ние пе пе ру ди те са за под ра жа ние.
Пе пе ру да та кац не на гла ва та ти, на ед но то
и на дру го то ти ра мо, на гър ба ти и пос то ян -
но каз ва: „Бог да те бла гос ло ви!“ Кой не оби ча
пе пе ру да та, ко я то бла гос ла вя? За то ва ка то
кац не пе пе ру да вър ху вас, не я пъ де те. Тя но си
щас тие.

Кой учи пти ца та да хвър чи? Кой учи ри -
ба та да пла ва? Кой учи чер вея да вли за в дър -
во то и да пра ви дуп ки в не го? Кой учи пче ли -
те да съ би рат мед? Как то виж да те, всич ки
съ ще ст ва, от най-мал ки те до най-го ле ми те,
имат свое вът реш но ръ ко во д ство, ко е то ги
нап рав ля ва към тях на та спе ци ал на ра бо та.
Всич ки жи ви съ ще ст ва, мал ки и го ле ми, със -
тав ля ват удо ве на ве ли кия Бо же ст вен ор га -
низъм. Всич ки съ ще ст ва на Зе мя та се ръ ко во -
дят от по-ра зум ни от тях. Рас те ни я та и
жи вот ни те не при над ле жат на хо ра та. Хо ра -
та мо гат са мо да ги кул ти ви рат и да се полз -
ват от тях, оба че рас те ни я та и жи вот ни те
при над ле жат на съ ще ст ва с мно го по-ви со ко
раз ви тие от чо веш ко то.

�


Хнум – тво рецът с гла ва на овен
В царство то на фа ра о ни те хо ра та вяр ва ли в

мно го бо же ст ва, ко и то в по ве че то слу чаи си предс -
та вя ли в об ра за на жи вот но или най-мал ко то по не с
гла ва на жи вот но. Един от най-ин те рес ни те та ки -
ва бо го ве е Хнум, тво рецът. Обик но ве но Хнум има
гла ва на овен. 

Не бес ни ят чер вен гли ган
В Крит е на ме рен шлем, нап ра вен от зъ би на

гли ган. В ин дийс ки те ре ли ги оз ни по е ми от I хи ля до -
ле тие пр. н.е. богът Прад жа ха ти, в об ра за на ди ва
сви ня, из ди га Зе мя та от во да та и я пра ви оби та е -
ма. То ва ува же ние към сви ня та и раз но об ра зи е то на
предс та ви те, свър за ни с нея, по каз ват, че то ва жи -
вот но на ис ти на при над ле жи към най-ста ри те до -
маш ни жи вот ни.

Вес ти те лят на свет ли на та 
и го ле ми ят дър дор ко
Иранс ки те на ро ди са по чи та ли пе те ла ка то

пред ве ст ник на ут ро то, ка то пти ца на свет ли на -
та, ко я то ца ру ва на не бе то.

За ед но с ко кош ки те и пе те ла, предс та ви те,
ко и то ги свързва ли с кул та към Слън це то, се разп -
ро ст ра ня ва ли и на за пад. С отг леж да не то на ко кош -
ка та се по я вил и оби ча ят да се по да ря ват яй ца ка -
то сим вол на веч ния жи вот. В ри сун ки на ет рус ки
гроб ни ци в Ита лия от 4 до 3 хи ля до ле тие. пр.н. е. е
предс та ве на сце на, в ко я то на род ни ни те на ум ре -
лия се по да ря ва по ед но яй це. От то ва яй це на жи во -
та про из лязъл и хрис ти я нс ки ят оби чай на ве лик де нс -
ко то яй це.

Го ля ма та пче ла
В Ефес, един от най-из ве ст ни те гра до ве, на се -

ля ван от єо ний ци, по чи та ли в глав ния си храм май -
ка та-бо ги ня ка то „Го ля ма та пче ла“. При вид на та
спо соб ност на пче ла та-ца ри ца девстве но да да ва
неп рекъс на то жи вот за ни ма ва ла вяр ва щи те от Ма -
ла Азия от хи ля до ле тия. Ед на по е тич на фор ма на
пър вия пче лен по лет през про лет та на ми ра ме при
хе ти те. Пче ла та би ла смя та на за пра те нич ка на
май ка та-бо ги ня, ко я то тър се ла вмес то нея из чез -
на лия бог на рас ти тел но ст та Те ло пи нос. Ко га то го
отк ри ва ла, тя го ужил ва ла и го на маз ва ла с восък,
за да го от ве де у до ма.

Бур хард Брен ти ес „Отк ри ва не то“ на до маш ни те жи вот -
ни. Зе миз дат, 1981
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През пос лед ни те две сто ле тия чо ве че -
ст во то с ус ко ре ни тем по ве разгръ ща но ви и
но ви стра ни ци от тай ни те на при ро да та. С
бър зи крач ки ов ла дя ва но ви и но ви енер го но -
си те ли: въг ли ща, неф те ни про дук ти, яд ре но
го ри во. Ко му ни ка ци ите съ що от бе ля за ха го -
лям по дем – през те лег ра фа, мор за, те ле фо на
до без жич ни те тех но ло гии, са те лит ни те
връз ки, ин тер нет. На у ка та нав ли за все по ве -
че в по ле ви те фор ми на ма те ри я та и вза и мо -
от но ше ни я та им.

Чрез на уч но-тех ни чес ки те отк ри тия
чо векът пре о тк ри ва собстве но то си уст -
рой ство, ка то се опит ва да възпро из ве де
съвър ше на та би о ме ха ни ка на тя ло то чрез
ро бо то ст ро е не то и слож ни те вза и мовръз ки
в мозъ ка си чрез ком пютър ни те уст рой ства.

Пос лед ни те тен ден ции в про миш ле ни -
те и ком пютър ни те тех но ло гии са свър за ни
с ббеезз жжиичч нниияя ппррее нноосс ннаа иинн ффоорр ммаа цциияя. То ва да ва
по вод за раз мисъл вър ху ня кои не яс ни мо мен -
ти, свър за ни с пре да ва не то на нас ле д стве но -
ст та при жи ви те ор га низ ми, и по-точ но вър -
ху свой ства та на ДНК.

ДНК – то ва тайн ство на при ро да та,
съз да ва що мно го об ра зи е то на жи ви те фор -
ми, е обект на но ви дис ку сии и изс лед ва ния в
пос лед ни те де се ти ле тия. Как во всъщ ност е

тя?
Пряк ма те ри а лен но си тел на ин фор ма -

ция! А за що не ттррааннсс ффоорр ммаа ттоорр и но си тел? И
да ли връз ки те при ро да – жив ор га низъм, при -
ро да – ДНК, ДНК – клетъч ни ор га не ли, ня мат
ос вен ма те ри а лен, съ що и ввъълл нноовв ха рак тер?

Не ка на со чим вни ма ни е то си към ня кои
проб ле ми в ге не ти ка та и се лек ци я та, а имен -
но раз па да не то на ви со коп ро дук тив ни сор -
то ве рас те ния, по лу че ни по из ку ст вен път
чрез ин ду ци ра ни му та ции всле д ствие об ра -
бот ка с елект ро маг нит ни, рент ге но ви, кор -
пус ку лар ни лъ че ния и др., а съ що и към въп ро -
са за ес те ст ве ни те му та ции, т.е. без на ме -
са та на чо ве ка. 

Как ва би мог ла да бъ де при чи на та за раз -
па да не то на приз на ци те, ако не по доб на на
та зи, пре диз ви ка ла му та ци я та, но с по-го ля -
ма си ла? Не е ли тя при чи на та и за ес те ст ве -
но от па да не, очист ва не от неп рис по со бе ни -
те фор ми?

Да потър сим при чи на та, ка то пог лед -
нем при ло же на та таб ли ца на елект ро маг -
нит ни те треп те ния. Ще ви дим, че над улт -
ра ви о ле то ви те лъ чи има още 12 ок та ви, меж -
ду ко и то са и рент ге но ви те лъ чи. А рент ге -
но ви те лъ чи и те зи под тях са с чес то та,
близ ка до чес то та та на из вив ки те на ДНК-
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Те ма та за ДНК в пос лед ни те де се ти ле тия е обект на дис ку сии и но ви изс лед ва ния, ко и то по каз ват, че ста ра та
кон цеп ция за ДНК е ве че „отес ня ла“.

Ето мне ни я та на ня кои во де щи спе ци а лис ти в об ла ст та на ге не ти ка та, из ра зе ни на кон фе рен ци я та в Дор нах,
Швейца рия в 1996г. под надс лов „Бъ де ще то на ДНК“.

Проф. Ернст Пе тер Фи шер (уни вер си тетът в Конс тан ца): „Про тив но на ши ро ко разп ро ст ра не ни те вяр ва ния,
ге номът е „ку ха“ кон цеп ция. Ни кой не знае точ но как во е генът. Иде я та, че ге ни те са от го вор ни за ха рак те рис ти ки -
те и приз на ци те на хо ра та, жи вот ни те и рас те ни я та, е ос та ря ла.“ С то ва той уточ ня ва, че ние ни ко га не мо жем да
раз бе рем как ще изг леж да един чо век, гле дай ки един стве но не го ва та ДНК. 

Проф. Якоб Мю лер от Уни вер си те та в Ба зел твър ди, че ме ди ци нс ка та на у ка е в кри за, за що то тол ко ва мно го
се е кон це нт ри ра ла на мо ле кул но ни во, че е за гу би ла пог лед вър ху чо ве ка.

Д-р Мае Ван Хо (От во рен уни вер си тет, Анг лия): „Ген на та па ра диг ма ко ла би ра. Раз ви ти е то в на у ка та по ка за,
че по от но ше ние на вза и мо дей стви е то меж ду ДНК и про те и ни те ние ве че не мо жем да го во рим прос то за ли не ар на
при чин но-след стве на връз ка. Са мо то изс лед ва не на ге ни те отхвър ли възгле да, че ДНК е ста бил на и ста тич на. Об рат -
но – зак лю ча ва Хо – ДНК е под виж на и ди на мич на.“ Проф. Гюн тер Стоц ки (Ню Йоркски уни вер си тет) под чер та ва, че
ефек та на ге ни те ви на ги е свър зан с обкръ жа ва ща та сре да и мо же да до ве де до не о чак ва ни еко ло гич ни стра нич ни
ефек ти.

По ме ст ва ме хи по те за та на един млад бъл га рс ки аг ро ном, ко я то се опит ва да хвър ли но ва свет ли на вър ху за -
га да ка та ДНК. 

ПОГЛЕД НАВЪТРЕ
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спи ра ла та, т. е. 34 ангщрь о ма. На то зи факт
се дъл жи и не га тив но то им въз дей ствие.
При ло же ни в го ле ми до зи, те вли зат в ре зо -
нанс с та зи спи ра ла. На пос лед на та ок та ва на
скђ ла та се на ми рат кос ми чес ки те лъ чи,
постъп ва щи от кос мо са. 

Не ка да тръг нем по след ния път на
разсъж де ния за лъ че ни я та и тех ни те въз дей -
ствия:

1. Има дос татъч но нат ру па ни фак ти за
въз дей стви е то на раз лич ни те прост ра н -
стве ни фи гу ри вър ху жи ви те и не жи ви те
обек ти от окол на та сре да. В пос лед ни те де -
се ти ле тия осо бе но на шу мя ха
изс лед ва ни я та при пи ра ми дал -
ни те фор ми ка то излъч ва тел и
пре об ра зу ва тел на енер гия..

22.. ЧЧоо ввеешш ккоо ттоо ттяя ллоо ссъъ щщоо
ииззллъъчч вваа, как то и те ла та на
рас те ни я та и жи вот ни те.
Кир ли а но ва та фо тог ра фия на
скъ по цен ни камъ ни по ка за
излъч ва не и при тях. С по мощ -
та на спе ци ал ни ка ме ри бе ше
зас не та чо веш ка та ау ра.

3. Излъч ва не то на енер гия
от чо веш ко то тя ло и цир ку ли -
ра не то є по не ви ди ми ка на ли и
мик ротръ бич ки е би ло доб ре
из ве ст но на древ ни те мъд ре ци
от Из то ка. Те зи мик ро ка на ли
са на ре че ни на ди си и наб ро я -
ват око ло 72000. Тук тряб ва да
спо ме нем за пуб ли ку ва но то в
края на 20 век отк ри тие, че в
чо веш ко то тя ло има мик -
ротръ бич ки с не и зяс не на функ -
ция… на брой око ло 72 000. Ин те -
рес но съв па де ние! При съв ре -
мен ни те опи са ния за уст рой ство то на
клет ка та (на еу ка ри от ни те ор га низ ми) ще
срещ нем, ос вен дру ги те клетъч ни ор га не ли, и
на ли чие на мик ротръ бич ки. Те са с ди а метър
23-27 на но мет ра, функ ци я та им не е напъл но
изяс не на. За от бе ляз ва не е, че участ ват в об -
ра зу ва не то на де ли тел но то вре те но, а в нор -
мал но със то я ние са раз по ло же ни пер пе нди ку -
ляр но на клетъч на та сте на. ККаа ттоо ччее ллии ззаа
ссвврръъзз ккаа ммеежж ддуу ппооввъъ ррххнноо сстт ттаа ннаа ккллеетт ккаа ттаа ии
ннеейй нноо ттоо яядд рроо..

4. Нав ля зох ме в клет ка та. Да продъл жим
към центъ ра є и тай на та на нас ле д стве но -
ст та – ДНК-мо ле ку ла та. Да ви дим ДНК през
пог ле да на све тов но из ве ст ния учен Шрь о -
дин гер. В кни га та си „Как во пред с твля ва жи -

вотът от гле ди ще на фи зи ка та“ още през
1944г. той пи ше: „Ние смя та ме, че генът или
мо же би хро мо зом но то влак но предс тав ля ва
са мо по се бе си апе ри о дич но твър до тя ло.“

Съв ре мен на та на у ка потвър ди не го во -
то виж да не, ко е то вле зе в учеб ни ци те: “Те зи
ду ми се ока за ха про ро чес ки. Действи тел но
ДНК при ли ча на твър до тя ло. Двой ни те ба -
зи са под ре де ни в нея как то в крис та ли те. И
то ва е един ли не ен крис тал – вся ка двой ка
има са мо два съ се да, и апе ри о ди чен – с не ре гу -
ляр на пос ле до ва тел ност на ба зи те.” (Учеб -
ник по Ге не ти ка за ВСИ от 1987 г.)

Те зи стъп ки на разъ сжде -
ние ни во дят към след но то
пред по ло же ние:

Мо ле ку ла та на ДНК мо -
же да се упо до би на крис тал на
ве риж ка и сле до ва тел но би
тряб ва ло да има ииззллъъчч вваа ннее
как то крис та ли те. 

Все ки ген мо же да се разг -
ле да ка то ед на прост ра н -
стве на фи гу ра и сле до ва тел но
все ки ген излъч ва в оп ре де лен
ди а па зон, с оп ре де ле на чес то -
та. 

ВВссее ккии ггеенн ппррии ее ммаа ввиибб рраа --
цции ииттее,, ттрреепп ттее ннии яя ттаа оотт ккоосс --
ммоо ссаа,, ддоосс ттиигг ннаа ллии ддоо ннее ггоо ччрреезз
ссиисс ттее ммаа ттаа оотт ммиикк ррооттрръъ ббиичч --
ккии ии ггии ттррааннсс ффоорр ммии рраа вв ттрреепп --
ттее нниияя сс ддрруу ггии ччеесс ттоо ттии.. А лъ -
че ни я та от всич ки ге ни от
всич ки клет ки на ор га низ ма
оп ре де лят „енер ге тич ния
ске лет“, енер гий но то тя ло,
ко е то дуб ли ра в ус той ство -
то си фи зи чес ко то. То ва се

потвъ ржда ва от опи ти ка то след ния: при
про ряз ва не на лист от муш ка то и пос та вя -
не то му във ви со ко вол то во и ви со ко чес тот -
но елект ри ес ко по ле, след фо тог ра фи ра нео
му той изг леж да цял, да же на мяс то то на
дуп ка та ли чат клет ки те.

Аме ри ка нс кия би о хи мик Чар гаф пи са::
““ЖЖии ввооттъътт ее ттоо вваа,, ккоо ее ттоо ггуу ббиимм вв еепп рруу ввеетт ккаа --
ттаа””..

В еп ру вет ка та има ме хи мич ния ком по -
нент на жи во та, но той не е тъж де ст вен на
са мия жи вот, как то свет ли на та на елект ри -
чес ка та круш ка не е тъж де ст ве на на са ма та
круш ка. За свет ли на та на круш ка та не е не -
об хо ди ма са мо ма те ри я та на волф ра мо ва та
ниш ка, по-важ но е пре ми на ва не то на елект -



ри чес кия ток през нея.
Не ка се вър нем към проб ле ма с раз па да не

на сор то ве те. При разм но жа ва не то по ве ге -
та ти вен на чин или чрез тъ кан ни кул ту ри
нас ле д стве ни те бе ле зи се за паз ват, до ка то
при се мен но разм но жа ва не се раз па дат. 

Не е ли въз мож но лъ че ни я та от кос мо са
и окол на та сре да, по па да щи вър ху рас те ни е -
то, да се възпри е мат от ДНК на вся ка клет -
ка и от там да се на соч ват към реп ро дук тив -
ни те ор га ни, т. е. към най-чувстви тел на та
част от ор га низ ма? При про це са на оп лож да -
не нас ле д стве ни ят ма те ри ал е в хап ло ид но
със то я ние. В та зи най-чувстви тел на фа за
нас ле д стве ни ят ма те ри ал е под ло жен на ес -
те ст ве но то лъ че ние на це лия ор га низъм, т.е.
на лъ че ни е то на 2п хро мо зом ния на бор на
всич ки клет ки на ор га низ ма. Ко га то рас те -
ни е то ( жи ви ят ор га низъм ) и съ от вет но не -
го ва та ДНК, не е в хар мо ния с окол на та сре -
да, дис хар мо ни я та се пре да ва на реп ро дук -
тив ни те ор га ни, ко и то от го ва рят със
струк тур ни про ме ни и ре фор ми, да ва щи но -
ви струк ту ри с виб ра ции, сход ни с окол на та
сре да. Из ве ст но е, че вся ка си те ма се стре ми
към хар мо ния, рав но ве сие с най-мал ки раз хо -
ди.

А чо векът из важ да от със то я ни е то на
рав но вес но съ жи те л ство ня кои би о ло гич ни
ви до ве, ка то се рад ва на но ви те фор ми, за да
тър си впос ле д ствие из ход от съз да де ни те
от са мия не го проб ле ми. 

