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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ

РАЙСКА ГРАДИНА
Родово имение - къща с двор с площ от 10 декара, 

частна собственост на семейството и рода. Върху него 
се изгражда самоподдържаща се екосистема (гора, езеро, 
зеленчукова и плодна градина, поляна), която включва 
домашните и горските животни по такъв начин, че 
срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им 
осигурява чиста, прясна храна, жива вода и пълен с ете-
ри въздух. Носи им радост и здраве, запазва любовта в 
семействата и води до независимост от менящите се 
социални и политически системи за поколения напред.

Възпитанието на децата в тази среда развива 
максимално заложбите и дарованията им, за да израс-
нат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка 
изминала година Родовото имение увеличава своята па-
рична стойност, ставайки безценно за децата и вну-
ците.

Година V, брой 31 (196) 27 юли - 2 август 2009 г. цена 0.55 лв.

 „Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме,
никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен,
а абсолютно свободен процес.” (Петър Дънов)

“Ще  дойде на света най-старото учение.” (Ванга)
“Ти прави каквото трябва, пък да става каквото 
ще.” (Николай Хайтов)

Излиза 
всеки 
понеделник
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
 ВАЖ

НО

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!
всеки месец от 1 до 14 вкл.
Каталожен № 618

ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ
на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.

Търсите ли вeстник

ПОСЛАНИЕТО НА ЧОВЕКА–СЛЪНЦЕ
Екатерина ПЕЙЧЕВА

На 11-15 юли в големи-
те градове на България 
– Варна, Велико Търново, 
Пловдив и София – госту-
ва Хира Ратан Манек, 
човекът, който се храни 
директно от Слънчевата 
енергия, за когото писа и 
в-к „Родово имение”. Той 
беше тук по покана на 
Йога студио „ОМ” и Дис-
кусионен клуб „Космос” 
– гр. Пловдив. Във Варна 
той се срещна с групата 
на Бялото братство на 
братското лозе и учас-
тва в Паневритмията, а 
на следващия ден беше 
организирана беседа с 
гражданите.

От самото начало сре-
щите с него бяха обвити 
в мистерия. Хора с оп-
ределено мислене биха 
казали, че тъмните сили 
са се съюзили да пречат 
на запознаването на чо-
века-слънце с варнен-
ци. Носеха се различни 

слухове, хората въртяха 
телефони и се питаха 
къде и кога ще са срещи-
те с него. Срещата беше 
широко обявена за 17,30 
ч. на 11 юли, но когато в 
17 ч. отидох там, Манек 
вече беше започнал да 
говори, залата беше пре-
пълнена, хората стояха в 
коридорите отпред, мно-
зина си тръгнаха. И това 
при положение, че хуба-
вото време позволяваше 
срещата да се проведе 
на открито и всички да 
видят и чуят посланика 
на Слънцето.

Все пак успях да се 
промъкна в задушната 
зала и макар да виждах 
само гърбовете на стъл-
пилите се пред мен хора, 
чувах преводачката. Не 
успях да направя и доб-
ри снимки, но искам да 
споделя с читателите на 
„Родово имение” това, 
което успях да чуя.
 
Продължава на стр. 22

Екатерина ПЕЙЧЕВА

На 2 и 3 юли 2009 г. във Варна се про-
веде Втората международна конферен-
ция по трансперсонална психотерапия 
„Трансперсонализъм и духовни уче-
ния. Взаимовръзки”, организирана от 
Българската асоциация по транспер-
сонална психология и психотерапия 
(БАТПП) с председател д-р Мариян Гос-
подинов.

БАТПП беше създадена преди 3 го-
дини с цел да популяризира идеите на 
трансперсонализма и за подготовка и 
обучение на правоспособни психотера-
певти, които да работят в тази най-мо-
дерна област на хуманитарните науки. 
БАТПП е член на Ев-
ропейската асоциа-
ция по трансперсо-
нална психология и 
психотерапия.

Трансперсонал-
ната психология е 
едно от най-нови-
те направления в 
дълбинната психо-
логия. Началото й 
е положено през 
1969 г. и е отговор 
на възникналата 

потребност за осмисляне на глобална-
та цялост на човечеството. За нейното 
развитие са допринесли световноиз-
вестни учени и психолози като Абрахам 
Маслоу, Стенли Крипнер, Антъни Сютич 
и Станислав Гроф. Една от задачите на 
трансперсоналната психология е да ос-
мисля активно опита на различните ду-
ховни традиции и практиките, свързани 
със самоусъвършенстването на човека.

„Трансперсоналната идея е нещо 
повече от учение и възглед. Тя дава въз-
можност за промяна на съзнанието 
както на човека, така и на общество-
то – каза при откриването д-р Госпо-
динов. – В последните години тази идея 
печели все повече привърженици и ние се 

надяваме тя като 
мощна вълна да се 
разлее из цяла Бъл-
гария и да помогне 
на хората да жи-
веят по-спокоен и 
добър живот, да се 
справят по-добре 
с многобройните 
проблеми и стре-
сови ситуации на 
съвременния свят”.

Продължава 
на стр. 4

ДОКОСВАНЕ 
ДО ПСИХОЛОГИЯТА 

НА БЪДЕЩЕТО
Желязко ТАНЕВ
Стара Загора

На 6 април 2006 г. го-
ворих пред приятели и 
съмишленици за екзор-
сизъм и как да се изба-
вим от него по метода 
Танев. А знаем ли как-
во е това екзорсизъм? 
Кога се появява? Какви 
са причините за негово-
то появяване? Какви са 
симптомите, когато го 
имаме? Как да се изба-
вим от него? Колко вре-
ме ще отнеме? С какви 
средства да се борим 
срещу това зло? Каква 
е световната практика? 
Кой има опит с този фе-
номен? А с нас дали ще е 

лесно?
Тъй като според мен 

чиста аура и отворени 
чакри дават добър жиз-
нен потенциал, което 
от само себе си е добро 
здраве, аз работя и се 
основавам на този при-
нцип.

Преди няколко го-
дини ми попадна много 
интересна книга на Елоа 
Стар „ПЛЕННИЦИ НА ЗЕ-
МЯТА” (Астрала, София, 
1996), описваща как в на-
шето тяло и аура попа-
дат нежелани гости, така 
наречените развъплъте-
ни същности. Ще бъде 
малко, ако кажа, че бях 
силно впечатлен. Мето-
дите и времето за тяхно-

то отстраняване ми из-
глеждаха неимоверно 
бавни и дълги.

Наистина авторката е 
положила много усилия, 
за да получи желаните 
резултати. Тя се зани-
мава с този проблем от 
1972 г.

Ето и някои цитати от 
тази книга:

„По времето на Хрис-
тос, през историята на 
ранната църква и в сред-
ните векове, обсебване-
то от дяволи или демони 
е било добре известно 
и екзорсизмът бил ши-
роко разпространена 
практика. За подобни 
явления се споменава 
още в древните гръцки 
и египетски летописи. 
Случаите на развъплъ-
тен паразитизъм и симп-
томите на обсебване 
или демонични влияния 
сега обаче са по-чести 
от когато и да било. Спо-
ред нас това е резултат 
от промяната на честот-
ните характеристики на 
„защитния воал” между 
астралните и етерно-
физичните нива.
 Продължава на стр. 18

ЕКЗОРСИЗЪМ
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„У всички земни хора възможностите да творят са равни, но те от тях 
различно се възползват.” 

Владимир Мегре, „Сътворение”

„Сега ще видиш. Но гледай с чувствата. Само чрез чувствата ще можеш да 
познаеш същността на сътворението на Божията мечта.”

Владимир Мегре, „Сътворение”

Историята на човечеството, разказана от Анастасия 

божественото хрАнене
В продължение на хиля-

долетия са писани различни 
книги, съветващи хората с 
какво и как да се хранят, за 
да бъдат здрави. Но на нито 
една книга, на нито един 
мъдрец или на всички уче-
ни, взети заедно, така и не 
се е удало да осветлят този 
въпрос в цялата му пълно-
та. Доказателство за това 
са увеличаващите се болес-
ти на човешката плът и на 
духа.

Започнаха да се появяват 
много книги, които съветват 
как да се лекуват болестите. 
И днес съществува такава 
наука - медицината. Казват, 
че тя постоянно се усъвър-
шенства, но едновременно 
с това ти можеш да наблю-
даваш, че броят на болните 
хора се увеличава.