Зе мя та и всич ки не бес ни све ти ла са в
пос то ян но дви же ние и все ки миг е не пов то -
рим. Кос ми чес ки те виб ра ции, пр и сти га щи
от все ми ра, са раз лич ни вся ка се кун да. Пре -
ми на ли през про ме ня щия се кос ми чес ки де кор
от пла не ти, спът ни ци, звез ди, сис те ми и др.,
те ос та вят от пе чатъ ка си вър ху вся ко съ -
ще ст во. Мо же би те зи енер гий ни вза и мо от -
но ше ния меж ду мо ле ку ла та на ДНК, стре мя -
ща се към неп рекъс на та хар мо ния с окол на та
сре да, и все ле на та са ниш ка та, ко я то пре ми -
на ва през ево лю ци он но то ни раз ви тие, ка то
ни свързва с оне зи да леч ни епо хи на ги га н тски
ма мон ти и ди но зав ри, ко га то на ши ят звез -
ден ко раб – Зе мя та е бил в дру ги ус ло вия на
звезд но то прост ра н ство. То га ва е зву ча ла
„му зи ка в дру га то нал ност“. Мо же би…

Древ на та ин дийс ка мъд рост ни за поз на -
ва с жиз не на та енер гия Кун да ли ни, ко я то
про ти ча по гръб нач ния стълб, уви та ка то
змия око ло плът ни те струк ту ри 3.5 пъ ти. 3,5
нм е спи ра ла та на ДНК. Мо же би то ва е ума -
ле но то ко пие на жиз не на та си ла Кун да ли ни.

Мо же би чо ве че ст во то твър де ра но е по лу -
чи ло ябъл ка та на поз на ни е то и е за поч на ло
дос та бе зот го вор но да екс пе ри мен ти ра в об -
ла ст та на ген но то ин же не р ство, без да е в
със то я ние да пред ви ди пос ле д стви я та от
на ру ша ва не то на все мир ни те за ко ни, без да
се опит ва пре ди всич ко да се хар мо ни зи ра с
те зи за ко ни.
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СКАЛА НА ТРЕПТЕНИЯТА
Брой на трептенията в секунда
62. октава 4, 611, 686, 427, 389, 904 Непознати
61. октава 2, 305, 843, 009, 213, 693, 952 Рентгенови лъчи
60. октава 1, 152, 921, 504, 606, 846, 976 Рентгенови лъчи
59. октава 675, 460, 752, 303, 423, 488 Рентгенови лъчи
58. октава 288, 230, 376, 151, 711, 744 Рентгенови лъчи
57. октава 144, 115, 188, 075, 855, 872 Непознати
51. октава 2, 251, 799, 813, 685, 248
50. октава 1, 125, 899, 906, 842, 624 Химични или 

ултравиолетови лъчи
49. октава 526, 949, 953, 421, 312 Светлина
48. октава 281, 474, 979, 710, 656 Светлина
47. октава 140, 737, 468, 355, 328 Светлина
46. октава 70, 368, 744, 177, 644 Светлина
45. октава 35, 184, 372, 088, 832 Неизвестни
40. октава 1, 099, 511, 627, 776 Неизвестни
35. октава 34, 359, 738, 368 Електрични

вълни на радиото (Херц. Вълни)
30. октава 1, 073, 741, 824 !
25. октава 33, 554, 432 !
20. октава 1, 047, 546 Непознати
15. октава 32, 768 Тонове
10. октава 1024 Тонове
9. октава 512 Тонове
8. октава 256 Тонове
7. октава 128 Тонове
6. октава 64 Тонове
5. октава 32 Тонове
4. октава 16 Тонове
3. октава 8 Тонове
2. октава 4 Тонове
1. октава 2 Тонове

Следват космичните лъчи
Дължина на вълната Брой трепт. в сек.
1/14 ангстрьома 4х1019

Рентгенови лъчи
12 ангстрьома 25х1017

5 октави неизв. лъчи
5000 ангстрьома 6х1015

Ултравиолетови лъчи
7,5х1014

Една октава видими 
лъчи на светлината

0,076 микрона 4х1014

Рентгенови лъчи
8 1/2 октави
инфрачервени лъчи

0,314 м/м 1012

3 1/2 октави
неизследвани лъчи

3 милиметра 1011

Рентгенови лъчи
Електрически вълни 
на радиото

Забележка:Един микрон е една хилядна част от милиметъра, а един ангстрьом
е една десетомилионна част от милиметъра
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По ве че от по ло вин век Джо у зеф Пиърс,
кой то пред по чи та да го на ри чат прос то
Джо, изс лед ва тай ни те на чо веш кия ум. Ав -
тор е на кни ги те: Пук на ти на в кос мич но то
яй це, Изс лед ва не на пук на ти на та в кос мич -
но то яй це, Ма ги чес ко то де те, Ма ги чес ко то
де те съз ря ва, Връз ки на си ла та и Кра ят на
ево лю ци я та. Не говaта страст си ос та ва
изу ча ва не то на оно ва, ко е то той на ри ча
“раз ви тие на ин те ли ге нт но ст та при де ца -
та”. Той се е обя вил за “ико но бо рец”, кой то
не се стра ху ва да го во ри за то ва как по сто -
ти ци на чи ни и пъ ти ща днеш но то аме ри ка -
нс ко об ще ст во ли ша ва от хра на ин те лек ту -
ал ни те, емо ци о нал ни и ду хов ни нуж ди и коп -
не жи на мла ди те хо ра. От час ти учен, от час -
ти изс ле до ва тел, от час ти мис тик, пъ ту ващ
учи тел, Джо Пиърс под дър жа тес ни връз ки с
най-изтък на ти те изс ле до ва те ли, ра бо те щи
във вся ка от ин тере с у ва щи те го об лас ти.
Той син те зи ра по уни ка лен на чин ре зул та ти -
те от тех ни те про уч ва ния и ги пре да ва на
достъ пен език – един зна чи те лен при нос в
на ше то вре ме на на ра ст ва ща спе ци а ли за ция.
Джо пъ ту ва по цял свят, за да разп ро ст ра ня -
ва сво я та изстра да на мъд рост.

Въп рос: Ще ка жеш ли не що за нев ро ло гич ни те
ув реж да ния на съв ре мен ни те де ца, ко и то опис ваш в
кни га та си „Кра ят на ево лю ци я та“?

Пиърс: Пре ди 10 го ди ни на пи сах кни га та си Кра -
ят на ево лю ци я та и, по вяр вай те ми, по ло же ни е то
отто га ва на сам се е вло ши ло с 1000 про цен та. По -
ве че то хо ра, във ле че ни в об ра зо ва тел на та ре фор ма,
обсъж дат учеб ни те прог ра ми, до ка то всъщ ност ис -
ти на та е, че де ца та, с ко и то те ра бо тят, имат ув -
ре де ни спо соб нос ти да бъ дат обу ча ва ни в пъл ния
смисъл на ду ма та. Об ще ст во то тряб ва най-пос ле
да раз бе ре то ва. Най-яс ни те ре зул та ти от нос но
те зи ув реж да ния дой до ха от изс лед ва ни я та на Тю -
бин ге нс кия уни вер си тет в Гер ма ния, про веж да ни в
продъл же ние на 20 го ди ни, обх ва ща щи хи ля ди хо ра. Те

по ка за ват три ста тис ти чес ки зна чи ми из во да от -
нос но ре зул та та от нес по соб но ст та да се изг ра ди
не об хо ди ма та за раз ви ти е то сен зор на сти му ла ция.
Пър во – на ли це е на ма ля ва не с един про цент за вся -
ка го ди на на сред на та сен зор на чувстви тел ност на
чо ве ка и съ от вет но – на не го ва та спо соб ност да
по лу ча ва ин фор ма ция от за о би ка ля щия го свят. Ин -
фор ма ци я та, ко я то днеш ни те де ца мо гат да
възпри е мат или ре ги ст ри рат от окол ния свят, е 80
про цен та от та зи, ко я то са възпри е ма ли де ца та,
ко и то се га са 20 го диш ни. То ва оз на ча ва, че те прос -
то са с 20 про цен та по-не осъз на ти за то ва къ де се
на ми рат и как во ста ва око ло тях. Вто ро – сти му -
ли те, ко и то пре ми на ват през ре ти ку лар на та фор -
ма ция на мозъч ния ствол, тряб ва да бъ дат сил но
кон це нт ри ра ни ин фор ма ци он ни експло зии, за да про -
би ят. То ва оз на ча ва,че един стве ни те сиг на ли, ко и то
де ца та възпри е мат от окол на та сре да, са за ре де ни -
те със сил но нап ре же ние бом бас тич ни сти му ли. Ако
то ва е звук, той тряб ва да е си лен, ако е до пир,
тряб ва да е на тиск, ако е кар ти на, тряб ва да е яр -
ка. Сла би те сиг на ли не мо гат да при ко ват вни ма ни -
е то им по ра ди на ма ле на та чувстви тел ност към за -
о би ка ля ща та ги сре да. Ед но срав не ние: пре ди 20 го -
ди ни де те то или юно ша та са раз лич ва ли 360 ню ан са
на чер ве ния цвят, до ка то се га раз де ли тел на та им
спо соб ност е спад на ла на око ло 130 ню ан са. Ед ва до -
ло ви ми те раз ли чия са ели ми ни ра ни и е не об хо дим си -
лен чер вен цвят, за да про ник не през ре ти ку лар на та
сис те ма. Ако над ник нем в дру ги те от де ли на се тив -
на та сис те ма, те съ що са дъл бо ко по ра зе ни.

Ув реж да ни я та в нор мал но то раз ви тие са при -
чи не ни от раз но об раз ни фак то ри – ка то се за поч не
от ро дил ни те тех но ло гии и неп ра вил ни те ежед нев ни
гри жи за де те то. Най-чес то ис ти нс ка та гри жа се
за ме ня с ма си ра на свръ хсти му ла ция – във вис ша
сте пен не под хо дя ща – драз ни те ли, на ко и то де те то
е из ло же но през це лия ден, ка то те ле ви зия или му зи -
ка, ко и то се смя та, че го за бав ля ват или ус по ко я -
ват.

Въп рос: Има ли на ис ти на до ку мен ти ра ни фи зи -
чес ки ат ро фич ни про ме ни?
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Пиърс: Да, има ат ро фия на ця ла та сен зор на
сис те ма. То ва от го ва ря и на изс лед ва ни я та на
Мар ша Ми ку лак, за ко и то пи сах в Кра ят на
ево лю ци я та. Още пре ди 15 го ди ни тя от -
че те 20–25% на ма ле ние на се тив на та
чувстви тел ност на тех но ло гич но то де -
те, срав не но с „при ми тив но то“ де те от
по ля та или джунг ли те. 

Тре ти ят ре зул тат на гер ма нс ко то
изс лед ва не до ка за, че мозъкът по каз ва
вло ше на адап та ция на рав ни ще, счи та но за
ге не ти чес ки невъз мож но. В мозъ ци те на
днеш ни те мла ди хо ра ня ма кръс тос ва не на сен -
зор на та ин фор ма ция, т. е. не се осъ ще ст вя ва син -
те за в мозъ ка. Зре ни е то нап ри мер предс тав ля ва се -
рии от бри ля нт ни от пе чатъ ци, ко и то не се кръс -
тос ват със зву ка, до пи ра, ми ри са и та ка на татък.
Вли за щи ят ин фор ма ци о нен по ток от се ти ва та не
об ра зу ва общ кон текст, а вся ко е не за ви си мо и изо -
ли ра но от дру ги те. То ва обяс ня ва за що де ца та се
умо ря ват тол ко ва бър зо, ко га то са из ло же ни на изо -
би лен ин фор ма ци о нен по ток. 

Ко га то чу ва оп ре де лен звук, де те то не изв ли ча
от па мет та си мо де ли и дру ги се тив ни впе чат ле ния,
ко и то ре зо ни рат с не го. В мозъч ни те сис те ми се об -
ра зу ват прос ти къ си връз ки. То ва е ра зул татът от
лип са та на ес те ст ве ни сти му ли и на ли чи е то вмес -
то тях на ма си ра на свръх-упот ре ба на из ку ст ве ни
сти му ли. Аз и Дже ри Ман дел бях ме в края на сед ми -
ца та в Но ва Зе лан дия на кон фе рен ция, про веж да на от
Д-р Кейт Бъ зел вър ху ефек ти те от те ле ви зи я та и
ком пют ри те. Ве че има не ве ро ят но мно го нев ро фи зи -
о ло гич ни из лед ва ния, ко и то по каз ват, че те ле ви зи я -
та пре диз вик ва се ри оз ни про би ви в ге не тич но то ко -
ди ра не. Брус Лип тон, клетъ чен би о лог, един бри лян -
тен чо век, по каз ва как емо ци о нал но то със то я ние на
те зи де ца про ме ня ко рен но струк ту ра та на ДНК.
Та ка че не ис кам да го во ря за бъ де щи те проб ле ми на
об ра зо ва ни е то и т. н., а за ув реж да ни я та, ко и то са
при чи не ни на по ве че то де ца в пър ви те три го ди ни
от жи во та им и как да про ме ним то ва. Са мо ако мо -
жем да го пре о до ле ем! Най-важ но е с как во подх ран -
ва ме на ши те де ца през пър ви те три го ди ни.

Има три важ ни не ща. Пър во, тряб ва да раз бе -
рем, че въз пи та ни е то на ис ти на за поч ва от ут ро ба -
та и в 90% се осъ ще ст вя ва през пър ви те три го ди -
ни. Вто ро, ни ко га не си ха бе те енер ги я та да се обръ -
ща те и ан га жи ра те инс ти ту ции, но из по лз вай те
все ки бит от енер ги я та си, за да нап ра ви те всич ко,
ко е то мо же те, за най-го ле мия брой де ца, ко и то пря -
ко мо же да дос тиг не те. Виж те насъщ ни те и ис ти -
нс ки нуж ди на де те то в се мей ство то или око ло вас.

Въп рос: Каз вал сте съ що, че те ле ви зи я та е
враг но мер ед но на въ об ра же ни е то. Как во е всъщ -
ност вли я ни е то є вър ху де ца та?

Пиърс: Те ле ви зи я та в бук ва лен смисъл пре до -
тв ра тя ва нерв но то раз ви тие и рас те жа на мозъ ка
у де ца та. Ко га то мал ко то де те гле да мно го те ле ви -
зия, то ва под тис ка спо соб но ст та му да съз да ва
вът реш ни об ра зи за не ща или съ би тия, ко и то не са
пре дос та ве ни на сен зор на та му сис те ма от за о би -
ка ля ща та сре да, а то ва е същ но ст та на оно ва, ко е -
то на ри ча ме „въ об ра же ние“. Изс ле до ва те ли те в на -
ча ло то мис ле ха, че проб лемът е в прог ра ми те, но се
ока за, че са ма та те ле ви зи он на тех но ло гия е ув реж -
да ща. С дру ги ду ми, гле да не то на те ле ви зия са мо по
се бе си е па губ но за чо веш ка та фи зи о ло гия. То ва е
дъл га ис то рия. На ча ло то є е през шейсет те го ди ни
на 20 век, ко га то би ло ус та но ве но, че мозъкът на
мал ки де ца, на ми ра щи се пред ек ра на, из па да в ка та -
тон но със то я ние. Та зи мозъч на ре ак ция се дъл жи на
ра ди а нт на та свет ли на, ко я то е свет лин ни ят из -
точ ник как то при те ле ви зи я та, та ка и при ком пют -
ри те. Ме ха низмът е дос та сло жен, за да го обяс ня -
вам тук, прос то ще ка жа, че мозъкът се изк люч ва
при то зи вид свет ли на. Ние мо жем да ви дим как те -
ле ви зорът хип но ти зи ра де ца та, ко га то го гле дат
продъл жи тел но вре ме. Най-страш но то е, че те ле ви -
зи он на та ин ду ст рия, ка то от чи та то зи ефект, въ -
веж да та ка на ре че ни те „сеп ва щи сти му ли“. „Сеп ва -
щи ят ефект“ съз да ва в мозъ ка усе ща не то за опас -
ност и го съ буж да, ка то цел та е да бъ де под дър жа -
но буд но вни ма ни е то. „Сеп ва щи те ефек ти“ са рез ки
и вне зап ни свет лин ни ефек ти или зву ци, про мя на в
тембъ ра, бър за смя на на глед на та точ ка на обек ти -
ва. Мозъкът оба че евен ту ал но за поч ва да се прис по -
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со бя ва към та зи си ту а ция, от чи тай ки я ка то фал -
ши ва тре во га и за поч ва да се наст рой ва към нея. В
ре зул тат на то ва все ки де сет го ди ни те ле ви зи он на -
та ин ду ст рия се при нуж да ва да усил ва „сеп ва щи те
ефек ти“, до ка то нак рая има ме пе ри о дич ни взри во ве
от на си лие в детс ки те ани ма ци он ни фил ми и др., ка -
то се дос ти га до сред но 60 би та от на си лие на все -
ки по ло вин час. Тук има зна че ние ве че ес те ст во то
на прог ра ма та. До ка то мозъч на та ко ра, или не о кор -
тексът осъз на ва, че те ле ви зи он ни те об ра зи не са
ре ал ни, дол ни те мозъч ни от де ли, или „реп ти лий ни ят“
мозък не осъз на ва то ва. То ва оз на ча ва, че ко га то ед -
но де те гле да на си лие по те ле ви зи я та, не го ви ят
реп ти ли ен мозък изп ра ща се рии съ об ще ния за опас -
ност към емо ци о нал ния мозък, кой то от своя стра -
на вед на га се свързва със сър це то. В мо мен та, ко -
га то сър це то по лу чи знак за опас ност или от ри ца -
ние, то из ли за от присъ що то му хар мо нич но със то -
я ние и ста ва не-ко хе ре нт но, ка то пре диз вик ва ос во -
бож да ва не то на един от най-упот ре бя ва ни те хор -
мо ни в чо веш кия ор га низъм, на ре чен кор ти зол. Кор -
ти золът вед на га ак ти ви ра мозъ ка и го ка ра да осъ -
ще ст вя ва три ли о ни нев рон ни връз ки, за да под гот -
ви ин ди ви да да пос рещ не над вис на ла та опас ност. 

По-къс но, ко га то сър це то по лу чи пос ла ние, че
хо ри зонтът е чист, се ос во бож да ва друг хор мон,
кой то раз ру ша ва из лиш ни те нерв ни пъ ти ща, ко и то
не са би ли из по лз ва ни в та зи бър за ре ак ция към зап -
ла ха. Проб лемът с „те ле ви зи он ни те“ де ца е, че в
мозъ ка им не настъп ва вто ра та фа за на от пус ка -
не.Та ка мозъкът на аме ри ка нс ко то де те, ко е то до
въз ра ст та 4-5 го ди ни е изг ле да ло око ло 5 – 6000 ча -
са те ле ви зия, е в пъл но обърква не. Ма сив на та свръ -
хсти му ла ция от те ле ви зи я та во ди до там, че
мозъкът не мо же да се прис по со бя ва по нор мал ния
на чин, опи сан по-го ре. Настъп ва ис ти нс ки срив на
всич ки ни ва от нерв на та сис те ма.