Тогава какво усъвър-
шенства медицинската на-
ука? Изводът говори сам по 

себе си - тя усъвършенства болестите.
Виждам, че този извод ти се струва странен, но 

помисли сам защо толкова животни в природните 
условия не боледуват, а човекът, смятащ се за ви-
сокоразвито същество, не може да се справи със 
собствените си болести по никакъв начин?

Вашата наука, призвана да лекува, за цялото вре-
ме на своето съществуване така и не се е докоснала 
до първопричината на всички заболявания. Тя вина-
ги е отделяла внимание на последствията. На бол-
ния, разбира се, са му нужни лекари, но в условията 
на съвременното устройство на света лекарите в не 
по-малка степен се нуждаят от болни хора…

Но и при жреците скоростта на мисълта намаля-
вала. Макар и не в такава степен, както при другите 
хора, но все пак намалявала. Това явление безпоко-
яло жреците повече от всичко. Те отделяли все по-
вече внимание на тайните на Божественото хране-
не и не можели да ги разгадаят.

Възможно е един от жреците, на когото било 
възложено да се занимава с науката за хранене, да е 
прозрял нещо и да е написал на стената на тайното 
подземие, в което не можел да влиза никой освен 
няколко главни жреци, следното: 

”трябва да се храним, 
както дишаме”.

Написвайки последната буква от тази фраза, по-
точно без да я допише докрай, старият жрец умрял. 
Той не успял да разшифрова значението й на своя 
потомък-приемник и на никой от другите жреци.

Тайната на фразата „Трябва да се хра-
ним, както дишаме” жреците усилено се 
опитвали да разгадаят през всички следва-
щи хилядолетия. Те се бояли, че тя ще ста-
не известна и на още някой, и тайната ще 
бъде разгадана преди те да са успели. Зато-
ва я заличили от стените на своя храм, но я 
предавали устно от поколение на поколе-
ние на своите последователи, надявайки 
се да бъде разгадана в бъдеще. Напразно.

С проблемите на храненето се занима-
вали от хилядолетия звездобройци, знаха-
ри и мъдреци, работещи при управниците. 
Не било по силите на никого обаче да ги 
разреши.

Ако някой от мъдреците беше успял 
да разбере как трябва да се храни човек, 
то управниците, смятащи се за най-силни 

на света, щяха да спрат да боледуват, животът им 
щеше да се удължи.

Ако някой от земните управници знаеше какво е 
необходимо да яде, той би могъл да стане управник 
единовластен на Земята. Той би могъл да надмине 
жреците по скорост на мисленето.

Но всички управници боледуват 
и умират. Животът им не е по-дълъг 
от този на обикновените хора, ма-
кар че до тях са най-добри знахари 
и мъдреци.

Деградацията на 
човешкото общество 

продължава
Анастасия сякаш между другото 

произнесе фразата: ”Трябва да се 
храним, както дишаме”. Ти я пуб-
ликува в книгата. Публикува я в кон-
текста на останалото и не й придаде 
значение.

Но за жреците, които и днес жи-
веят, публикуването на тази фраза, 
заличена от стените на техния храм 
преди повече от пет хиляди години, 
стана повод за най-силното въл-
нение. Те много пъти внимателно 
прочетоха книгите с изказванията 
на Анастасия и разбраха: тя не само 
знае тази фраза, но и напълно вла-
дее знанията за Божественото хра-
нене.

Човекът, притежаващ тези 
знания, естествено ще превъз-
хожда по скорост на мисълта 
всички жреци, взети заедно, 
и следователно ще бъде спо-
собен да управлява цялото 
човечество, включително и 
жреците. Но за да се управля-
ва, е нужно да се скрие инфор-
мацията, а Анастасия – напро-
тив, разкрива я пред всички. 
Значи тя освобождава хората 
от влиянието на жреците, сле-
дователно ги приближава до 
непосредствено общуване с 
мислите на Бог.

Те разбраха това, когато ви-
дяха как Анастасия разпръсква 
сред своите фрази информа-
цията за храната на Адам. Ти 
цитира в книгата си „Сътворе-
ние” думите на Анастасия за 
храненето на първите хора:

- Наоколо е имало разнооб-
разие от плодове с различен 
вкус и годни за храна треви и 
билки. Но глад в първите дни 
Адам не изпитвал. Бил сит от 

въздуха.
С въздуха, който се диша днес от човека, дейс-

твително не бива да се храниш. Днес въздухът е 
мъртъв и често за плътта е вреден и за Душата. За 
поговорката ти спомена, че от въздуха е невъзмож-
но да си сит, но има друга поговорка: 

”с едничък въздух 
аз се храних”,

тя съответства на онова, което на човека изна-
чално е било предоставено. Адам в градина най-
прекрасна се родил и във въздуха край него не се на-
мирала нито една прашинка вредоносна. Прашец и 
капчици роса най-чисти в него имало.