Въп рос: Но ве че има тол ко ва мно го ком пют ри.
Как да учим мла де жи те да бо ра вят с ком пютъ ра и
ед нов ре мен но да се па зят от не го?

Пиърс:Всич ко е въп рос на въз раст. Най-нап ред
тряб ва да на у чим де те то да мис ли и след то ва да го
на со чим към ком пютъ ра. Ако на со чи те де те то към
ком пютър, пре ди да се е ста би ли зи рал про цесът на
мис ле не, той изоб що ня ма да се раз вие.

Въп рос : Вие твър ди те, че твор чес ки те лич -
нос ти ни ко га не мо гат да бъ дат на сил ни ци?

Пиърс: Ами то ва е твър де ние на гру па шведс -
ки ле ка ри. Тех ни те про уч ва ния по каз ват, че де ца, ко -
и то имат ог ро мен ка па ци тет да съз да ват об ра зи и
кар ти ни във вът реш ния си свят, ни ко га не са на сил -
ни ци. Ос вен то ва, ко га то се сблъс кат с на си лие, те

са в със то я ние да из мис лят и пред ло жат ал тер на -
тив ни раз ре ше ния. 

Въп рос: Съв ре мен ни те нев ро фи зи о ло зи нап ра -
ви ха ня кои смай ва щи разк ри тия за чо веш ко то сър це.
Мо же те ли да ни ка же те не що по ве че?

Пиърс: Иде я та, че мо жем да мис лим със сър це -
то си ве че не е са мо ме та фо ра, но съ вем ре а лен фе -
но мен. То ва ли чи от ком би ни ра ни те ре зул та ти на ня -
кол ко изс лед ва ния, ко и то до каз ват, че сър це то
предс тав ля ва го лям център на ра зум ност у чо ве ка.
Мо ле ку ляр ни те би о ло зи отк ри ха, че сър це то е важ на
жле за с вът реш на сек ре ция в ор га низ ма. Ка то отк -
лик ва на на ши те пре жи вя ва ния с външния свят, то
про из веж да хор мо на сър де чен предсър ден фак тор,
кой то ос нов но пов ли я ва ра бо та та на лим бич ни те
струк ту ри на мозъ ка, на ре че ни „емо ци о нал ни ят
мозък“. То ва включ ва хи по кам пал на та обаст, от го -
вор на за па мет та и обу че ни е то, а съ що и цент ро ве -
те, конт ро ли ра щи ця ла та ен док рин на сис те ма. А
нев ро кар ди о ло зи те ус та но вя ват, че всъщ ност 60
–65% от клет ки те на сър це то са нерв ни клет ки,
иден тич ни с нерв ни те клет ки на мозъ ка, ра бо те щи
по съ щия на чин ка то мозъч ни те нерв ни клет ки, със
съ щия вид връз ки и със съ щи те нев рот ра нс ми те ри.*

С дру ги ду ми, бук вал но сър це то при те жа ва
„мозък“, свър зан с все ки го лям ор ган на тя ло то, с
ця ла та мус кул на сис те ма, ко е то поз во ля ва на чо ве -
ка по един уни ка лен на чин да из ра зя ва емо ци ите си.
Приб ли зи тел но по ло ви на та от нерв ни те клет ки на
сър це то осъ ще ст вя ват пре да ва не то на ин фор ма ци -
я та, ко я то постъп ва до тях от ця ло то тя ло, и по
то зи на чин под дър жат хар мо нич на та ра бо та на тя -
ло то ка то един но ця ло. А дру га та по ло ви на изг раж -
дат мно го дъл ги, не-опос ре д ству ва ни нев рон ни
връз ки с „емо ци о нал ния мозък“ в гла ва та, и про веж -
дат 24 ча сов ди а лог меж ду сър це то и мозъ ка, кой -
то ние до ри не осъз на ва ме. 

Меж дув ре мен но би о фи зи ци те са отк ри ли, че
сър це то в съ що то вре ме е мно го мо щен елект ри -
чес ки ге не ра тор. То об ра зу ва елект ро маг нит но по ле,
обгръ ща що ця ло то тя ло и из ли за що 8-15 стъп ки
извън не го. То е тол ко ва мощ но, че поз во ля ва да се
нап ра ви ЕКГ за пис на 3 стъп ки навън от тя ло то. То -
ва по ле, съз да де но от сър це то, е хо лог ра фс ко, т.е.
вие мо же те да по лу чи те ин фор ма ция за ця ло то по ле
от вся ка точ ка на тя ло то, от вся ка точ ка вът ре в
са мо то по ле, не за ви си мо кол ко мик рос ко пич на е тя.
Ин те рес но то тук е кол ко дъл бо ко то ва по ле пов ли я -
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Следва на стр. 44 

*Нев рот ра нс ми те ри – ве ще ст ва, пре да ва щи нерв ния им пулс от
клет ка на клет ка 



Спо ред ин дус ки те мъд ре ци звукът е
из точ ник на всич ко съ ще ст ву ва що. Той е
най-тън ка та от всич ки фор ми, в ко я то
енер ги я та се е на ми ра ла до на ча ло то на
сът во ре ни е то. Има 52 на чи на, по ко и то
звукът пре би ва ва в про я вен вид. (1) С раз -
ви ти е то на чо веш кия ор га низъм те зи
зву ци се ло ка ли зи рат в чак ри те – цент ро -
ве те на пси хи чес ка енер гия. Пре ми на вай -
ки през 7 ни ва, от фи но към най-гру бо, от
не из мен на та бо же ст ве на енер гия се раж -
да ма те ри я та. Та ка ця ло то Би тие про -
ти ча от пър вия най-прост звук а до пос -
лед ния.

Вся ка бук ва има чис ло, съ от ве т ст ва -
що на ней но то мяс то в аз бу ка та. Ако взе -
мем за илюст ра ция пос лед на та бук ва от
бъл га рс ка та аз бу ка я, тя има чис ле на
стой ност 30 (за що то е 30-та по ред). Пре -
ди де ве то сеп те мв рийс ка та пра во пис на
ре фор ма я = 31, тъй ка то е би ла 31-та бук -
ва по ред. Гръц ки те и ев рейс ки те бук ви са
с по-раз лич ни чис ле ни зна че ния, но пак
свър за ни с по ред ния им но мер.

Меж ду мно же ст во то съ от но ше ния
на чис ла та осо бе но важ ни са три ну ме ро -
ло гич ни ин ди ка то ра:

– чис ло на съд ба та, рав но на сбо ра от
чис ле ни те стой нос ти на всич ки бук ви в
пъл но то име;

– чис ло на подсъз на ни е то, по каз ва що
липс ва щи те бук ви в име то и, съ от вет но,
кар мич ни те уро ци, ко и то ос та ва да бъ дат
на у че ни;

– чис ло на зем но то съ ще ст ву ва не във
вре ме то и прост ра н ство то.

В сле дос во бож де нс ка та си ис то рия
на ша та стра на се е на ри ча ла Кня же ст во
Бъл га рия, Царство Бъл га рия, На род на ре -
пуб ли ка България, Ре пуб ли ка България.
Имат ли от ра же ние вър ху на род на та
съд ба про ме ни те в име то ?

I. КНЯ ЖЕ СТ ВО БЪЛ ГА РИЯ (1878-1908)
чис ло на съд ба та = 227
зем но число = 360
кар мич но число = 9 (т. е. в име то са

на ли це всич ки чис ла от 1 до 9)
Циф ра та 9 го во ри, че стра на та ни в

то зи пе ри од ня ма кар мич ни дъл го ве, ко и то
да я спъ ват, изп ла те ни са. 9 е чис ло на
възкре се ни е то. В де вет те спо ред Учи те -
ля чо век ожи вя ва и възкръс ва. Бъл га рия се
е съ бу ди ла за жи вот след 5 ве ка не би тие.

360 е чис ло на по бе да та. В ин дийс ка та
ну ме ро ло гия сим волът на 360 е нож ни ца
на меч. Тъл ку ва ние на сим во ла: чрез си ла
и убе де ност в сво я та пра во та се сти га
на ви со ко. Чис ло то 227 оз на ча ва отб ра на,
по каз ва го ле ми въз мож нос ти, пред паз лив
дух, да бъ деш веч но нащ рек.

Нап ри мер Сръбско-бъл га рс ка та вой на
през 1885 г. се раз ви ва съг лас но зна че ни я та
на те зи чис ла:

360 – по бе до нос на за Бъл га рия
227 – отб ра ни тел на
9 – бъл га рс ка та ар мия ка то че не е

но вос фор ми ра на, а е възкръс на ла та войс -
ка на Пър во то и Вто ро то бъл га рс ко
царство, с ве ков ни тра ди ции

Пи та го рей ци те оп ре де лят чис ло то
360 ка то чис ло на рас те жа. За три де се ти -
ле тия след Ос во бож де ни е то Бъл га рия бе ле -
жи изк лю чи те лен рас теж, нат руп ва не -
малък ико но ми чес ки по тен ци ал. Трик рат -
но се уве ли ча ват тър го вс ки ят обо рот,
дъл жи на та на ж.п.ли ни ите и шо сей на та
мре жа, бро ят на по ще нс ки те стан ции.
Ис ти нс ко ико но ми чес ко чу до е раз ви ти е -
то на стра на та ни през пър во то де се ти -
ле тие на 20-ти век. Ин ду ст ри ал ни те
предп ри я тия от 293 на брой ста ват 740.
(2) В продъл же ние на 30 го ди ни, с изк лю че -
ние на 1897–1900, на ци о нал но то сто па н -
ство не поз на ва се ри оз ни кри зи.
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БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ
(Какво казват числата за българското минало, настояще и бъдеще)

Стефан ПЕТРОВ



Вя ра та в прог ре са, в при до би ва не то
на па ри, зна ния, си ла е об ща за 19-ти век. В
“Злат на кни га на да ри те ли те” са от пе -
ча та ни през 1907 г. би ог ра фи ите на 107
бъл га рс ки ро до люб ци, ко и то са за ве ща ли
част или всич ко, що са спе че ли ли, за на род -
на та прос ве та. 360 е чис ло на ду ма та
прос ве ще ние (по ев рейс ки хас ка ла), а 227 е
чис ло на бла гос ло ве ние. Въз рож де нс ки ят
ен ту си азъм и най-доб ри те на деж ди за об -
що то бла го пра вят Кня же ст во Бъл га рия
бла гос ло ве на стра на.

II. ЦАРСТВО БЪЛ ГА РИЯ
чис ло на съд ба та =199 
зем но чис ло = 303
подсъз на тел но чис ло = 8 (ед но чис ло

липс ва в име то – 7, съ от ве т ству ва що на
бук ви те ж, п или ш)

Кол ко то и да учуд ват и рад ват про -
ме ни те през пе ри о да 1878–1908 г., те не
мо гат да бъ дат дру ги, ос вен външни. Под
повъ рхно ст та всич ко е в по лу ди во със то я -
ние. Царс ко то дос той н ство на вла де те ля
не под хож да на по да ни ци те, ко и то той
сам на ри ча “цър ву лан ков ци”. Д-р И. Се ли -
ми нс ки (1798–1877 г. ), по се ща вай ки род -
ния Сли вен, на ми ра, че на родът, бла го да -
ре ние на доб рия кли мат, е здрав, пър гав,
ра  бот лив, ост ро у мен, но безг ра мо тен.
“При  род ни те дар би мо гат и без вся как во
шко лу ва не да по мог нат на един се ля нин да
се из диг не над сво и те съ се ля ни; но за да
ста не та лантът дър жа вен мъж, пи са тел,
ду хов ник, фи нан сист, во е нен или ин ду ст -
ри а лец, не сти га го ли ят при ро ден дар.
Пот реб но е дъл го и це лесъ об раз но въз пи -
та ние и мно го раз хо ди.” (3)

Из ку ст во то и кул ту ра та, ко и то бъл -
га ри те виж дат в дру ги стра ни, у тях оче -
вид но са в не дос тиг. То ва ги ка ра да
чувстват в по ло же ни е то си не що не ис ти -
нс ко. Сим волът на съд бов но то чис ло на
Царство Бъл га рия – 199, е кар на вал на та
мас ка и оз на ча ва под ра жа ние, ар тис тич -
ност, не иск ре ност. 199 зна чи слън че во
затъм не ние, ко е то пред ве ща ва зло, а съ -
що – жерт ви. Фал ши ви те ве ли кодър жав -
ни ам би ции до ве до ха до най-го ле ми те зли -
ни – вой ни те.

Стра да ни я та чис тят всич ко из лиш -
но и вна сят дъл бо чи на. Ако цар Фер ди -

нанд вка ра бо га ти те бъл га ри в Ев ро па, то
при цар Бо рис при об ща ва не то към ев ро -
пейс ка та кул ту ра се задъл бо чи и обх ва на
сред на та кла са – об ра зо ва ни те хо ра в гра -
до ве те. Чис ло то 303 да ва пре циз ност,
точ ност, мно го зна ния, пра во ли ней ност
– ха рак тер ни за хо ра та на из ку ст во то и
на у ка та от царс кия пе ри од в но ва та ни
ис то рия. Те зи ка че ст ва бя ха из гу бе ни след
1944 г., ко е то в част ност се про я ви в обед -
ня ва не то на ези ка и мисъл та на пи са те -
ли те. Ар хи тек ту ра та и ка че ст во то на
стро и те л ство то пре ди Вто ра та све -
тов на вой на съ що са на по-ви со ко рав ни -
ще, от кол ко то в пос лед ва ли те пе ри о ди,
въп ре ки че би след ва ло да е об рат но.

Сборът на бук ви те в име то Бъл га рия
по ста ра та аз бу ка пра ви 103 – чис ло на
пло до ви то ст та. Об разът му е го лям дъб с
ши ро ко раз пе ре ни кло ни, в ко и то пти ци -
те пе ят. Око ло не го ник нат но ви дър ве -
та, ко е то сим во ли зи ра зак ри ла, да де на на
дру ги – спа се ни е то на бъл га рс ки те ев реи.

С про мя на та в пра во пи са бук ва та я
вмес то 31 има ве че стой ност 30 и за то ва
Бъл га рия = 102. Сто и две е чис ло на зат -
лач ва не то – ка то па ра ход, за сед нал вър ху
пясъ ка на нисък бряг. Из ра зя ва въз мож -
ност за съд бов на греш ка и скри ти преч -
ки. Учи те ля е пре дуп реж да вал, че ако се
изхвър ли от упот ре ба бук ва та на т. н.
двой на ято ва глас на – e-двойно, бъл га ри -
те ще закъ сат (ко е то и ста на).

III. НА РОД НА РЕ ПУБ ЛИ КА БЪЛ ГА РИЯ
Подсъз на тел но чис ло 9:
В ре зул тат на мно го то вой ни виб ра -

ци ите, то нусът се по ни жа ват. За то ва
зна че ни е то на де вят ка та след 1946 г. е
съв сем раз лич но от зна че ни е то є в пър вия
сле дос во бож де нс ки пе ри од на оп ти мизъм и
на деж ди за бъ де ще то. При со ци а лиз ма бъл -
га ринът е дос та отег чен от жи во та. Има
чувство то, че всич ко му е из ве ст но и го е
пра вил най-мал ко по веднъж. Скло нен е да
фи ло со ф ства и да се при ми ря ва. Пре ка ле -
но е без ли чен, за да бъ де ин те ре сен. При е -
ма да му се на ла га чуж до мне ние. Има наг -
ла са на кри тик, ин те ре су ва се от мно го
не ща, но повъ рхно ст но. (4)

Сборът от чис ла та на еле мен ти те
во да, огън, зе мя = 339. Оз на ча ва зат во рен,
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отб ра ня ващ се дух, его изъм, пре ка ле на гри -
жа към се бе си. 339 зна чи съ що царства не,
лич на власт. То обяс ня ва за що се мей но-мо -
нар хи чес ка та фор ма на уп рав ле ние на То -
дор Жив ков се при е ма ше ка то не що ес те -
ст ве но от на ро да, уп рав ля ва ща та кла са,
че до ри и в чуж би на

Сборът от всич ки бук ви (чис ло на
съд ба та) = 263. Об разът, кой то да ва то ва
чис ло, е ли це на шут със смеш ни ук ра -
ше ния и раз чор ле ни ко си. Оз на ча ва без -
ре дие, екс це нт рич ност, дух, от да ден на
вятър ни ча ви про ек ти. Да си при пом ним
ломс ки те ям ки, мул тип ли ка ци он ния под -
ход, въз ро ди тел ния про цес. Лъ жи те и шу -
тов щи на та, рас тей ки прог ре сив но, до ве -
до ха до бе зиз хо ди ца – та ка на ре че ния мо -
ра то ри ум.

IV. РЕ ПУБ ЛИ КА БЪЛ ГА РИЯ
Съд ба та или Ис ти на та – гра ни ца та,

до ко я то е раз ре ше но да дос тиг не граж да -
нинът на РБ, е 196. Съг лас но Ка ба ла та 196
хи ля ди са всич ки те въз мож ни све то ве, ко -
и то Бог но си под миш ни ца та си, вклю чи -
тел но то зи свят и бъ де щия. То ва е чис ло
на ал тер на ти ва та. Бъл га ринът тряб ва
да из би ра меж ду две вза им но изк люч ва щи
се ре ше ния: мис тич но-ду хов но раз ви тие
или затъ ва не в ма те ри ал ни те проб ле ми.

За мо мен та ка то че ли из би ра ме вто -
рия ва ри ант. Иде ал на об ще ст во то са биз -
нес менът и пра ве не то на па ри. Изв ли ча -
ме квад ра тен ко рен от съд ба та си: 196 =
14 х 14. В ти бе тс ка та ну ме ро ло гия 14 зна -
чи биз нес.(5) При нис ши виб ра ции 196 оз на -
ча ва дреб нав ха рак тер.

Зем но то ни съ ще ст ву ва не ( под зна ка
на чис ло то 298 ) е бе ля за но от не пос то я н -
ство. Нес по соб ни сме да ов ла де ем страс -
ти те си, про я вя ва ме раз сип ни че ст во.

До тра ге дия ве ро ят но ня ма да се
стиг не, за що то бъл га ринът умее без уси -
лия, по окол ни пъ ти ща да по лу чи оно ва, ко -
е то ис ка. То ва се дъл жи на из точ на та зо -
дия Ов ца, оп ре де ля ща на шия на ци о на лен
ха рак тер. Бро ят на бук ви те в име то по -
соч ва ка че ст во то, а Бъл га рия се със тои
от 8 бук ви; сле до ва тел но бъл га ринът про -
я вя ва ка че ст ва та на 8- та зо дия – на Ов -
ца та.