- Прашец? Какъв?
- Прашецът от цветята, от тревите, от дър-

ветата и плодовете, който излъчвал фини енергии 
в пространството. От тези, които близко били, и 
от други по-далечни, които вятърът донасял. До-
биването на храна не отвличало човека от велики-
те му дела. Чрез въздуха го хранело всичко наоколо. 
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„Ненасилието, приятелството и сътрудничеството трябва да бъдат 
разпознати като новата норма, като отличителните черти на днешния 
истински герой. Нещо повече, чувството на гордост във връзка с тези 
качества трябва да се засилва и да заеме мястото на чувството на гордост 
от насилието и агресията.“

Шри Шри Рави Шанкар

„На теб и на моята мечта хората ще помогнат със своите малки, почти 
неуправляеми лъчи. Но те ще бъдат много и вие заедно ще въплътите мечтата 
в материалната реалност. Ще пренесете себе си и другите през отрязъка 
време на тъмните сили.”

Владимир Мегре, „Анастасия” II книга 

Здравейте всички приятели 
от най-хубавия вестник “Родово имение”

Аз съм на 50 години, скоро през август ги навършвам. Пенсионерка съм 
по болест и съвсем случайно открих вашия прекрасен вестник. Приятели, 
мога да ви уверя, че няма по-добре списван вестник или издание в България 
от в. “Родово имение”. Вече няколко месеца, откакто го открих, и с цялото си 
същество желая да го имам поне докато съществувам... аз, а и вие. За което 
благодаря. С вашия прекрасен вестник убивам и без това трудното ми еже-
дневие. Аз обичам много да чета – различна литература и книги. Занимавам 
се с медитация и всичко, което е свързано с нея. Във вестника открих за себе 
си много неща, които ме интересуват. Обожавам хубавите книги и всичко 
свързано с Индия, чакри и медитация. А вие предлагате много, за което бла-
годаря. 

Желая на целия екип на вестника много здраве, радост и успехи в твор-
ческия път!

Ваша ревностна читателка.
С уважение и поклон!

Румяна Славеева
гр. Момин проход

всенародно екологично движение (веД) “родово имение”
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ПИсМА нА ЧИтАтеЛИ

така създателя е сторил 
изначално, че всичко живо 
на Земята в порив на любов 
да се стреми да служи на 
човека. живителни били и 
въздух, и вода, и вятър.”

Разбира се, в менюто на хората от Божествения 
първоизвор влизал не само въздух живителен. Те 
употребявали и много други неща, но въздухът и 
водата хранели плътта и душата им в голяма сте-
пен.

Ти написа думи-
те на Анастасия за 
храненето, а жре-
ците изтръпнаха 
от удивление: Как 
може такава про-
ста истина да не 
им дойде на ум? И 
разбраха защо.

Уединени в сво-
ите храмове, те не 
можели да дишат 
въздуха, наситен 
с прашец. Съби-
райки хората на 
ритуали, където 
прах единствено 
вдигала тълпата, 
те дишали праха 
на собствените си 
замисли.

Жреците раз-
бирали значение-

то на храненето - в тяхната дажба имало отвари от 
целебни билки, разнообразни плодове и зеленчу-
ци. Освен това те отдавали голямо значението на 
маслото от кедър, което им доставяли слугите от 
далечни краища. В менюто им имало винаги и мед, 
и цветен прашец, събиран от пчелите. Но Анастасия 
им показа, че това е безкрайно недостатъчно. Не-
ктарът е бил различен. Събран от пчелите и вкаран 
в пчелните пити, прашецът, разбира се, бил много 
полезен, но и значително се различавал от онова 
разнообразие, което може да се на-
мери във въздуха на родовото про-
странство.

Пчелите събират мед от сравни-
телно малко цветя. А 

във въздуха е цялото 
разнообразие и 
там прашецът се 

отличава с мекотата 
си и с бързото 
му усвояване от 

организма

Прашецът от въздуха е жив, спосо-
бен да опложда. С всеки дъх той вли-
зал в човека и се разтварял, хранейки 
неговата плът и мозъка включително.

Когато жреците видяха какво каз-
ва Анастасия за именията, за хектара 
родова земя за всяко едно семейство, 

те разбраха: тя връща на хората живота от първо-
извора.  

Те веднага разбраха: родовите имения не само 
са способни да донесат на хората материално бла-
гополучие, но най-важ-
ното е друго – 

хората могат 
да сформират 
пространство, 

което е 
способно да 
храни плът, 
душа, и дух,

наяве да разкрие пред 
всички хора истината за 
Божественото мирозда-
ние.

Назрява ситуация, 
в която човечеството 
може да се озове ед-
новременно в два свя-
та. Ще е възможно то 
да ползва както постиг-
натото от изкуствения 
технократичен свят, 
така и Първоизвора Бо-

жествен. Като сравнява не по слухове двата свята, 
а като използва възможността си да отсъди сам, по 
собственото състояние, човекът може да направи 
своя избор - да създаде нов свят, да сътвори Божес-
твеното свое бъдеще.

владимир МеГРе
„енергията на живота”

Превод М. ДОнчевА
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Продължава от стр. 1

БАТПП вече издава и свое списание „Катарзис”, 
първият брой на което беше представено от глав-
ния редактор Петър Кралев, психотерапевт. „В пър
вия брой на списанието има много преводни мате
риали – каза той – но се надяваме в бъдеще да преоб
ладават българските публикации”.

Руският психотерапевт, председател на Руската 
асоциация по трансперсонална психология и пси-
хотерапия и член на президиума на Европейската 
асоциация Владимир Майков представи доклада 
„Психотерапевтични и духовни практики. Взаи-
мовръзки и особености”. В него той очерта пътя на 
развитие на модерната психология и психотерапия, 
започнал с изследванията на Фройд, последвани от 
работата на Вилхелм Райх и Карл Юнг, върнал вис-
шите ценности на културата и религиите във вни-
манието на психолозите и основоположник на иде-
ята за архетиповете и тяхната важност за душевно-
то здраве и духовно развитие на човека, път, довел 
до съвременната трансперсонална психология и 
психотерапия, която помага на хората да се спра-
вят със сложните стресове на съвременния живот, 
да намерят отново висшите ценности и да живеят 
според тях.

„Преди между науката и религиите нямаше ника
ква връзка – каза той, – но с развитието на транс
персоналната психотерапия се внасят духовни 
качества в научната психология. Така духовните 
практики като медитацията и различните 
медитативни техники се оказват много важ-
ни за духовното развитие на човека, те пред-
ставляват ключов метанавик за решаване на 
проблемите в живота ни.”

По-нататък той подчерта, че не бива механично 
да се пренасят различните учения и религии при 
други народи, те са създадени с оглед специфика-
та на духовното развитие на определени общества. 
Например, в православието определящ символ е 
образът на Св. Георги, който убива дракона. Този 
символ показва пътя на развитие на славянската 
душа чрез победата на Духа над телесното, чрез ас-
кетизма. В православието първо се ражда тялото, 
след това чрез победа над телесното се ражда ду-
ховният човек и едва тогава започва сътворяването 
на божествената личност на човека.

На Запад този път е друг – първо се ражда тялото, 
после обществената личност и ако на човека много 
му провърви, се ражда като дух.

Затова страни като Русия, България на Запад из-
глеждат толкова неразбираеми и духовни, защото 
те са ориентирани към друг път на развитие. Да си 
спомним думите на акад. Лихачов: „България е дър
жава на Духа”.

Затова религиите в днешния им вид не могат да 
дадат универсално решение за интегралното, ця-
лостното развитие на човека – това може да стане 
само с помощта на трансперсоналната психотера-
пия, която се обръща към дълбинните, надличност-
ни структури и висши ценности при духовните кри-
зи на хората и активира вътрешните лечебни сили 
на всеки човек.

За цялостното развитие на човека са необходи-
ми четири вида практики:

- работа с тялото, неговите енергии и енергиите 
на съзнанието;

- работа със Сянката – това, което ни ръководи 
от дълбините на подсъзнанието, кукловода, който 
носи всичките ни нерешени проблеми и отрицател-
ни енергии и емоции;

- практика за развитие на ума за придобиване на 
ясност;

- собствени духовни практики.
В този процес най-важен е ефектът на синергия-

та – едновременното развитие на всички тези чети-
ри области.