Ов ца та е крот ка и доб ро душ на, с
топ ло и неж но сър це. Има чувство за спра -

вед ли вост, но е сниз хо ди тел на и умее да
про ща ва. В нея е сил но раз ви та си нов на та
привър за ност. В лю бов та е повъ рхно ст на
и не пос то ян на. Под хож да є партнь ор, кой -
то би я за щи та вал.

Ов ца та тър си пок ро ви те л ство то на
по-сил ни те от нея. Плу ва по те че ни е то,
бои се от пре пя т ствия и ос та вя на дру ги
пра во то да взе мат ре ше ние. Пър вок ла сен
член е на от бо ра, но ня ма ини ци а тив ност
и не мо же да бъ де во дач. Же лае да бъ де пок -
ро ви те л ства на и лес но се ос та вя да бъ де
из по лз ва на, ма кар да е екс перт по из по лз -
ва че ст во. Без ко ле ба ние би ста на ла па ра -
зит. Ов ца та е пе си мис тич на и нес по кой -
на, лес но гу би прак тич но ст та си и се крие
в собстве ни те си фан та зии, ста ва екс це -
нт рич на, стран на, ра зиг ра ва теа тър.

Цир ко ви те жи вот ни са дре си ра ни да
изпъл ня ват раз лич ни но ме ра. По доб но на
тях, все ки чо век си има свой “но мер”,
чрез кой то се спра вя по ве че или по-мал ко
ус пеш но в жи во та. “Но мерът” на бъл га рс -
ка та ов ца е: срещ не ли труд ност, да се
крие в ъгъ ла – сла бо ст та є действу ва обе -
зоръ жа ва що на про тив ни ка. Лю бо пит но е
да се ви ди да ли та зи так ти ка ще има ус -
пех в Ев ро па. Съд ба та на АЕЦ Коз ло дуй ще
по ка же.

Нор мал но е ре зул та ти те ни все да
се раз ми на ват с очак ва ни я та. При съд ба
= 196 дру го ед ва ли е въз мож но. Лет ва та
на чис ло то 196 е ви со ко вдиг на та и се ис -
кат го ле ми уси лия, за да се прес ко чи. До ри
биб лейс ки ят ни пра ро ди тел Ав ра ам не е
до жи вял оп ре де ле ни те му 196 го ди ни (рав -
ни на 4 юби лея по 49 г.), а ум рял преж дев -
ре мен но на 75 г., за да не ста не сви де тел
на ло шо то по ве де ние на вну ка си Исав. Бог
му спес тил то ва огор че ние.

ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЕ:
“В на ча ло то Бог съз да де не бе са та и

зе мя та”. Сборът от чис ла та на ев рейс -
ки те ду ми не бе са = 390 и зе мя = 291 пра ви
681 – го ди на на съз да ва не на Бъл га рс ка та
дър жа ва. След ва, че Бъл га рия е не бес на,
райс ка зе мя. Ми ла та ни ро ди на на ис ти на
е зе мен рай.

Кол ко то по-го ле ми са Бо жи ите обе -
ща ния, тол ко ва по-ре ши тел на тряб ва да е
на ша та про мя на, за да мо жем да при е мем,
вмес тим и задър жим бла га та. От его ис ти,
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ППЪЪРР ВВООССВВЕЕЩЩЕЕННИИККЪЪТТ

Кар та та Пър вос ве ще никът ни пра ви
оче вид ци на ак та на бла гос ло ве ние. Глав но то,
ко е то тряб ва да пом ни все ки, кой то тъл ку ва
кар та та � как то ка то об ща ком по зи ция, та -
ка и еле мен ти те, от ко и то е със та ве на � е,
че ста ва въп рос ззаа ббллаа ггоосс ллоо ввее ннииее, и
всич ко, ко е то е свър за но с не го.
Как во оз на ча ва бла гос ло ве ни е то?
Какъв е из точ никът му и как во е
не го во то вли я ние? 

Бла гос ло ве ни е то е не що по ве -
че от то ва да по же ла еш бла го на
дру ги те, не що по ве че от ма ги чес -
ки пе чат, на ла ган вър ху дру ги те
чрез по мис ли те или во ля та. То ва е
ак ту а ли за ция на Бо же ст ве на та
си ла, могъ ще ст во, ко е то да леч
надхвър ля рам ки те на ин ди ви ду -
ал но то мис ле не и во ля та как то
на по лу ча ва щия, та ка и на да ва -
щия бла гос ло ве ние. С дру ги ду ми,

то е пре ди всич ко сак ра лен акт, рав ноз на чен
на бо гос лу же ние.

В Ка ба ла та ро ля та на мо лит ва та и бла -
гос ло ве ни е то се свързва с два по то ка, въз хо -
дящ и низ хо дящ, по доб ни на цир ку ла ци я та на
кръв та. С мо лит ва та хо ра та се въз на сят
към Бо га и след “Бо же ст ве но то” обо га тя ва не

с кис ло род се прет во ря ва ид ва що -
то от го ре бла гос ло ве ние. Ето за -
що на кар та та еди ни ят слу жи тел
е вдиг нал на го ре ля ва та си ръ ка, а
дру ги ят е сва лил на до лу дяс на та.
Имен но то зи дво ен по ток сим во -
ли зи рат и две те ко ло ни зад гър ба
на пър вос ве ще ни ка. При то ва са -
ми ят пър вос ве ще ник е вдиг нал
трой ния кръст от стра на та, къ -
де то е “Ко ло на та на мо лит ва та”,
до ка то дяс на та му ръ ка, съ от -
вет  с тва ща на “Ко ло на та на бла -
гос ло ве ни е то” е прост ря на в бла -
гос ла вящ жест. Две те стра ни на
Ка ба ла та � дяс на и ля ва � две те
ко ло ни на дър во то на се фи ро ти -

как ви то сме съз да де ни, се ис ка да ста нем
съ ще ст ва на Лю бов та. А чо век изоб що не
се про ме ня, или мал ко. Сест ра Ма рия То -
до ро ва сви де тел ст ва, че и уче ни ци в най-
го ля ма бли зост до Учи те ля не са се про ме -
ни ли /6/.

Оче вид но съд ба та, Ис ти на та, ко я то
очак ва бъл га рс кия на род, е твър де ху ба ва
и лес но не мо же да се пос тиг не. Чис ло то
на на род на та ни съд ба – 196 е рав но на
сбо ра от бук ви те на ев рейс ка та ду ма
асис – ви но. Ме та фо ри чес ки ви но то сим -
во ли зи ра всич ко прек рас но и въз ви ше но –
Све то то пи са ние, Е ру са лим, Ме си я та,
пра вед ни ци те.(7)

Учи те лят е ка зал, че щаст ли во чис ло
за бъл га ри на е 31. Зна че ни е то на 31 в ки -
тайс ка та И Цзин – Кни га на про ме ни те е
нап ре же ние. Жи вотът на бъл га ри на е ка -

то в тенд же ра под на ля га не. Са турн и
Марс би ят с кам шик де бе ли те бъл га рс ки
гла ви, за да се пос мек чат и раз ви ят
центъ ра на ре ли ги оз но ст та – връз ка та с
Бо га. Съд ба та нз Бъл га рия ще се изпъл ни,
до ри да ос та нат в нея са мо 300 000 спо соб -
ни и же ла е щи да при е мат Лю бов та, Бо га.
(8)
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4. Ф. Камбъл, Чис ла та – ключ към за гад ка та
съд ба, с. 31

5. Lama Chime Radha (Divination and oracles), р. 18
6. Изг ревът, т. V
7. Ев рейс кая эн цик ло пе дия, т. V, с. 616
8. Акор ди ра не на чо веш ка та ду ша (Ар хив на

Бо ян Бо ев), т. З, с. 5 1
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те, стъл бо ве те на Ми лосър ди е то и Стро го -
ст та, две те ко ло ни на Со ло мо но вия храм Йа -
хин и Бо хаз, точ но съ от ве т стват на ко ло ни -
те на мо лит ва та и бла гос ло ве ни е то, изоб ра -
зе ни на кар та та. За що то имен но стро го ст -
та � страхът от Бо га, под буж да към мо лит -
ва, а Ми лосър ди е то да ру ва бла гос ло ве ние.
“Чер ве на та”, ар те ри ал на кръв но си бла гос ло -
ве ни е то на кис ло ро да, до ка то “си ня та”, ве -
ноз на кръв из ба вя ор га низ ма от въг ле род ния
дву о кис. Съ що то е и с ду хов ния жи вот. То зи,
кой то не прак ти ку ва ед на или дру га фор ма на
мо лит ва, е заст ра шен от ас фик сия*. Нап ро -
тив, мо ле щи ят се по лу ча ва в ед на или дру га
фор ма жи вот вор но бла гос ло ве ние.

И та ка, пър ви ят прак ти чес ки урок на
Пе тия ар кан е същ но ст та на ду хов но уп раж -
не ние, свър за но с ду хов но то ди ша не, или “рес -
пи ра ция”.

Има три рав ни ща на хо ри зон тал но то
ди ша не, как то и три ста дия на вер ти кал но -
то ди ша не. Същ но ст та на три те хо ри зон -
тал ни рав ни ща на ди ша не е: лю бов към При -
ро да та, лю бов към ближ ния, лю бов към същ -
но ст та на ду хов на та йе рар хия. Същ но ст та
на три те вер ти кал ни ста дия е: очист ва не (с
Бо же ст ве но то ди ха ние), прос вет ле ние (с Бо -
же ст ве на та свет ли на), мис тич но еди не ние
(в Бо же ст ве ния огън).

За то ва Пър вос ве ще никът но си тро ен
кръст.То ва е кръстът на пъл но то и съвър ше -
но ду хов но ди ха ние.

И та ка Пър вос ве ще никът е страж на
ду хов на та рес пи ра ция**. (В пик тог ра фс ко
тъл ко ва ние Хе � в ев рейс ка та аз бу ка пе та та
бук ва оз на ча ва ди ша не.) Той предс та вя мо рал -
на та ло ги ка. Бла гос лове ни е то и мо лит ва та
са два та стъл ба, меж ду ко и то е сед нал. 

Пър вос ве ще никът ви на ги се на ми ра в
центъ ра на конф лик та меж ду иде ал на та ис -
ти на и ак ту ал на та ис ти на, меж ду ми ло ст -
та (ше зед) и ис ти на та (емет). И то зи конф -
ликт е не дру го, а ра на � пе та та ра на, ра на та
на сър це то. И ако Им пе ра торът има че ти ри
ра ни, у Пър вос ве ще ни ка те са пет.

И та ка постът на Пър вос ве ще ни ка в ду -
хов на та ис то рия на чо ве че ст во то е постът
на стра жа на све ще ния пен таг рам на пет те
ра ни. Той ох ра ня ва един стве ния за ко нен път
на пре хож да не от кръс та към пен таг ра ма,
от пен таг ра ма към хек саг рам. Той се гри жи за
то ва, след разпъ ва не то на кръс та да пос лед -
ва въз хо да към пен та гар ма, а след пъл ния въз -
ход на све ще ния пен таг рам да се дой де до из -
ви ся ва не то до хек саг ра ма. За да ча та, ко я то
ду хов ни ят пост на Пър во све ще ни ка му въз -
ла га, е да се гри жи за то ва, ду хов но то пос лу -
ша ние, бед но ст та и це ломъд ри е то � сво бод -
ни и свя ти, да не из чез нат от Зе мя та и да не
се свър шат хо ра та, ко и то ги при е мат и оли -
цет во ря ват.

*ас фик сия � смърт от за ду ша ва не (б. прев.)
** рес пи ра ция � ди ша не (б. прев.)

“По ло жи ме ка то пе чат на сър це то си, 
ка то пръс тен на ръ ка та си,
за що то лю бов та е сил на ка то смъртта,
стре ли те њ са стре ли ог не ни 
и пламъкът њ е мно го си лен”...
Пес ни Со ло мо но ви, Пе сен 7:6-7 

Ето Шес та та кар та Та ро, чи я то ком по -
зи ция мо же да бъ де пре ве де на от ви зу ал ния
език на Та ро на по е тич ния Со ло мо нов език.
За що то на кар та та виж да ме тъм но ко са же -
на с безс рам но ли це в чер ве на рок ля, ко я то
хва ща за ра мо то мла деж, до ка то дру га,
свет ло ко са, в си ня рок ля със сдър жан жест на
ля ва та си ръ ка со чи към сър це то му. В съ що -
то вре ме, на фо на на бе лия диск над тях, из -

пус кащ але ни, жъл ти и си ни лъ чи, въ оръ жен с
лък мла де нец се гот ви да про ни же със стре ла
дру го то ра мо на мла де жа. Не чу ва те ли гла со -
ве те: “На ме рих те” и дру ги ят: “Те зи, ко и то
ме тър сят, ще ме на ме рят”? (из Прит чи Со -
ло мо но ви, гл. 7 и 8 � бел. прев.) Не раз поз на ва -
те ли гла са на чувстве но ст та и гла са на сър -
це то, как то и ези ци те на не бес ни те пламъ -
ци, за ко и то го во ри Со ло мон?

Сле до ва тел но цент рал на та те ма на
Шес тия ар кан е изпъл не ни е то на обе та за
це ломъд рие, как то Пе ти ят ар кан има ше за
своя те ма бед но ст та, а четвър ти ят � пос -
лу ша ни е то. Шес ти ят ар кан е и рав нос мет ка
на пре диш ни те два � це ломъд ри е то ка то ре -
зул тат от пос лу ша ни е то и бед но ст та. То ва
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са и три те обе та или ме то да на
ду хов на та дис цип ли на.

Из борът, пред кой то стои
мла дежът на Шес тия ар кан, е по-
зна чи те лен, от кол ко то прос то из -
бор меж ду гре ха и доб ро де тел та.
Ста ва въп рос за из бор меж ду пъ тя
на пос лу ша ни е то, бед но ст та и
чис то та та, от ед на стра на, и пъ -
тя на власт та, бо га т ство то и
раз гу ла, от дру га. Прак ти чес ко то
уче ние на Ар ка на Влю бе ни те е
свър за но с те зи обе ти и про ти вос -
то я щи те им из ку ше ния. За що то
та ка ва е прак ти чес ка та докт ри на
на хек саг ра ма или шес толъч на та
звез да.

Це ломъд рен мо жеш да бъ деш са мо ко га -
то лю биш с ця ло то си съ ще ст во. Чис то та та
в същ но ст та си не е без раз ли чие, а е лю бов,
ко я то е “сил на ка то смъртта” и ко я то е
“мно го си лен пламък”. То ва е жжии ввоо ееддии ннее ннииее.

То ва е три а да та дух-ду ша-плът, ко и то в
същ но ст та си са ед но, и още ед на три а да:
дух-ду ша-тя ло, ко и то съ що са ед но, а три и
три е шест, а шест е две, а две те са ед но. 

То ва е фор му ла та на чис то та та в лю -
бов та. То ва е фор му ла та Адам � Ева. Имен но
в то ва се със тои прин ци па на це ломъд ри е то,
жи ви ят спо мен за Рая.

“Зем ни ят рай” е ос но во по ла га щи ят слой
ед нов ре мен но на на ша та ду ша и на кос ми чес -
ка та сфе ра. Той се пос ти га как то по пъ тя на
екс та за, та ка и на енс та за. То ва е сфе ра та на
всич ки на ча ла и сле до ва тел но на всич ки прин -
ци пи. Ра ят, ка то сфе ра на на ча ла та и прин -
ци пи те, съ щев ре мен но е и сфе ра на на ча ло то
на гре хо па де ни е то, или из ку ше ни е то, т.е на
пре хо да от пос лу ша ни е то към не под чи не ни е -
то, от бед но ст та към среб ро лю б ство то и
от це ломъд ри е то към по ро ка. 

Из ку ше ни е то в Рая се е със то я ло от
три еле мен та:

1. Ева е слу ша ла гла са на зми я та;
2. Тя “ви дя ла, че дър во то е доб ро за хра на

и при ят но на вид”;
3. Тя “взе ла от пло до ве те му и яла, и да ла

на мъ жа си, кой то съ що ял от тях.”
Ева е слу ша ла два гла са, две вдъх но ве ния,

из ли за щи от два про ти во по лож ни из точ ни -
ка. Ето в как во се със тои прин ципът на съм -
не ни е то. Съм не ни е то е двой н стве но вдъх но -
ве ние. Вя ра та е вдъх но ве ние от един стве ния
из точ ник. Уве ре но ст та е раз се я но съм не ние,

т. е. при до би ва не от но во на вя ра -
та. 

Са ми ят прин цип на пос лу ша -
ни е то оз на ча ва бе зус лов но под чи -
не ние на един стве ния глас сви ше. И
са ми ят факт, че Ева се е вслу ша ла в
друг глас, че е срав ня ва ла те зи два
гла са,т.е. счи та ла ги е за при над ле -
жа щи към ед на и съ ща сфе ра � са ми -
ят то зи факт е бил акт на ду хов но
не под чи не ние и е ста нал при чи на -
та и на ча ло то на гре хо па де ни е то. 

Ко га то е пог лед на ла дър во то,
е настъ пи ла вто ра та фа за на гре -
хо па де ни е то.

Тя го е пог лед на ла по нов на чин.
Се га, ко га то в нея е зву чал гласът на зми я та,
то ва е бил въп ро си те лен, съм ня ващ се и срав -
ня ващ пог лед, т. е. го тов ност да из пи та. За -
що то ко га то има съм не ние, има и съб лазън да
из пи таш не ща та на собствен опит, за да
раз се еш то ва съм не ние � ако ти е невъз мож -
но да го пре о до ле е еш, ка то се из диг неш в по-
ви со ка сфе ра.

Ка то пог лед на ла дър во то по нов на чин,
Ева про тег на ла ръ ка та си, “взе ла от пло до ве -
те му и яла, ка то да ла и на мъ жа си.” То ва е
тре та та фа за на гре хо па де ни е то: за да из -
бег неш съм не ни я та, пра виш опит, в кой то
зас та вяш и дру ги го да участ ва.

То ва е на ча ло то и прин ципът на по ро ка,
про ти во по ло жен на прин ци па на це ломъд ри е -
то. За що то да за поч ваш опи ти или да при до -
би ваш опит на ба за та на съм не ни е то, то ва е
са ма та същ ност на плътския, пси хи чес ки и
ду хо вен по рок.

По та зи при чи на в хрис ти я нс кия езо те -
ризъм или хер ме тизъм не про веж дат ни как ви
опи ти.

Шес ти ят ар кан на Та ро, Влю бе ни те, ма -
кар да от де ля ре леф но са мо из ку ше ни е то на
це ломъд ри е то, все пак под буж да и към це лия
спектър на мис ли за три те из ку ше ния и три -
те обе та � при то ва три те из ку ше ния в Рая
и три те из ку ше ния на Хрис тос в пус ти ня та
в ре ал но ст та са не де ли ми, как то са не де ли -
ми и три те обе та. За що то не мо жеш да бъ -
деш “це ломъд рен”, без да си “пос лу шен” и “бе -
ден”. А как во е пря ко то пос ле д ствие от то ва
да ус то иш пред из ку ше ни е то?

Еван ге лс ки ят раз каз ни да ва след ния от -
го вор: “То га ва дя волът Го ос та ви � и ан ге ли те
пристъ пи ха към Не го и Му слу же ха.”
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Как то и пре диш ни те ар ка ни, ККоо ллеесс ннии ццаа --
ттаа има дво я ко зна че ние. То зи Ар кан предс та -
вя от ед на стра на он зи, кой то е пре о до лял
три те из ку ше ния и е ос та нал ве рен на обе та
за пос лу ша ние, бед ност и це ломъд -
рие, но от дру га стра на сим во ли зи -
ра и опас но ст та от четвър то то
из ку ше ние, най-ко вар но то и тън ко
� из ку ше ни е то на по бе ди те ля от
не го ва та по бе да. 

Ко чи яшът на ар ка на Ко лес ни -
ца та е из лязъл по бе ди тел от из пи -
та ни я та или из ку ше ни я та и ако
сега е гос по дар на по ло же ни е то,
той тряб ва да бла го да ри на се бе
си. Ако е гос по дар, то ва гос по д -
ство е би ло дос тиг на то в са мо та
и той е задъл жен един стве но на
из пи та ни я та, през ко и то е пре ми -
нал, а не на не що или ня ко го отвън.

По бе да, удър жа на в са мо та �
как ва сла ва, и съ щев ре мен но как ва опас ност
таи в се бе си! 

Тра ди ци он но то зна че ние на ар ка на е ппоо --
ббее ддаа,, ттррии ууммфф,, уусс ппеехх.. Но аз съм скло нен да
виж дам във всич ки ар ка ни на Та ро ед нов ре -
мен но и пре дуп реж де ние. 

Ко лес ница та ни пре дуп реж да ва за опас -
но ст та от ма ния за ве ли чие и ни учи на ис -
ти нс ки три умф, дос тиг нат в “Се бето”. Ис -
ти нс ки ят три умф, дос тиг нат в “Себето”
оз на ча ва, спо ред Юнг, ус пеш но завъ ршва не на
про це са на ин ди ви ду а ция или ус пеш но завъ -
рше на ра бо та за ис ти нс ко ос во бож де ние, ко -
е то е плод на пречистване, след ко е то след ва
оза ре ни е то, а след него идва еди не ни е то, в
съ от ве т ствие със за пад на та тра ди ция на
пос ве ще ние. 

Та ка че пер со нажът на Сед ма та кар та
Та ро мо же да оз на ча ва и “три ум фа то ра”, об -
ха ва нат от ма ния за ве ли чие, и все-чо ве ка,
т.е. всест ран но раз ви тия чо век, кой то е гос -

по дар на се бе си.
Три ум фа торът от Сед мия

ар кан но си нагръд ник, стои под
бал да хин и на гла ва та му има ко ро -
на. За то ва той не се за губ ва в при -
ро да та, не гу би Гос по да, опит вай -
ки сво я та вис ша същ ност и не гу -
би ми ра си в опи та си да лю би Гос -
по да. 

Той обу зда ва опас нос ти те на
бе зу ми е то, ма ни я та за ве ли чие и
ек зал та ци я та. Той е нрав стве но
здрав.

Той е изп ра вен; в ръ ка та си
има скиптър, с кой то уп рав ля ва
два та ко ня (син и чер вен), ко и то
тег лят ко лес ни ца та му. Той ня ма

отсъ стващ вид, не е погъл нат от екс таз или
ек зал та ция. Той след ва пъ тя си и се дви жи
нап ред, изп ра вен в ко лес ни ца та си. Два та ко -
ня � син и чер вен � са го из ба ви ли от не об хо -
ди мо ст та да хо ди пеш. Инс ти нк тив ни те си -
ли да и не (утвъ ржда ва не и от ри ца ние), прив -
ли ча не и отблъ сква не, ар те ри ал на и ве ноз на
кръв, до ве рие и не до ве рие, вя ра и съм не ние,
жи вот и смърт и нак рая � дяс но и ля во, сим -
во лиз ра ни от стъл бо ве те Jachin и Bohaz, са
ста на ли мо ти ви ра щи си ли в не го, по кор ни на
не го вия скиптър. Те му слу жат доб ро вол но,
за що то той е ис ти нс ки ят им по ве ли тел.Той
им се до ве ря ва и те му се до ве ря ват � то ва е
вър хов на та власт, съ от вет на на за ко ни те
на хер ме тиз ма. 
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Сед ми ят ар кан ни по ка за как се дос ти га
вът реш но рав но ве сие; Ос ми ят ар кан ни учи
как да за па зим дос тиг на то то рав но ве сие;
Де ве ти ят ар кан ни да ва ме то да � или пъ тя,
отк ри ващ се пред он зи, кой то е дос тиг нал и
съх ра нил то ва рав но ве сие. С дру ги ду ми, Сед -
ми ят ар кан ни отк ри ва как да дос тиг нем
рав но ве сие, Ос ми ят разк ри ва ме ха низ ма на
мак ро кос ми чес ко то и мик ро кос ми чес ко рав -
но ве сие, а Де ве ти ят ар кан учи на “пъ ти ща -

та на све та” или “сред ния път” � пъ тя на
хар мо нич но то ду хов но раз ви тие.

Кар та та на Ос мия ар кан изоб ра зя ва же -
на, сед на ла на жълт трон меж ду два стъл ба,
об ле че на в чер ве на ту ни ка, с на мет на та на
пле щи те си ня ман тия. В ръ це те си дър жи
вез ни и меч с жълт цвят. На гла ва та си има
тривър ха ти а ра, увен ча на с ко ро на. 

Ця ло ст ни ят об раз на кар та та е за -
конът, кой то е пос та вен меж ду сво бод но то
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изяв ле ние на ин ди ви ду ал на та во ля и същ но -
ст та на би ти е то. Чо век мо же да действу ва
по собстве на и сво бод на во ля � за конът ре а -
ги ра на действи я та му с по мощ та на ви ди ми
и не ви ди ми си ли. И зад та зи ре ак ция ле жи
пър во ос но ва та на край на та ре ал ност (ens
realissimus на То ма Ак ви нс ки), ко я то при да ва
на ре ак ци ите на за ко на уни вер сал ност, прав -
ди вост и не от мен ност.

За конът е пос та вен меж ду сво бо да та на
чо ве ка и сво бо да та на Бо га. Пра восъ ди е то е
сед на ло меж ду два та стъл ба � на
Во ля та (Jachin) и на Про ви де ни е -
то (Bohaz). Но са мо то Пра восъ дие
не действа, а са мо ре а ги ра. За то -
ва и е изоб ра зе но ка то же на, а не
ка то мъж. Ко ро на та, увен ча ва ща
фи гу ра та на Пра восъ ди е то по -
каз ва, че своя сан и ми си я та си
то е при до би ло сви ше � от най-
вис ша та Същ ност, от про ви де -
ни е то. Вез ни те и мечът в ръ це те
на та зи фи гу ра оз на ча ват, че
имен но тя па зи рав но ве си е то и
по какъв на чин санк ци о ни ра рав -
но ве си е то в сфе ра та на сво бод -
на та во ля на ин ди ви ди те. С то ва
фи гу ра та на Пра восъ ди е то каз ва:
Аз се дя на мяс то то, на ми ра що се меж ду ин -
ди ви ду ал на та чо веш ка во ля и все ле нс ка та
во ля на най-вис ша та Същ ност. Аз съм па зи -
тел ка та на рав но ве си е то меж ду ин ди ви ду -
ал но то и все об що то. Аз при те жа вам дос -
татъч но си ла, за да го възста но вя вам все ки
път, ко га то е на ру ше но. Аз съм редът, здра ве -
то, хар мо ни я та, спра вед ли во ст та. 

Вез ни те са рав но ве си е то � или редът,
здра ве то, хар мо ни я та и спра вед ли во ст та, а
мечът сим во ли зи ра ре ал на та спо соб ност за
възста но вя ва не то му все ки път, ко га то ин -
ди ви ду ал на та во ля на ру ша ва уни вер сал на та
во ля.

И в аст ро ло ги чния хо рос коп, и в ха рак -
те ро ло ги чно то фор му ли ра не ви на ги присъ -
ства фак торът Х, от чи е то из по лз ва не за ви -
сят аст ро ло ги чни те и ха рак те ро ло ги чни
дан ни. То ва е фак торът на сво бод на та во ля,
обус ла вящ ос нов но то пра ви ло на Аст ро ло ги -
я та: “Звез ди те скла нят, но не при нуж да ват”.
То ва пра ви ло ва жи и за “мик ро кос мич на та
аст ро ло гия” или ха рак те ро ло ги я та. И тук
сво бод на та во ля се явя ва неп ре дс ка зу е ми ят
фак тор, кой то не ни поз во ля ва с пъл на уве ре -

ност да пред ви дим по ве де ни е то
на чо ве ка в ед ни или дру ги обс то -
я те л ства. За що то не е ха рак -
терът, кой то пра ви из бо ра, а си -
ла та, жи ве еща вът ре в нас, ко я то
съ ди и пре тег ля всич ко на вез ни -
те на Прaвосъ ди е то. Сво бо да та е
оно ва, ко е то чо век из пит ва, ко га -
то отсъж да не въз ос но ва на своя
тем пе ра мент (етер но то тя ло)
или ха рак тер (аст рал но то тя ло),
но чрез вез ни те на пра восъ ди е то,
т. е. собстве но то си съз на ние. Са -
ма та ду ма съз на ние ( съ-зна ние)
включ ва иде я та за вез ни те в се бе
си, за що то пред по ла га “ед но ве ре -
мен но зна ние”, т. е. зна ние на фак -

ти те, на ми ра щи се в две те блю да, ви ся щи
от две те стра ни на вез на та. Съз на ни е то не
е ни то про дукт, ни то функ ция на ха рак те ра.
То е над не го. И имен но тук � и са мо тук за -
поч ва об ла ст та на сво бо да та. Нес во бо ден е
то зи, кой то съ ди или постъп ва по во ля та на
ха рак те ра или тем пе ра мен та си, но бе зус -
лов но сво бо ден е он зи, кой то се ръ ко во ди от
съз на ни е то. Но Пра восъ ди е то, т. е. при ла га -
не то на вез ни те е са мо на ча ло то на дъл гия
път на раз ви ва не на съз на ни е то � и сле до ва -
тел но на уве ли ча ва не на сво бо да та. 

(Следва)
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***

Сва тов ни ци ти пра щам
в ля то под ра ни ло –
два бръм ба ра
със зла то по мус тач ки те.
Сва тов ни ци ти пра щам
в ля то под ра ни ло –

два об ла ка
в дъ га зап рег на ти.
Сва тов ни ци ти пра щам
в ля то под ра ни ло –
по къс на есен те очак вам
да прис ти г неш,
на жъл та тик ва
ко лес ниц ата въз сед нал.
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На ми ра ме се в „сър це то на Ев ро па“ –
Бо хе мия. Та зи об ласт не са мо е ге ог ра фс -
ки ят център на Ев ро па, но е би ла ду хов -
но сре ди ще, в ко е то са се сре ща ли, кръс -
тос ва ли, об ме ня ли те че ния, ид ва щи от
всич ки по со ки на кон ти нен та.

През 14 век Карл IV – им пе ра тор на
Рим и крал на Бо хе мия – превръ ща Пра га
в своя ре зи ден ция. Ед на изк лю чи тел на
ин ди ви ду ал ност, Карл безс пор но е един
от ду хов ни те во да чи, тлас на ли вре ме то
си нап ред. Ро ден в Пра га на 14.V.1316 г.,
по томък на Люк сем бу р гски те кра ле и
чеш ка та ди нас тия на Пше мис лов ци те.
След вал в Сор бо на та, дъл бо ко свър зан с
езо те рич но то хрис ти я н ство, мис тик и
еру дит, Карл ре ша ва да превър не Пра га в
ду хов на сто ли ца на Ев ро па, ка то ос но ва -
ва и пър вия цент рал но-ев ро пейс ки уни -
вер си тет. По не го во на реж да не се по ла -
гат ос но ви те на но вия град Пра га, кой то
е за мис лен да ста не �но вия Еру са лим“.
Съв ре мен ни те изс ле до ва те ли ус та но вя -
ват, че в гра до у ст рой стве ни те пла но ве
са за ло же ни мно же ст во аст ро но мич ни и
аст ро ло гич ни схе ми и за ко но мер нос ти.

Не да леч от сто ли ца та си, Карл
пост ро я ва замък, пос ве тен на ду хов на та
ис то рия на чо ве че ст во то, за мис лен ка -
то мяс то за пок ло не ние и ду хов но сре ди -
ще, в ко е то да се съ би рат „но ви те ри ца -
ри на кръг ла та ма са“. 

Замъкът Карл щейн е раз по ло жен в
до ли на, за ко я то се смя та, че е об ра зу ва -
на от кра тер на ме те о рит и ко я то има
мно го сил но енер гий но излъч ва не, с мно го
спе ци фич на би ос фе ра и бо га то би о раз но -
об ра зие, как то со чат дан ни те от па ле о -
лож ки те и ге о лож ки те изс лед ва ния. Не -
да леч от замъ ка е отк ри то го ля мо „гро -
би ще“ на ди но зав ри. Още по вре ме то на

Карл са би ли на ме ре ни ос тан ки от те зи
древ ни вле чу ги и в дво ре ца се па зи в
стък лен сар ко фаг ске лет на малък ди -
нозвър, кой то е бил смя тан по оно ва вре -
ме за ске лет на дра кон.

Замъкът е ог ра ден от пет хъл ма и
мо же да бъ де дос тиг нат са мо от юго за -
пад. Хро ни ки те ни ос ве до мя ват:
„…През го ди на та 1348 от Гос по да Хрис -
та, в де ня на св. Мар ко, Карл, ца рят на
Рим и Бо хе мия… по са ди ло за, ко я то бе -
ше спе ци ал но до несъл, под замъ ка Карл -
щейн, кой то тък мо за поч ва ше да се из -
ди га.“

Ко га точ но е бил от во рен Карл щейн
не е до ку мен ти ра но, но спо ред съв ре мен -
ни те аст ро ло зи „на 27 март 1357 г., в
12.20 ч. сгра да та на замъ ка е би ла окон ча -
тел но завър ше на, за що то то зи тър же -
ст вен хо рос коп с всич ки пла не ти над хо -
ри зон та и ас цен дент 8 гра ду са от зна ка
Лъв е ха рак те рен за по ве че то важ ни мо -
мен ти от ис то ри я та на чеш ка та дър -
жа ва и уп рав ле ни е то на Люк сем бур ги -
те.“ А по вре ме то на Карл ни що зна чи мо
не е би ло предп ри е ма но без аст ро ло гич на
кон сул та ция. Та ка че и днес ин те рес ни те
тъл ку ва ния на Карл щейн се ос но ва ват на
друг тип поз на ние, а не са мо на конк рет -
но то изс лед ва не на ис то ри чес ки те фак -
ти.

Пост рой ка та на замъ ка е на три ни -
ва. На пър во то се на ми ра им пе ра то рс ка -
та ре зи ден ция, над нея се из ди га Мал ка -
та ку ла с па рак ли си те на Све та Ека те -
ри на и Де ва Ма рия. Го ля ма та ку ла със за -
ла та на Све тия кръст офор мят тре то -
то ни во. В ком по зи ци я та е въплъ тен йе -
рар хич ни ят за мисъл за три е ди н ство то:
физи чес ки ят план, пред ставен от по ко и -
те на ца ря, ан ге лс ки ят – сим во ли зи ран
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от Мал ка та ку ла с пре об ла да ва щия мо -
тив за Де ва Ма рия, и Го ля ма та ку ла, ко -
я то се свързва с Бо же ст ве ния свят. Дух
– ду ша – тя ло – в ед но.

На вър ха на Го ля ма та ку ла, зад сте -
ни те с де бе ли на 7 мет ра – през ко и то
ни ко га не е могъл да про ник не на ше ст ве -
ник, до ри ко га то ос та на ла та част на
замъ ка е би ла прев зе та от шве ди те – е
скъ та но най-си яй но то сък ро ви ще на
замъ ка, об ко ва на та със зла то за ла на
Све тия кръст.

След ка то чо век е на пус нал външни -
те по ме ще ния, предс тои дъл го из кач ва не
по ви ти те стъл би ща на ку ла та. През
тес ни те про зор ци се разк ри ват все по-
от ви со ко прек рас ни кар ти ни от окол но -
ст та. Свет ли на та на ма ля ва, хла ди на та
на де бе ли те ка мен ни сте ни ни обгръ ща
отв сякъ де, мисъл та се вглъ бя ва навът -
ре, да леч от шу ма на ежед не ви е то. По
сте ни те са изог ра фи са ни жи ти я та на
Св. Вац лав – пок ро ви те лят на Че хия, и
св. Люд ми ла. Стъл би те свършват при
де бе ла сво дес та вра та. Глед ка та, ко я то
ни очак ва зад нея, е поч ти не ре ал на. За ла -
та на Све тия кръст е за мис ле на да
предс та ви не бес ния Еру са лим, чи ито
сте ни спо ред биб лейс кия текст „са от
чис то зла то“. Ме ка та свет ли на на зла -
то то грей ва от сво дес ти те та ва ни и
сте ни те, ко и то из ця ло са пок ри ти с ве -
ли ко ле пен зла тен об ков. На ви со чи на око -
ло 1.50 м. от по да сте ни те са об ли цо ва -
ни с по ли ра ни повъ рхнос ти от скъ по цен -
ни камъ ни (пак спо ред биб лейс кия
текст), ос нов но ахат и аме тист. Скъ по -
цен ни те камъ ни офор мят кръс то ве с
раз лич на фор ма и раз мер.Та ванът е пок -
рит с ве не ци а нс ки ле щи, бле щу ка щи ка -
то звез ди на злат ния свод, „не бе то“ е
ук ра се но със Слън це, Лу на и пла не ти те.
Звез ди те на та ва на съ що об ра зу ват сис -
те ми от кръс то ве, на пом ня щи апо ка лип -
тич ни те зна ци от „Отк ро ве ни е то на
Йо ан“. Над го ле мия ол тар на за ла та се
на ми ра трип тих, из ра бо тен от То ма зо
да Мо де на. 

Пред ол та ра е пос та вен Све ти ят
кръст на Бо хе мия. Ма кар и малък по раз -
мер, той до ми ни ра в прост ра н ство то на

за ла та. В не го са вгра де ни скъ по цен ни те
ре лик ви от Раз пя ти е то – две пар чен ца
от Хрис то вия кръст, два тръ на от ве -
не ца на Хрис тос, един гвоз дей и вър ха на
ко пи е то на све ти Лон гин. Ка то вла де -
тел на ог ром на им пе рия, Карл с ог ром на
страст е из дир вал по всич ки кра и ща на
све та све ще ни ре лик ви, за ко и то се е
смя та ло, че имат чу до дей ни свой ства и
по-го ля ма та част от ко и то се на ми рат
в за ла та на Све тия кръст. В ол та ра се
съх ра ня ват пар чен ца от мо щи те на по -
ве че от 40 све тии.