Владимир Майков провежда в България моду-
лен курс за обучение на психотерапевти, като през 
септември 15 българи ще получат своите сертифи-

ДОКОСВАНЕ ДО 
ПСИХОЛОГИЯТА НА БЪДЕЩЕТО

ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ТРАНСПЕРСОНАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ

кати за правоспособност в Москва и ще могат офи-
циално да упражняват тази благородна професия в 
цял свят.

Доц. д-р Цветана Хубенова прочете своето кул-
турологично есе „Реката в „Сидхарта” на Хесе като 
пространство на граница и преход”. Херман Хесе, 
писателят, който стои в началото на духовните тър-
сения на толкова много хора, защото обединява в 
произведенията си пътищата на източния и запад-
ния модел на духовно развитие, отново е провоки-
рал доц. Хубенова при поредното препрочитане на 
малката, но с богато съдържание повест „Сидхарта”. 
Невъзможно е да се предадат с няколко думи слож-
ните асоциации и мисловни модели на авторката на 
есето, но все пак запомних две неща:

„Прекомерното издигане на духовната енергия 
при руснаците води до предгенитални фиксации, а 
оттам до алкохолизъм като наркоманно търсене 
на този висок дух – каза тя, – а при нас, българите, 
досегът със западния начин на мислене ни води до 
съмнението, което ни дава устойчивост и ни вко
ренява в истината. Така ние се движим между хазар
тната случайност и съдбовната определеност”.

И второто: „За да се възвисиш до съзнанието 
на Бога, трябва да слезеш до дълбините на аза, 
до ада в душата, до сенките”.

Нека поразсъждаваме над тази фраза.
Всъщност това послание тръгва от дълбоката 

древност с легендата за Орфей, слязъл в Хадес, 
страната на сенките, да търси любимата си Еври-
дика, преминава през посветителните мистерии 
на античността и култовете към Адонис, Тамуз, 
Озирис, Митра, приказката за Амур и Психе, за да 
достигне до нас като религията на християнството. 
През седмицата на Страстите Христови ние отбе-
лязваме загиването на Исус Христос, слизането му 
под земята в ада, за да изведе оттам и спаси страда-
щите души, и на Великден празнуваме и се радваме 
на неговото възкресение за нов живот „отдясно на 
Бог-Отец”.

Св. Августин (354-430 г.) в Retraitazionis, І, 13 каз-
ва: “Това, което сега се нарича християнска религия, 
е съществувало още в началото на човешкия род, 
докато Христос не им се явил в плът и кръв, оттук 
истинската религия, която вече е съществувала, 
започнала да се нарича християнска”.

Днес това послание, загубило истинското си зна-
чение и потънало в религиозните култове и прак-
тики, е подето от дълбинната психотерапия, която 

помага на човека да погледне в дълбините на под-
съзнанието, да „спаси” душата си от страховете и 
демоните, обитаващи този мрачен свят на сенките, 
да я „изведе” на белия свят и „възкръснал” за един 
нов живот на радост, съзидание и творчество, да 
прояви божествените си дарби, да заживее в „Бо-
жия Дом”, в „Рая” заедно със своя Отец.

Така в съвременния свят, макар че не съществу-
ват вече древните мистерии на посвещение, ние 
можем успешно да решим духовните си кризи, като 
слезем в подземията на собствения си ад, за да 
трансформираме сенките там, да спасим любимата 
си душа и в нас да се роди Христос, божественото 
Дете на Духа, което възкръсва за нов живот, приело 
висшите божествени ценности.

„Психологичното познание в учението на Петър 
Дънов” беше докладът на Атанас Атанасов от Шу-
мен, който разгледа учението на българския духо-
вен Учител като синтетично учение, отразило цяла-
та проблематика на живота. Той разказа притчата 
за монаха, който излязъл от манастира и цял живот 
обикалял света, като опитвал да живее според раз-
лични учения и духовни практики, докато накрая 
полудял. „Опасно е, когато човек смесва безразбор
но различни школи и практики” – каза той и напом-
ни думите на лечителя Петър Димков, че духовните 
сили на българския народ са впрегнати в учението 
на Петър Дънов, което е основано на Любовта – ос-
новната битийна сила на съзиданието. Важно е да 
не допускаме отрицателни мисли, защото те влизат 
в тялото и го разрушават, а лъжата променя хими-
ческия състав на кръвта и човек заболява.