Сте ни те на за ла та са би ли пок ри ти
впос ле д ствие със 130 плат на от шко ла -
та на Майс тор Те о до рик. Кар ти ни те са
аран жи ра ни с ге о мет рич на пре циз ност
на три и че ти ри ре да ед на над дру га и
предс та вят пор тре ти на „не бес но то
во ин ство“. Аран жи ров ка та и из бо ра на
кар ти ни те след ват стри кт но йе рар хи я -
та. Свет ци те и мъ че ни ци те са под ре де -
ни съ об раз но ли тур ги я та „На вси све -
тии“. Ефектът на кар ти ни те е ве ли ко -
леп но под си лен от иг ра та на свет ли на -
та, ко я то е ре зул тат от слън че ви те лъ -
чи, пре ми на ва щи през крис тал ни ри су ва -
ни стък ла, и свет ли на та на лам пи те и
свещ ни ци те, от ра зя ва ща се в по ли ра ни -
те повъ рхно ст и на скъ по цен ни те камъ ни
и злат ни те покрития.

Замъкът Карл щейн е бил за мис лен
ка то мяс то за пок ло не ние, ка то све ще но
мяс то, съх ра ня ва що све ти мо щи, пред
ко и то ня ко гаш ни те пи лиг ри ми са ид ва ли
да се прек ло нят. Из кач ва не то на Карл -
щейн е на пом ня ло из ди га не към свят пла -
ни нс ки връх, сим во лич но пок ло не ние пред
све ти те мес та на Па лес ти на. Пъ тят е
во дел пи лиг ри ми те стъп ка по стъп ка
към пре ми на ва не през три те рав ни ща, за
да дос тиг нат мис тич но то ве ли ко ле пие
на за ла та на Све тия кръст. Един свят, в
кой то зем ни те бо га т ства със сво я та
кра со та имат стой ност са мо до тол ко -
ва, до кол ко то да ват въз мож ност мисъл -
та да се из диг не към кра со та та и хар мо -
ни я та на вис ши те све то ве и да се уст -
ре ми към не бес но то царство.

Материала подготвиха: 
д-р Св. Балтова, Т. Йорданова
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МИЛЕНА БОЧУКОВА е
родена в Пловдив през 1962 г.

Завършва Факултета по
изящни изкуства в гр. Велико

Търново през 1986 г. –
специалност скулптура и

педагогика на
изобразителното изкуство.

Всяка година участва в
множество колективни

изложби и групови изяви. От
2000 година насам има

четири самостоятелни
изложби в Пловдив и София.

Нейни творби са
собственост на Градската

художествена галерия в
Пловдив и на частни
колекции в България,

Германия, Франция, Русия,
Швеция и др.

1. Битка на силата
2. Послание 
3. Бели пътища
4. Послание (детайл)

1.

2.

3.

4.



��(��,)������'���
�./,'�!��%��$�� %��  ��,� �� �

�������%��� �!&�'2�  ��$�� �!,�.!��-�
.!��%��!,!�!������$����!&�'2�2�#��!��
%��� 2�  ����2'�%�� 2�$��!�� "�� ����!2
!��'�%����$���2��/�

���'�$������,�,)��*�%�������
;��!����!,������%��2#���%���#��

��#����2'� ��!�:�2����#��$����*2�!�
2�!����$���2��/�%20��!0$�.�� ��%2�$�
����#�%2�� %�� !� �!��$�� %�� 2#��2�$�
2���#�&�"2�.�� ��%2�2���� ��$�������
�2/�%���$�$!,��#��$���;��!������2��
'2�%��$���  ��0�$�� ��� %�� ����� #�
$���$2�����  ��,� ��  ��$�� %��-�� *2�!���  ��$�
*2�!���,�-���$�!��� ����$��2���2�#�&�"2� ��'���$��
!����%��"����.�/2'�%2��$��%��.2�� ��2�$���&���2��
#��!�����

-�����,���&�����%�&��'����!*���!��,��
����,�

5�2$� ��$��%���2�/2�$�6���%������/�#, �����
%�!�%��$�����.����%�������� ��/�����������$2
%��$��.2�$������8�� ��$�������*�#��!��$!,��#���
$���8�� 2�0$���2%�)2��������2�/�%�� ;��!������
!,/�%&�!��/��%�������� ��$�����$��� $�%��(2�/���
���(20�� %�� 2�  ��$��  �% ����$�%� %��'2%� %�� *2��
!�$��;��!������2��!��/2���� ��2�$������,.�#��!��
/2'�%2�$���2������/���2� ��$��'��!� �

-�'� ,�������,�*,����",��� ,�������� ���

������ ������� �� ���),� �� ����������
*�� ,�#����,�

���� ��,�%2�� ��2�$�����.�!,���
+��%������2.�!��#��%2��%��� &/��$���
���:�2����#����.�2.��2�����$�� 2�!��
�� ��2�$�����"���.�#��.�!,��+���#�%�
2#�0�� 9��.�!,��+��%2�$�� (����2� ��
��2!�/2�'�$����.�!��/0�!�$��2�#��!2��
#0� � �!��2���!�$0��2�#�� "����. ��
�20�

4,� �,� )���,+� �,��,�� 1��%�� �,
���������� ������������+����,)��
�������'� ,������,�����,�'�(�

������$0� �� ��'�%2� 2/2� ����� 2
 ��,�%2��=� �$&����$���  �0�$����� ����$2�"�� ��
���$���$�!�%�%��'2%���$�!��#��$���%�����*��#�
�,�#������$2�"%��$��2.� &��$�!��%��� %�����*��#�
�,�#��5(�/�+2�(2�)2����%�6�

1��%��*,�,)��!������������ ,�������� ���
����')�����������������������%,�������

�����%�2.� &��$�!��$����%��'2%�#������#��/0
 � � �.� '&!�$!��� �!��$��� ��0� �� 2.� &��$�!��
!��� 2��$2/���  �% ����$�%��.2 ���#�%��!2������
)20��%�� ��0�$��$����$2� �% ���$�%20$�'��!� �
2�  ��"��$�����-�%���$.�!& � &� ������$���  ��2�$�
�������$�!�$� 2.� &��$�!��$�� �2�� $��!�� ��  ��$�
#�����-�%�+����#����%��!2�����)20�� �������%2'��
%����$!��0�$��2����%��"��!,/�%&�!��-����.� &��$��
!��$�����.2 �%��#&�+��$��

	���/�,� ��)'� �0

Âú ç ð à ñ ò å í  è í ä è à í å ö  ÷ å ð î ê è  ï î ä ã î ò â ÿ  â í ó ê à  ñ è  ç à  æ è â î ò à .
–  Ñ ò ð àø í à  á î ð á à  ñ å  â î ä è  â  ì å í  –  ê à ç â à  ì ó  ò î é ,  –  ä â à  â ú ë ê à  ñ å  á è ÿ ò .  Å ä è í è ÿ ò  â ú ë ê  å  ä î á ú ð  –  ò î é  å  è ñ ò è í à ò à ,  ñ ì å ë î ñ ò ò à ,  ä î á ð î ò à ò à ,
â å ë è ê î ä óø è å ò î ,  ñ ê ð î ì í î ñ ò ò à ,  ï ð à â ä è â î ñ ò ò à ,  ë þ á î â ò à ,  ð à ç ó ì í î ñ ò ò à .  Ä ð ó ã è ÿ ò  å  ë î ø  – ò î é  å  ç ë î á à ò à ,  ç à â è ñ ò ò à ,  ñ ò ð à õ ú ò ,  ì à ë î ä óø è å ò î ,
ê î â à ð ñ ò â î ò î ,  ã í å â ú ò ,  à ë ÷ í î ñ ò ò à ,  ë úæ à ò à ,  ë è ö å ì å ð è å ò î .
Ò à ç è  á è ò ê à  ñ å  â î ä è  è  â  ò å á ,  è  â ú â  â ñ å ê è  ÷ î â å ê .  
Ñ ë å ä  ê à ò î  ð à ç ì è ñ ë ÿ  î ê î ë î  ì è í ó ò à ,  ä å ò å ò î  ï è ò à :  
–  È  ê î é  â ú ë ê  ù å  ï î á å ä è ?
– Ê î ã î ò î  õ ð à í èø .
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ЕДИНСТВОТО НА ЖИВОТА

Сто ях над безд на та на Езе ро то на Съ зер ца ни е то и наб лю да вах как в глъ би ни те гас нат
пос лед ни те свет ли ни. Езе ро то зас пи ва ше. Слън це то кло не ше на за пад. Ве чер ни ят по кой се
спус ка ше над пла ни на та.

Зад фор ми те в При ро да та има скрит жи вот. Чо век мо же да об щу ва с не го и да при до бие
не го вия мир. То га ва мирът е си ла, ко я то се излъч ва от чо ве ка. Чрез нея той мо же да има всич -
ко, как во то по же лае. Ня ма съ ще ст во, ко е то да не чувства Ми ра и да не е пос луш но на не го ви -
те по ве ле ния.

На мет нат със си ва та гу на, аз не се раз ли ча вах мно го от камъ ни те на о ко ло. По тях про -
бяг ва ха свет ли ни и баг ри. И те има ха свой жи вот – раз го ва ря ха на свой език.

Стран но не що – жи вотът има вкус и чо век мо же да го опи та, как то чис та та из вор на
во да. Чо век мо же да го изс лед ва и ана ли зи ра с нез най ни те се ти ва на ду ша та, да при до бие от
не го зна ние и си ла.

От ска ла та над безд на та из ле зе звер че. То при ли ча ше на ли си ца, но бе ше по-дреб но, мо -
же би кръс тос ка с ку че. Звер че то се приб ли жа ва ше към ме не, ка то че не ме виж да ше. Ско ро се
уве рих, че ме виж да и че знае за мо е то присъ ствие. От вре ме на вре ме то се спи ра ше и из да -
ва ше сте на ние, ка то че въз ди ша ше. Ка то дой де до ме не, жи вот но то зам ря не под виж но, све -
ло гла ва до зе мя та.

По ис ках да уз ная от как во има нуж да, тъй ка то бе ше яс но, че то мо ле ше за не що. То га ва,
на он зи все ми рен език без ду ми, чрез кой то ние миг но ве но и не пос ре д стве но уз на ва ме как во -
то по ис ка ме, уз нах мол ба та на май ка та. Ста нах и тръг нах след нея. Тя ме по ве де по са мия ръб
на безд на та, ши рок ед ва ед на стъп ка, и спря до мал ка по лян ка сред ска ли те. Чух сла бо ским -
те не, ка то се на ве дох, ви дях мал ко ли си че. То бе ше зак ле щи ло кра че то си в цеп на ти на та на
ска ла та. На ве дох се вни ма тел но, ос во бо дих кра че то и ту рих мал ко то при май ка му. 

Вся ко жи во съ ще ст во чувства Ми ра и му се до ве ря ва. Про ве рил съм то ва мно го пъ ти и
на мал ки, и на го ле ми жи вот ни.

Май ка та из да де сла би, ед ва до ло ви ми зву ци. Из зад ска ли те из ля зо ха още три ли си че та.
Тя ми предс та вя ше сво е то се мей ство, оказ ва ше ми най-го ля мо то до ве рие. А не е лес но да се
пре о до лее ро до вия страх.

Се га май ка та бе ше щаст ли ва – бе ше лег на ла на тре ва та, а мал ки те бо за е ха, ка то се по -
бут ва ха ед но дру го. Го ле ми ят Жи вот присъ ства ше тук. 

От да ле чих се вни ма тел но, за да не сму тя се мей на та иди лия.
Раз де лих ме се и ед ва ли ще се ви дим ве че. Но ос та на ед на мал ка ра дост от та зи сре ща –

ед на не ви ди ма ниш ка ос та на меж ду нас. По нея те че Лю бов та, ко я то свързва всич ки съ ще ст -
ва.
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С лю бов и бла го дар ност към Ро до па пла ни на и ней ни те свет ли сто па ни, 
ко и то за по ре ден път ме вър на ха 
от царство то на Ха дес.

Вре ме бе ше да предп ри е ма то ва пъ ту ва не. От че ти ри го ди ни не бях хо ди ла в Ро до пи те –
мяс то то, къ де то съм ро де на. Прис ти гам в Смо лян. Вър вя по ули ца та и вед на га усе щам, че не
съм в хар мо ния с ту каш на та ат мос фе ра – все още съм под вли я ние на со фийс ка та прип ря ност,
на веч но то бър за не и пре пус ка не. Спи рам за мо мент, от пус кам се, вдъх вам с пъл ни си ли въл -
шеб ния въз дух и в миг спо кой стви е то и ме ко та та на то зи край се пре ли ват в мен. Как во бла -
же н ство. От но во у до ма. От но во завър на ла се тук, с яс но то съз на и ие, че в то зи мо мент са мо
род но то мяс то мо же да ми да де енер ги я та и си ла та, за да мо га да продъл жа нап ред.

Пър ва та глът ка въз дух в моя жи вот съм по е ла в Ус то во – са мо там е има ло ро ди лен дом,
а съм из рас на ла до тре та та си го ди на в Смо лян. След то ва сме се пре мес ти ли в Со фия. От то -
га ва вся ко ед но завръ ща не ми но си своя дар. То ва е род ни ят край – не те пи та за що те е ня ма -
ло тол ко ва вре ме, за що, за ли сан от дру ги за да чи, не го все про пус каш да го по се ти тиш, за що
чак се га… Хи ля ди въп ро си, ко и то не за да ва. Пос ре ща те с крот ко мъл ча ние, обгръ ща те с ти -
ши на и мир – той знае ези ка на Ду ша та. Ед на след дру га от очи те ми се ро нят съл зи, съб ра ли
в се бе си мол ба та за прош ка и пос ла ни е то на за коп ня ло то ми за та зи лю бов сър це.

Пър ви ят ден се раз хож дам из Смо лян, по пи вам мест на та ат мос фе ра – ста рая се да ста -

`hZ[@�dbB[@ ��

�������
�������������	����
���������
����
�
�
������

�����
���������

�� "!�#(�&
'��


Фотограф: Никола Лаутлиев



на част от нея. Слу шам раз го во ри те на хо ра та, зя пам по вит ри ни те.... Вли зам в един ма га зин
за спорт ни сто ки. Пър во то не що, ко е то чу вам е: “Зо ра се е чуд на за зо ри ла, тя жи во та нов е
про я ви ла” – Па нев рит ми я та. Пог леж дам про да вач ка та, мис лей ки, че тя си е пус на ла ка се та.
Же на та, пот роп вай ки си в ритъ ма на му зи ка та, ме пи та с как во мо же да ми по мог не. Бла го да -
ря и из ли зам. На отс рещ на та стра на на ули ца та има кни жар ни ца. (Меж ду нас да си ос та не –
аз съм върл фен на кни ги, кни жар ни ци, биб ли о те ки и всич ки не ща от то зи род.) Ес те ст ве но,
вли зам в нея. И пак Па не в ритмия! То зи път не се стър пя вам и пи там как во слу шат. Ока за се,
че то ва е ра ди о точ ка та – при я те ли те ра бо тят по един изк лю чи тел но фин на чин, изпъл вай -
ки ефи ра с му зи ка та на Учи те ля.

След ва ща та сут рин ид ва със сво е то пос ла ние – тръг вам към Ши ро ка Лъ ка. Хва щам рей са
до там – стар, бо ен ве те ран, кой то оба че ус пеш но пре о до ля ва всич ки за вои и дуп ки. Не зная
да ли ня ко га сте пъ ту ва ли из Ро до ли те, но на мен ви на ги ми е ка то за пър ви път. Тес ни ят, из -
се чен през пла ни на та път. Ве ли че ст ве ни те бо ро ве, чий то аро мат се усе ща до ри през бен зи -
но ви те из па ре ния. Бо ро ве, ска ли, бо ро ве – и аз сред тях. Бла го да ря на те зи ра бот ни ръ це, на
те зи свет ли умо ве, пост ро и ли пъ ти ща пре ди де сет ки го ди ни, ко и то се полз ват от мно го по -
ко ле ния след тях. Ми на ва ме през Стой ки те и не след дъл го рейсът спи ра в Ши ро ка Лъ ка. Оти -
вам в ед на от мест ни те къ щи, ко я то e нап ра ве на да при е ма ту рис ти и по чи ва щи. Мес та ня -
ма. Упът ват ме у дру ги хо ра – там пък ня ма ни кой. В Ши ро ка Лъ ка има два хо те ла, но ми се ис -
ка да спя в къ ща. Зная, че всич ко ще се под ре ди. На пло щад че то се за го ва рям с ед на же на. Тя вед -
на га тръг ва да тър си за ед но с мен мяс то, къ де то мо га да прес пя. В ед на от къ щи те сто па ни -
те ча кат де ца та да си дой дат, в дру га та хо ра та са за ми на ли за Сли вен – то ва ни ос ве до мя ва
съ сед ка та отс ре ща и ни преп ра ща при Да фи на, ко я то съ що при е ма ла ту рис ти. Вър вим по тес -
ни те улич ки. На мес та от плев ни ци те се но си аро мат на се но. Ста ри те ро до пс ки къщи, пост -
ро е ни ед на над дру га, имат за мен осе за тел но пос ла ние – всич ко тук е в ти ха и спо кой на хар -
мо ния с Ця ло то. Да фи на я ня ма, връ ща ме се об рат но. Сре ща ме ед на же на – ба ба Зла та, ко я то
ни каз ва, че Да фи на ня ма да се при би ра и от ми на ва. В то зи мо мент усе щам, че то ва е чо векът,
кой то ми тряб ва. До гон вам я и пи там да ли ще ме взе ме при се бе си. Тя ме пог леж да, по зас ми ва
се и каз ва : “Па що да не те взе ма?” Мис ле ла да пъ ту ва днес, но из пус на ла рей са за Ге ла, къ де то
има дру га “ко ща”. Ус мих вам се – след ва щия ден мис лех да тръг на за Ге ла. Уго ва ря ме се да тръг -
нем за ед но и там пак да спя при нея.