Той представи и Паневритмията като духовна 
практика, свързана със слънчевите ритми, която 
развива и индивидуалното, и колективното съзна-
ние.

Светлана Дороганич, психолог и психотерапевт 
с висша квалификация от Русия, представи практи-
ката на Кундалини Йога и проведе с присъстващите 
медитация с пеене на киртана – индийска мантрич-
на песен.

Тя създава методика за лечение на деца, страда-
щи от хидрофобия и в работата си с тях използва 
делфини. Делфинотерапията е много мощна техни-
ка, която впоследствие тя разширява и за лечение 
на наркозависими пациенти.

Петър Кралев се представи с доклада си „Вил-
хелм Райх – шаман на дъжда и рицар на нежността”. 
Той показа и филм за този велик учен-енциклопе-

Преодоляване на страха – демонстрацията с ходене 
по начупено стъкло, проведена от Ирина Лехт 
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дист, един от основоположниците на дълбинната 
психология и психотерапия, автор на открития в 
биофизиката, свързани с магнитните полета и вли-
янието на магнитните бури, създал апарати за био-
енергетично зареждане, работил в областта на яд-
рените изследвания, откривател на т.нар. оргонна 
енергия, която използва в своите оргонни оръдия 
срещу градушки и за предизвикване на дъжд в за-
сушливи местности. Райх създава апарат за лече-
ние на ракови заболявания с успешни резултати, 
автор е на много други открития, с което предиз-
виква мощните фармацевтични компании, арес-
туван е и завършва живота си в затвора, много от 
книгите и апаратите му са унищожени и едва сега, 
50 години след смъртта му, започва постепенното 
публикуване на оцелелите му трудове. Както много 
други благодетели на човечеството, вместо да по-
лучи благодарност той заплаща с живота си опита 
да направи живота на хората по-добър, да им доне-
се изцеление и спасение от страданията.

Интерес предизвика демонстрираният от Петър 
Коджабашев от Бургас Ребалансинг – метод за ра-
бота с тялото и неговите болки. Създадената през 
50-60-те години на ХХ век от Ида Ролф уникална 
система за работа с тяло, позната като Ролфинг или 
Структурна интеграция, е мощен подход към раз-
биране на човешкото същество посредством тяло-
то и вътрешните енергийни процеси и има за цел да 
освободи системата ни от натрупани напрежения и 
блокажи и да интегрира енергията ни. Поддържай-
ки по-високо ниво на енергия, ние можем да посре-
щаме предизвикателствата на живота по-ефектив-
но.

Основно прозрение на холистичната работа 
с тялото е, че тялото, умът и сърцето работят ком-
плексно като едно цяло. Това означава че мислите 
и чувствата ни въздействат върху тялото ни, а също 
и обратното. Има директна връзка между енергий-
ните процеси в нашето тяло и начина, по който пре-
живяваме себе си.

Тялото съществува в настоящето, а дискомфор-
тът, болката и невъзможността да усещаме някои 
части на тялото ни най-често са свързани с минало-
то ни. Аспекти от живота ни, които не са изживени, 
потребности, които не са посрещнати, чувства, кои-
то не са почувствани, се складират някъде в тялото 
ни и се покриват с пластове страх и болка.

Хроничното напрежение, задържаните емоции и 
ригидните мисловни модели снижават енергийно-
то ни ниво и ограничават нашата жизненост. В тяло-
то ни това се проявява като 
слаб тонус на мускулите, на-
маляване на подвижността 
на ставите, структурни из-
кривявания, “лоша стойка”. 
В дългосрочен план често 
се стига до хронични бол-
ки и различни заболявания. 
Когато тялото освобождава 
мускулните напрежения и 
сковаността и релаксира, 
енергията се отключва и в 
същото време стари и нео-
съзнавани модели и нагласи 
биват видяни в нова светли-
на.

При ребалансинг се рабо-
ти с уникален синтез от до-
косване, натиск, отпускане 
на ставите, енергийна и ди-
хателна работа, “четене” на 
тялото, осъзнаване, а също 
работа с емоциите и тяхното 
изразяване.