Вли за ме в къ ща та – на то зи етаж има кух ня, къ де то ба ба Зла та спи, стая и дос та об шир -
но ант ре. От де сет го ди ни тя жи вее са ма. Да же на пос ледък ве чер зак люч ва и оти ва да спи при
дъ ще ря си. Вед на га ме по пи та да ли съм глад на и за поч на да при гот вя за яде не. Ся да ме да хап -
нем. Вкус но е! Го во рим за ед но, за дру го. Всеки чо век си има ис то рия, ко я то е по сво е му изк лю -
чи тел но ин те рес на, тро га тел на и по у чи тел на. След мал ко ве че ме на ри ча “сын”. И още не що
– на ня кои от мо и те въп ро си, пре ди да съм ги ка за ла на глас, тя да ва от го вор. Та та ка си об щу -
ва ме с мо я та ха зай ка – къ де с ду ми, къ де по те ле па тия. И от но во чу вам изк лю чи тел ния ро до -
пс ки из раз : “То е за доб ро”. Как во то и да се слу чи – при ят но или не тол ко ва, ро доп ча нинът ще
ка же : “То е за доб ро.” Ако го по пи таш знае ли как во е по ло жи те лен на чин на мис ле не, той ще
те пог лед не, ще ти се по чу ди на акъ ла, па ще продъл жи да си гле да ра бо та та. То ва, ко е то го во -
ри, той го мис ли, то е част от не го – и то все още е жи во, за що то не се е от де лил от ко ре ни -
те си, ко и то са из точ ник на дъл бо ка на род на мъд рост и ряд ка доб ро та.

Ля га ме си. Съ буж дам се око ло два ча са. Об ли чам се и из ли зам. Не бе то е осе я но с ми ли о ни
звез ди – ед на ве ли ка кос мич на хар мо ния, излъч ва ща тол ко ва мно го лю бов! В ду ша та ми е ху ба -
во и ле ко. Чувствам въл ше б ство то на то зи миг – със за вив ка, из ве за на от звезд ни све то ве, аз
се чувствам оби ча на и вдъх но ве на. Оби чам ги и аз. Предс та вям си как ги прегръ щам и за ед но
се но сим из безк рая. Ра дост за мен е да иг рая със звез ди те и с де ца та – то га ва се чувствам ис -
ти нс ки сво бод на. Ля гам си. Не мо га дъл го да зас пя след пре жи вя но то еди не ние с Все ми ра – той
в мен и аз в не го, сле ти в ед на веч на хар мо ния. В гла ва та ми зву чи ти ха та кос мич на сим фо ния,
ко я то тук, в царство то на Ор фей, аз до ла вям осо бе но яс но.

Сут рин е. Ба ба Зла та за поч ва да при гот вя за кус ка – по па ра. Каз вам, че ще пия са мо чай. За
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ми ну ти тя ве че ми е си па ла в ед на ку пич ка и бър зо сла га вто ра су пе на лъ жи ца за хар, ка то е го -
то ва да сло жи и тре та. Зас ми вам се и каз вам, че та ка ми е доб ре. По прин цип пия чая без за -
хар, но в слу чая ти хо и крот ко го из пи вам, без да го бър кам. Бла го да ря и оти вам да си по че та.

По нег лас но спо ра зу ме ние, към де вет ча са две те се спог леж да ме и ре ша ва ме, че е вре ме за
тръг ва не. Ба ба Зла та е на 76 го ди ни и от дос та вре ме не е хо ди ла пе ша от Ши ро ка Лъ ка до Ге -
ла. Разс то я ни е то е око ло шест ки ло мет ра, но е са мо из кач ва не. Рейсът е чак сле до бед. Ка то ис -
ти нс ки предс та ви тел на зо дия Овен, тя сме ло обу гу мен ки те, при гот ви тор би те и ка за, че е
го то ва.

По тег ля ме. Ми на ва ме мос та, къ де то е разк ло не ни е то за Ге ла. От там хва ща ме ед на пря -
ка пъ те ка, дос та стръм на. Ба ба Зла та ге ройс ки вър ви. Из ли за ме на пъ тя и ся да ме да по чи нем.
Тръг ва ме от но во. Сти га ме до чеш ма и по ся да ме – хич не й е ле ко, но след мал ко сме ло продъл -
жа ва ме нап ред. След пет ми ну ти ни зас ти га ко ла и спи ра – един мъж от Ши ро ка Лъ ка се кач -
ва към Ге ла по ра бо та. Нас та ня ва ме се. Той раз каз ва как не го ва та май ка на пос ледък мно го се е
от пус на ла — хич не ис ка ла да се дви жи. Прис ти га ме в се ло то. То е разпръс на то на ня кол ко скло -
на – ние сме за гор на та част, чо векът е за дол на та. Ба ба Зла та се при гот ви да сли за, но той
са мо ка за : “Ут ре е Бо го ро ди ца, не ка и аз един ха ир да сто ря”. За ка ра ни до ней на та “ко ща”. Бла -
го да ря му от сър це – той про я ви лю бов та по един прост и кра сив на чин.

И та ка – ето ни в Ге ла, ед но от най-ста ри те се ла в Ро до пи те – “са мо” на око ло 3 300 го ди -
ни. В ран ни те ста рогръц ки пис ме ни па мет ни ци зем ли ще то на се ло то “се спо ме на ва” ка то
род но мяс то на Ор фей и ка то све ти ли ще на Ди о ни сий. По ля на та пред “ко ща та” е изпъ стре -
на с цъф на ли ли ла ви мин зу ха ри. Накъ де то и да пог лед на има не о бя тен прос тор и всич ко е ка то
ед но развъл ну ва но мо ре от зе ле ни ли ва ди, за об ле ни хъл мо ве и тук-там по-ост ри вър хо ве – Ге -
ла е раз по ло же на в под но жи е то на най-ви со кия ро до пс ки връх Го лям Пе ре лик (2 191 м.). Ухае на
бил ки и пряс но око се на тре ва. Аз съм тук и чувствам с вся ка своя час ти ца не о пи су е ма та неж -
ност и лю бов, ко и то обгръ щат то ва въл шеб но мяс то.

Сле до бяд оти вам на раз ход ка на го ре по ба и ри те. Кра ка та са ми ме во дят – те зна ят най-
доб ре къ де тряб ва да стиг на. Ето го и мо е то мяс то. Ля гам на зе мя та и се ос та вям из ця ло в
ръ це те на Май ка та При ро да – да из ле ку ва ду ша та и тя ло то ми. Мо га да спо де ля са мо ед но –
от но во бях стиг на ла Пре де ла, а все още имам да вър ша мно го ра бо та тук, на Зе мя та. И се га
та зи Зе мя ме взе в обя ти я та си, от да вай ки ця ла та си лю бов на мен, ед но от ней ни те де ца,
ко е то е възста но ви ло връз ка та си с нея. Пок лон пред Ве ли ка та май ка!

И то ва съм аз, но не съ ща та. Пре ми на ла още ед на ме та мор фо за, до кос на ла се до въл ше б -
ства и та ин ства, пъ ту ва ла в нез най ни све то ве и пак завър на ла се тук.

При би рам се. При ят но е да при сед неш до за па ле на та печ ка. Огъ нят, то зи лю бим при я -
тел, ра до ст но ми ки ма, топ ли ме, подк ре пя ме. Аз пак съм съ ща та, но ве че дру га.

На ра ни на ста вам да пос рещ на изг ре ва. Днес е рож де ст во на Прес ве та Бо го ро ди ца. Ден
не де ля. Всич ко е обаг ре но с неж на аме тис то во-ли ла ва крас ка, зе ле но то на хъл мо ве те съ що.
При вич на та за то зи район ме ко та се усе ща мно го по-сил но. Омая и бла го дат се но си нав сякъ -
де. Мис ля си за ве ли ка та жерт ва, ко я то нап ра ви “бла гос ло ве на та ме жу же ни те”. И от но во лю -
бов та ме поглъ ща – усе ща не за ве ли ка чис то та и свя тост, неж ност и сми ре ние, кро тост и
упо ва ние. Уст ни те ми ти хо шеп нат мол ба за зак ри ла и пок ро ви те л ство, мол ба да е ви на ги с
мен и да ми по ма га – да раз вия и съх ра ня всич ко оно ва, ко е то Тя ожи вот во ри. Бла го да ря Ти, Гос -
по ди, за то ва ут рин но отк ро ве ние. Бла го да ря Ти, Учи те лю, за мъд ро то ръ ко во д ство, ве ли ко -
то тьр пе ние и неп ре рив на та лю бов. Бла го да ря на свет ли те съ ще ст ва, ко и то ме па зят във
“вси те мои пъ ти ща и на ръ це ме пов ди гат да не би да препъ на о камък но га та си”.

“И ние поз на ва ме и сме по вяр ва ли в лю бов та, ко я то Бог има към нас. Бог е Лю бов, и кой то
пребъд ва в лю бов та, пребъд ва в Бо га, и Бог пребъд ва в не го.”

Сеп те мв ри 2002



ва мозъ ка. Всич ки дан ни со чат, че то дос та вя це лия
спектър на ра ди овъл ни, от кой то мозъкът изв ли ча
ма те ри а ла, за да изг ра ди на ше то вът реш но пре жи -
вя ва не на външния свят. 

Мо же би най-важ но то, ко е то зна ем се га, е че
то зи ра дио-спектър на сър це то е дъл бо ко за ви сим
от на шия емо ци о на лен от го вор към све та. Емо ци о -
нал ни ят ни от го вор про ме ня сър деч ния елект ро маг -
ни тен спектър, кой то на свой ред подх ран ва мозъ ка.
Сле до ва тел но всич ко в жи во та ни за ви си от на шия
емо ци о на лен от го вор на раз лич ните съ би тия. 

Въп рос: Как то ва но во зна ние мо же да се при -
ло жи по от но ше ние на де ца та и тях но то пра вил но
раз ви тие?

Пиърс: Емо ци о нал но то раз ви тие на де ца та,
то ва как чувстват се бе си и све та око ло тях има
ог ром но вли я ние вър ху рас те жа и раз ви ти е то им.
То ва е ос но ва та, вър ху ко я то се гра дят ця ло то им
уче не, па мет, здра ве, бла го по лу чие. 

Ако емо ци о нал на та струк ту ра у де те то не е
сил на и по зи тив на, ни какъв вид раз ви тие не би се
осъ ще ст вил ця ло ст но. Раз ви ти е то в ед на или дру га
об ласт би би ло са мо ед на ком пен са ция на дру ги те
лип си. Та ка че пър во то и най-важ но не що, ако ис ка те
да има те ум но, ус пя ва що и здра во де те, е то да има
по зи тив ни емо ци о нал ни пре жи вя ва ния. Зад то ва
твър де ние сто ят ре зул та ти те, по лу че ни в мес та
ка то Хар ва р дския уни вер си тет, Ме ди ци нс кия уни -
вер си тет на Ари зо на и др., от уче ни ка то Щварц и
Ру сик, Heartmath в Ка ли фор ния. Всич ко за поч ва с то -
ва, де те то да се чувству ва бе зус лов но при е то, оби -
ча но и же ла но. То ва е ключът на всич ко. Мо же да има -
те всич ко ос та на ло – ви сок жиз нен стан дарт, най-
скъ пи те учи ли ща, най-доб ри те учи те ли в све та, но
ако на децата липс ва то ва пър во ус ло вие да усе щат,
че са бе зус лов но оби ча ни по не от един чо век, ако не
се чувству ват си гур ни и в бе зо пас ност в учеб на та
сре да, ни що мно го доб ро не мо же да се очак ва.

Въп рос: Смя та те ли, че след за ча ти е то на ша -
та ге не тич на струк ту ра тър пи про ме ни?

Пиърс: Аб со лют но. Нап ри мер на око ло 11 го -
диш на въз раст мозъкът претър пя ва фи на пре на ст -
рой ка и ре ша ва в коя по со ка ще се раз ви ва. За поч ват
да се раз па дат из лиш ни те нерв ни връз ки или пре -
дим но в древ ния реп ти лиен мозък, или в но ви те ин -
те лек ту ал ни об лас ти. Къ де ще ос та нат по ве че
връз ки за ви си от жиз не на та си ту а ция на де те то до
то ва вре ме. Въп росът да ли де те то се е чувства ло
оби ча но и си гур но, или е тряб ва ло да се за щи та ва
сре щу враж деб ния свят оказ ва ог ром но вли я ние вър -
ху не го ва та ин те ли ге нт ност. И от но во всич ко опи -
ра до сър це то. Де ца та, за ко и то го во рим, са ли ше -
ни от адек ват но сър деч но-мозъч но подх ран ва не. Те
са се дви жи ли в сре да на ли ше ния и един стве но то,
ко е то мо же те да нап ра ви те за тях, е да ги пос та -
ви те в лю бя що и подх ран ва що ги обкръ же ние. Знам,
че зву чи оп рос тен чес ки, но на ис ти на то ва из че рп ва
всич ко. Мла ди ят чо век се нуж дае от слу хо во-гла со во
об щу ва не, емо ци о нал но подх ран ва не, иг ри, дви же ния
на тя ло то, ви зу а лен кон такт, неж ни зву ци и топъл
до пир на фи зи чес ко ни во. 

Въп рос: Не ка се вър нем към иде я та за ин те ли -
ге нт но ст та – как то Вие я раз би ра те – ка то функ -
ция меж ду тя ло то, мозъ ка и сър це то. 

Пиърс: Да, за мен най-въл ну ва що то в та зи ис -
то рия, ко я то съм из ло жил и в кни га та си, е ро ля та
на сър це то. Ме ди ци нс ки ят и на у чен свят ве че да ва
до ка за те л ства за не що, ко е то съм изс лед вал в пос -
лед ни те си три кни ги – ин те ли ге нт но ст та на сър -
це то. Дос та изс ле до ва те ли, вклю чи тел но и На ци о -
нал ни ят инс ти тут за умстве но здра ве, бя ха напъл -
но иг но ри ра ли те зи въп ро си.

През 1955г. се обър нах към Инс ти ту та по сър -
це то в Бо ул дер Гре ек, Ка ли фор ния и разб рах, че те са
съб ра ли всич ки изс лед ва ния в та зи об ласт от цял
свят. Те ми пре дос та ви ха дан ни от нев ро кар ди о ло -
ги я та – та ка се на ри ча та зи най-но ва ме ди ци нс ка
об ласт. Окс фо р дски ят уни вер си тет из да де ог ро мен
том, в кой то под име то Нев ро кар ди о ло гия, са съб -
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Джоузеф Х. Пиърс
(Продължение от стр. 26)
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ра ни ме ди ци нс ки изс лед ва ния от цял свят, включ ва -
щи и не пуб ли ку ва ни до мо мен та ста тии. По вяр вай
ми, изс лед ва ни я та в нев ро кар ди о ло ги я та са мно го
по-впе чат ля ва щи от те зи в кван то ва та ме ха ни ка.
То ва е най-го ля мо то из след ва не на ве ка, но за се га не
е схва на то в същ но ст та си от обк но ве на та ау ди -
то рия.

Пре ди един век Ру долф Щай нер е предс ка зал, че
най-го ля мо то отк ри тие на 20 век ще бъ де, че сър це -
то е не що мно го по ве че от пом па, и пре диз ви ка те -
л ство то на но ва та епо ха на чо ве че ст во то ще бъ де
да ос та вим сър це то си да ни на у чи да мис лим по
нов на чин. То ва зву чи съв сем окулт но, но на ли це са
пре ки те би о ло гич ни дан ни. 

То ва потвъ ржда ват ця ла по ре ди ца от изс лед ва -
ния. Нап ри мер три де сет го диш ни те про уч ва ния на
Карл Приб рам ни изп ра вят пред най-го ля ма та за гад -
ка, ко я то изоб що сме сре ща ли.

Род жер Пен ро уз в Анг лия нас ко ро из ле зе с но ви
ма те ма ти чес ки дан ни, за да до ка же, че мес та та, къ -
де то денд ри ти те се сре щат в си нап си – а те са
три ли о ни в на ше то тя ло и мозък – със та вят елек -
тро маг нит на ау ра. И ние на ми ра ме, че елект ро маг -
нит но то по ле на сър це то хо лог ра фс ки е иден тич но с
по ле то, про из веж да но от на ша та Зе мя и от Слън че -
ва та ни сис те ма. Се га фи зи ци те за поч ват да разг -
леж дат елект ро маг нит на та ау ра прос то ка то ор га -
ни за ция на енер ги я та във все ле на та. Всич ки те зи
по ле та ра бо тят на хо лог ра фс кия прин цип – то ест
на ми ни а тюр ни, невъ об ра зи мо мал ки прост ра н ства
меж ду денд ри ти те в си нап си те, тя ло то, Зе мя та и
извън нея. Всич ко то ва действа хо лог ра фс ки и се лек -
тив но. 

Дру го то отк ри тие е пря ка та, не пос ре д стве на
връз ка меж ду сър це то и лим бич на та сис те ма –
„емо ци о нал ни ят мозък“. Уче ни те отк ри ха, че нев рон -
ни те връз ки се отп ра вят ди ре кт но през ами га да -
лар но то яд ро към пре-фрон тал ни те ло бо ве. Преф -
рон тал ни те ло бо ве, или не о кор тек са, са пос лед но то
ево лю ци он но об ра зу ва ние на мозъ ка. Те са би ли ру ди -
мен тар ни пре ди око ло 40000 го ди ни. На ри ча ме ги
„безмъ лвни те“ мозъч ни по ле та, за що то за се га из -
поз ва ме са мо най-дол на та част от тях. Вис ши те
час ти на фрон тал ни те ло бо ве продъл жа ват раз ви -
ти е то си до 21 го диш на въз раст, т. е. око ло 6 го -
ди ни след ка то це лият ос танъл мозък е завър шил
раз ви ти е то си. В сво я та но ва кни га Греш ка та на Де -
карт Де миа зио пи ше за ро ля та на емо ци я та при ра -
зу ма и за низ ши те от де ли на префрон тал ни те ло бо -
ве. 

Пол Мак Лиън от На ци о нал ния инс ти тут за
умстве но здра ве, кой то е един от най-яр ки те изс ле -

до ва те ли на мозъ ка в пос лед ни те 50 го ди ни и
продъл жа ва да ра бо ти на сво и те 80 го ди ни, го во ри
за преф рон тал ни те об лас ти ка то за „ан ге лс ки те ло -
бо ве“, ка то из точ ник на най-вис ши те чо веш ки цен -
нос ти. То ва е съ що то, ко е то изтък ва и Де ми а зио,
но и два ма та се спи рат са мо на нис ши те от де ли на
преф рон тал ни те ло бо ве, раз ви ва щи се през пър ви те
три го ди ни, но не и на вис ши те им от де ли, ко и то
завъ ршват раз ви ти е то си на 21 г. За то ва аз съм
свръх-оп ти мист. 

Раз би ра се, ця ла та ни кос мо ло гия дра ма тич но
ще се про ме ни, ко га то ра бе рем,че има ме хо лог ра фс -
ко сър це. Но виж даш, че съ ще в ре мен но пре ми на ва ме
през пе ри од на то та лен ко лапс и ха ос. Мис ля, че Иля
При го жин ко мен ти ра, че до ка то ед на сис те ма е
ста бил на,или в рав но ве сие, вие не мо же те да я про -
ме ни те, но ко га то по пад не в ха ос, най-мал ко то ко -
ли че ст во ко хе ре нт на енер гия мо же да до ве де до но -
ви струк ту ри. Мо же би хо ра та, ко и то се хар мо ни зи -
рат със све та, са мал ко, но те ще бъ дат и ост ров -
че та та от ко хе ре нт на енер гия, ко я то ще доп ри не -
се за но ва си ту а ция.

Превод: д-р Св. Балтова
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***

То га ва ще на лее пъл но лу ние
И ще вър вя до ехо то на стъп ки те ти
Във кип на ла та лун на пя на.
То га ва ще изг рее но во лу ние
И ти хо ще се по ка те рим в тъм но то
На два та ро га зла тот ка ни.
И със звез да ще те за ме ря,
Ти със звез да ще ми отвър неш
И два та ро га ост ровър хи
Под нас по ле кич ка ще скър цат. 

***

Какво ще стане,
ако забъркаме коктейл
от януари с юни?

Огромна топка сладолед –
от снега
и сладкия дъх на липите.
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РИ ЛА – ВРА ТА КЪМ АГАР ТА, Петър Дъ нов, изд.
Бя ло брат ство, 2002 г.,
100 стр., це на 2.70
Кни га та съдър жа из вад ки
от съ бор ни те и рилс ки
бе се ди на Учи те ля, в ко и -
то се разк ри ва мис тич но -
то зна че ние на пла ни на та
Ри ла.

ДОБ РО ТО РАЗ ПО ЛО ЖЕ НИЕ, Бо ян Бо ев, изд. Бя ло
брат ство, 2002 г., 160
стр., це на 3.50
Бо ян Бо ев е уче никът,
пре ка рал най-мно го вре ме
не отлъч но до Учи те ля и
ос та вил бо гат ар хив от
сте ног ра ми на раз го во ри
с Учи те ля, пис ма, ука за -
ния. Нас то я ща та кни га
съдър жа те ма тич но подб -
ра ни за пис ки, как то и за -
пис на че ти ри раз го во ра с
Учи те ля. Застъ пе ни са

те ми те за жи во та ка то шко ла и окулт но то уче -
ни че ст во, ра бо та с Еван ге ли е то и ме то ди за ра -
бо та в шко ла та на Бя ло то брат ство.

СВЕ ЩЕ НИ ДУ МИ НА УЧИ -
ТЕ ЛЯ, Бе ин са Ду но, изд.
Бя ло брат ство, 2002 г.,
128 стр., це на 4.50
Та зи кни га – При вет към
уче ни ка – е тряб ва ло да
бъ де пър ва та в по ре ди ца
от 11 кни ги спо ред за -
мисъ ла на Учи те ля.  От
из ли за не то си за пър ви
път през 1938 г. тя е
претър пя ла пет из да ния.

Нас то я що то фо то тип но ко пие из ця ло след ва пър -
во то из да ние.

ФАК ТИ, ЗА КО НИ, ПРИН ЦИ ПИ, I и II т. Учи те ля
Бе ин са Ду но, изд. Бя ло брат ство, 2002 г., 590
стр., це на 14,00
Две те кни ги предс тав ля ват пър во из да ние на
лек ци ите от Об щия окул тен клас (ХХII г.), из на -
ся ни от Учи те ля през 1942-1943 г. в Со фия.

КЪМ ИЗ ВО РА, Учи те ля Бе ин са Ду но, изд. Бя ло
брат ство, 2002 г. (под пе чат) 
Кни га та е пър ви том от пър во то из да ние на
лек ци ите от Об щия окул тен клас /ХV г./, из на ся -
ни от Учи те ля през 1935-1936 г. в Со фия.

ИЗ ВОРЪТ НА ДОБ РО ТО, Учи те ля, изд. Ки беа,
2002 г., 332 стр., це на 7.00
Пос лед ни те сло ва на Учи -
те ля са за пи са ни и предс -
та ве ни от Бо ян Бо ев и Бо -
рис Ни ко лов. Съдър жа ни е то
на кни га та е изв ле че но от
раз го во ри те и бе се ди те с
уче ни ци в Мър ча е во по вре -
ме на Вто ра та све тов на
вой на.

ГЛАСЪТ НА ЛЮ БОВ ТА, Петър Дъ нов, изд. Хер мес,
2002 г., 392 стр, це на 7.50
Изб ра ни рилс ки бе се ди.
Кни га та е вто ра та от по -
ре ди ца та на из да те л ство -
то, ко я то съдър жа изб ра ни
бе се ди от ос нов ни те нап -
рав ле ния в твор че ст во то
на Учи те ля.

ПЪ ТЯТ КЪМ СВО БО ДА ТА, Бе ин са Ду но; изд. Ал фа
Дар, 2002 г., 304 стр., це на 4.20
Кни га та съдър жа бе се ди, пе ча та ни със сък ра ще -
ния във в. „Брат ство“, през пе ри о да 1932–34 г.,
ре дак ти рани от Влад Па шов.

ЕН ЦИК ЛО ПЕ ДИ ЧЕН РЕЧ НИК, Бе ин са Ду но, изд.
Аст ра ла, 2002 г., 1088 стр., це на 15 лв. Вто ро,
допъл не но и пре ра бо те но из да ние на из лез лия
през 1997г. ен цик ло пе ди чен реч ник.

ВДЪХНОВЕНИЕ
Сборник поезия и размисли, изд. Хри кер, 2002 г.
Анд рейа на Цо не ва, Конс тан тин Зла тев, Люд ми ла
Чер вен ко ва, Майа Ата на со ва, Ма рия Брай ко ва,
Мая Ко ен, На та ша Ба ла ба но ва
Съб ра ла вдъх но ве ни е то на се дем по е тич ни да ро -
ва ния, та зи книж ка ще ви пре не се в един лъ чист
свят, от кой то струи кра со та. Не го ви те при каз -
ни об ра зи над ни чат от „коп ри не ни те“ илюст ра -
ции на На та ша Ба ла ба но ва.
На добър час, при я те ли!

��

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
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Доб ри на Ба ра ко ва жи вее в Плов див.
Завър ши ла е бъл га рс ка фи ло ло гия в уни вер -
си те та във Ве ли ко Тър но во. Ра бо ти ла е ка -
то жур на лист в плов ди вс ки пе чат ни из да -
ния. Един стве на та є сти хос бир ка „Щур че
след бу ря“ из ли за през 1994 г. Раж да се в го -
ди ни те на продъл жи тел но и теж ко бо ле ду -
ва не, в при ну ди тел ния зат вор меж ду че ти -
ри те сте ни.

Предс та вя ме ви ня кои от сти хо ве те
на Доб ри на – ка то стъп ки по пъ тя през бол -
ка та към въл ше б ство то на жи во та.

От тъм на та нощ на ду ша та изб лик ва
вопъ ла: 

„ята от гар ва ни не бе то връз ват в прим -
ка. / И тяс но ста ва – / и тъм но ста ва – / и
нис ко – / и страш но ста ва. / Прим ка на не бе -
то / вър за на ви си.“ и „изг реб вам с тън ки те си
дла ни / тъм ни на бездън на – / и дъ но ня ма, / дъ -
но не дос ти гам!“ До пре диз ви ка те л ство то
– в сти хот во ре ни е то, да ло име то на сти -
хос бир ка та:

„Влас ти те лю на бол ки те, / хвър ли ме в

бол ка ярост на ... –
... да ме из диг не във вър то па си / и пак да

ме уда ри в дъ но то –
и пак – / и пак – / и пак – / до де то мал ко -

то, ос та на ло от тя ло то ми
изхвър ли на бре га.
И там, ако е ре че но
да имам още дъх –
да свир нат дро бо ве те ми
ка то щур че след бу ря.

Стра да ни е то има пре дел, след кой то
ду ша та пре ми на ва от дру га та му стра на.
До би ва си ла та за ма ги чес ка ме та мор фо за: 

На ни зах об ла ка на кле чи ца
и го изб ли зах.
Гор че ше,
ала мъ нич ки слън ца 
изг ря ха на ус та та ми.
Пе ро от гар ван
сгу ших във длан та си –
разт во рих я
и гур гу ли ца из ле тя.
Оса ужи ли ме,

���������������

Какво спокойствие е 
– да лежа
на дъното на нощта
с разперени ръце
– никакъв страх.

Чувам
дружелюбните мисли
на звезди и планети
как полюляват земята. 
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по мил вах я с по ду тия си пръст –
нек тар на тег на на кра че та та є.
Про тег нах си ръ це те
и нощ та об рах –
от пло до ве те чер ни
ут ро се ро ди. 
Да ли та ка се от во ри ха се ти ва та ти за

мал ки те не ща, Доб ри на?
Или не си прес та ва ла да виж даш оно ва,

ко е то де ца та виж дат?
„Щур че в сте на та / ре же мра ка на фи лий -

ки...“
или 
„Ри би те изс ка чат
над во да та,
от хап ват
къс че от за ле за
и се при би рат на дъл бо ко то
– да си иг ра ят на све тул ки“.
Спо менът за детство то е тол ко ва

жив, че мо жем да го по ми ри шем и до кос нем.
Ми рис на дим –
и детство то ти хич ко сли за –
зас мя но чо ве че –
сто пе на сне жин ка –
в ко ми на –
през бол но то гър ло – 
в лъ жи ца ри ци но во мас ло –
храб ро снеж но чо ве че –
все по-ни сич ко снеж но чо ве че –
пе дя ви со ко –
са мо мор ков че ве че –
два въг ле на в снеж на та лок вич ка.
И пак –
Ми рис на дим.
Детство то ти хич ко сли за.

Но все ед но да ли през бол ка та, или през
детство то, светът, в кой то Доб ри на ни
въ веж да, е свят на въл ше б ства та.

Къде потъна в тия мъртви месеци –
жужащ, шумящ, скрибуцащ, пеещ –
народът на тревата?
Не вярвам,
че купни от песен щурча,
каруци суетене мравешко,
чували с пеперуден полет
удавят ги безславно

есенните дъждове,
изцеждат се в пукнатини безименни –
замират там –
до младо слънце.
О, не.
Народът на тревата
с усмивка тънка
през таен зимен проход
при антиподите отива.
Под южните съзвездия
той учи
нови и горещи песни.
Там камили бавни
и жирафи тънконоги
скланят шии
и разговарят
с народа на тревата.

О, как ще се дивим през лятото
на пламенното му усърдие!
По пладне –
и по залез-
и в просъница средлунна
все ще го чуваме –
народа на тревата –
напит със слънце до насита –
сух като съчица –
загадъчен-
неуловим –
безсмъртен.
С най-тайната усмивка
под мустачките.

Из бел ва се чо веш ка та ду ша в ал хи ми я -
та на стра да ни е то.

„... То бе ше ут ро / – на съ ня си дре ха та
съб ляк ла, / по-бя ла от ро са/ пред теб зас та -
нах.

...Се га об ли чам се във бя ло / от гла ва та
до пе ти те...“

И ако стъп ки те по зе мя та но сят бол ка
– то там го ре, при бе ли те об ла ци, дъл ги те
об ла ци, бе ли дой ки на свет ли на та, се от пе -
чат ват стъп ки те на Хо де ща та по не бе то.

И стъп вам
Стъп вам

Стъп вам
По не бе то.

сп. „Житно зърно“



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

ра сме и се мо лим.
– Виж се на три де сет, на че ти ри де сет го -

ди ни. Съ би тия? 
– Ста вам нас тав ник на мла ди мо на си.
– От тво и те уче ни ци имаш ли си лю би -

мец?
– А-а-а, не! (С въз му ще ние в гла са.)
– На кол ко ду ши си нас тав ник?
– На че ти ри.
– Виж се на пет де сет го ди ни. Съ би тия?

Къ де са тво и те уче ни ци? 
– Мо на си, не в ма нас ти ра, а сред хо ра та.

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

хов на същ ност.
– С как ви ду ми те при е ма?
– При я те лс ки е наст ро ен.

То ва го во ри, че е издър жал дос той но из пи -
ти те на из ми на лия жи вот.

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

ка че ст ва при до би за нас то я ще то ка то Си ме -
он?

– Ис кам пак да съм там. То ва бе сил на изя -
ва. Ха рес ва ми по ве че от всич ки дру ги.

От там ид ва вле че ни е то му към из точ -
ни те уче ния ? Се га се за ни ма ва с бой ни из ку ст -
ва, ин те ре су ва се от из точ на фи ло со фия.

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

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

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

от действи я та. 
– Имал ли си тъм на кар ма, ко я то в мо на -

шес кия жи вот да пре мах неш със сми ре ние?
– Да.
– Как ва е тя? Как ви не га ти ви е тряб ва ло

да над мог неш?
– Бил съм лош.
– Вър ни се в тоя жи вот!... Виж се! Ти си на

Зе мя та...

ППее ттоо ссъъ щщее сстт ввуу вваа ннииее

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

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

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

Стран ни оби чаи.
– Бо лез не на ли е смъртта?
– Бо ли, но чест та е над то ва! (С гор дост в

гла са.)
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– Бър зо ли ид ва кра ят? Кръв та поглъ щаш
ли я, или плю еш?

– За да вям се. Прекъс нах ези ка си из ос но ви
със зъ би. Бо ли.

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

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

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

– Мо ят нас тав ник от мо на ше ст во то.
– Как во каз ва?
– “Не тряб ва ше да уби ваш хо ра, ни то се бе

си!“
Изк лю чи тел но ва жен кар ми чен урок.
– За то ва, че си се са мо у бил, по лу ча ваш ли

въз мез дие?
– Да, оти вам в ма нас ти ра.
Не ща та се под реж дат.
– Там из куп ваш нат ру па ни те не га ти ви с

мо лит ва?
– Да.
То ва е срав ни тел но по-ле ка фор ма на изт -

ри ва не чер на кар ма, как ва то е убий ство то и
са мо у бий ство то.

– Сам ли ре ша ваш да идеш в ма нас тир от
Ду хов ния свят, или те под по ма гат да из бе реш
та зи съд ба?

– На соч ва ме мо ят нас тав ник, но аз ре ша -
вам.

– Той как изг леж да в Отвъд но то?
– Топ ка ка то мен.
– На цвят как ва топ ка си, след ка то бе бо -

ец са мо у би ец?
– Не бес но си ня.
– А той?
– Зла тис тожъл та.
Нас тав никът е по-из ви сен. Цветът му го

из да ва.
– Ти си в све та на Отвъд но то. За що ти бе

не об хо ди мо съ ще ст ву ва ние на бо ец? Как во на у -
чи от не го?

– Тряб ва ше да раз бе ра как во е ярост, как во
е да уби ваш. ЯЯрроосстт ттаа ттее ддввии жжии.. ККаа рраа ттее ддаа
ддееййссттвваашш.. (Ка те го ри чен от го вор.) 

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

–– СС ллюю ббоовв.. ТТяя ее ппоо--ссттаа ббиилл ннаа,, ннее ннаатт рруупп вваа
ннее ггаа ттиивв ннаа ккаарр ммаа..

То ва е един от най-важ ни те и труд ни
уро ци.

– Със се гаш ния си ба ща имаш ли кар мич на
връз ка?

– Не.
– Със се гаш на та си при я тел ка?
(След дъл го мъл ча ние.) 
– Уби вам я по вре ме то, ко га то бях войн. Тя

е мъж, наш плен ник. Съ си чам го. Не е лес но, но
за по вед... А той е добър... (Пра ви измъ че на гри -
ма са.) Гад но ми е.

В нас то я щия жи вот Си ме он тряб ва с лю -
бов да из го ри теж ка та си кар ма. След мо лит -
ва та – с лю бов. В оно ва съ ще ст ву ва ние той
разб ра цен но ст та на чо веш кия жи вот.

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

Пре ди да завър ша въп ро са, той ряз ко ме
прекъс ва:

– Тя ми прос ти в Отвъд но то! 
Емо ци о нал ни ят от го вор из да ва: ппрроошш ккаа --

ттаа ее ииззкк ллюю ччии ттеелл нноо вваажж ннаа ззаа ссъъдд ббаа ттаа.
– За ед но ли сте там?
– Да. В мо я та топ ка.
Възста но вих ме са мо пет от съ ще ст ву ва -

ни я та на Си ме он. Прос ле дих ме ед но от най-
ран ни те пре раж да ния на Зе мя та пре ди око ло
двес та хи ля ди го ди ни. Стиг нах ме през се рия
ре ин кар на ции до на ши дни. Яс но се виж да как
оотт жжии ввоотт вв жжии ввоотт ссее ннаатт рруупп вваа ттъъмм ннаа ии ббяя ллаа
ккаарр ммаа,, нноо ззаа еедд нноо сс ттоо вваа ссее ппррии ее ммаатт ббеезз ццеенн ннии
уурроо цции.. Лич но ст та рас те в Ду хо вен план с поз -
на ние за доб ро и зло, с все по-яс на стой но ст на
сис те ма за се бе си и све та. Със своя по зи ция.
Ду ша та ево лю и ра. Пъ тят към поз на ни е то е
трън лив. Чо веш ко то раз ви тие е с ко леб ли вия
ритъм на тан го то – три нап ред, две на зад...

Наб лю де ни я та ме на ве до ха на из во да: ккаарр --
ммаа ттаа ссъъзз ддаа вваа иисс ттоо ррии яя ттаа ннаа ддуу шшии ттее. В на ча ло -
то на ево лю ци я та Ду хов на та същ ност е част
от чис то то съз на ние. ФФии ллоо ссоо ффии яя ттаа ггоо ииддеенн --
ттии ффии цции рраа сс ББоогг –– ннее щщоо,, ккоо ее ттоо оощщее ннее ее ппррии ддоо --
ббии ллоо ммаа ттее ррии аалл ннаа ффоорр ммаа.. СС ““ооттккъъсс вваа ннее ттоо”” оотт
ннее ггоо ззаа ппоочч вваа жжии ввооттъътт..

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

Пре раж да не то се под чи ня ва на не пок ла -
ти ми за ко ни и ня ма ни що об що с ня кои фри вол -
ни фан та зии за не го, ти ра жи ра ни в мас ме ди -
ите.

Откъс от кни гата „Пре раж да не и ево лю -
ция“

За кон так ти с ав то ра: 087/ 92 12 62.
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БЪЛГАРСКАТА МОЛИТВА

О, Господи, през тази вечер бяла –
с камбанен звън, с тамянен дим и сняг,

спусни се на земята, зажъдняла
за Твоя дъх – и спри на всеки праг!

В последната колиба в крайнините,
в страната ни последния човек

през тази нощ да не проклина дните си,
да бъде сит и сън да има лек.

Да се не чувствува самин и този,
що няма никого на този свят –

разкрий за него на блена чертозите –
и в тях да влезе той любим и брат.

И както там, в недрата на живота,
под снеговете огънят е жив –

в най-скръбното сърце ти обич свята
към тоз живот и хората вложи!

Елисавета Багряна