Работата с тялото е из-
куство и затова е не само 
въпрос на техника, но пре-
ди всичко израз на любов. 
Ребалансингът гледа на тя-
лото като на безценен дар, а 
не като на механизъм, който 
има нужда да бъде поправен 
и признава уникалността на 
всяко човешко същество.

Ирина Лехт, гещалттера-
певт, беше пристигнала от 
Москва, за да изнесе доклад, 
посветен на „Гещалттера-
пията и трансперсоналната 
психология”. „Гещалттера
пията, каза тя, е интуитив
но дълбинно възприятие, 

процес, а не теория. Тя помага за пробуждане на хо
рата, за да се освободят от илюзиите и фантази
ите, да осъзнават ежесекундно себе си и другите в 
контакта. Това е процес, близък до медитацията и 
човек може да достигне до просветление, но това е 
трудно да се предаде с думи, а трябва да се почувс
тва.”

Гещалт може да се преведе като фон, фигура, 
единно цяло, структура, конфигурация. Основно 
понятие е, че при промяна на контекста конфигу-
рацията се променя. Основа на Гещалтпроцеса е 
осъзнаването – осъзнавайки своите чувства и пре-
живявания, човек излиза от „капана” на ситуацията, 
а блокираната енергия се трансформира в знание.

ДА ЖИВЕЕШ ТУК И СЕГА е посланието на гещалт-
терапията, а успееш ли да замениш „ТРЯБВА” с „ИС-
КАМ” животът ти се променя.

Ирина Лехт проведе две демонстративни се-
сии с участниците в конференцията, а на 2-я ден в 
практическата част на конференцията участвахме 
в упражнението „Преодоляване на страха” – де-
монстрация с ходене по начупено стъкло. Всички 
преминахме по начупените стъкла, а някои даже 
лягаха върху тях. Доверието към себе си и Вселе-
ната, представата, че много често се налага да пре-
минаваш през опасности, за да постигнеш целта, 
придават смисъл на това упражнение.

За мен от особен интерес беше представянето 
на „Семейни констелации” от Венета Бучкуджиева. 
На този необикновен метод на психотерапията ще 
посветя специална статия, защото холотропното 
дишане и семейните констелации са двата метода, 
без които не можем да постигнем пълноценен, ра-
достен и творчески живот. „Това, което ни се случва 
или не става, както трябва, е, защото така са „за
работили” нашите предшественици” – започна 
представянето Венета Бучкуджиева. Целта на мето-
да е енергиите на Любовта в семейната система да 
протекат в правилната посока.

Основните закони, които действат в една 
семейна система, са три:

1.  закон на принадлежността – всеки член на се-
мейството има еднакво право да принадлежи към 
системата. Ако има непризнати членове – деца или 
партньори, починали, забравени, отхвърлени – те 
изчерпват енергията на другите членове;

2. ред (йерархия) – всеки следващ член е по-
малък от предишните. Децата са по-малки от роди-
телите. По-малките дължат уважение на предшест-
ващите;

3. баланс – колкото даваме, толкова и получа-
ваме. Родителите дават, децата получават, а не об-
ратното. Децата не бива да покровителстват своите 
родители. Децата са получили такъв огромен дар 
от своите родители – живот, че могат да се отплатят 
единствено като дадат същия дар на своите деца. 
Децата не могат да прощават на родителите си – го-
лемият прощава, малкият благодари.

Методът на семейните констелации модели-
ра събитията в семейната система, които могат да 
впримчат нищо неподозиращите следващи поколе-
ния и да ги поведат по пътя на страданията, трудни-
те взаимоотношения, измамите, неосъществимите 
планове и безплодни мечти.

На следващия ден, в практическата част на кон-
ференцията, Венета проведе семейни констелации 
на присъстващите. Удивително беше да се наблюда-
ва как тя, стройна и тънка, прилична на бяло стрък-
че, разплита човешките съдби, моделира ги отново, 
как се стичат сълзи по лицата на хората, как грейват 
след това усмивките им. Само който е преживял или 
наблюдавал как се разгръща една семейна консте-
лация, може да почувства колко мощен и действен 
е този метод, как граничи с вълшебството и какво 
облекчение и промяна носи на участниците.

Конференцията завърши с екскурзия до нос Ка-
лиакра и вечеря в прекрасните поляни на ресто-
рант „Златна Рибка” край Дуранкулак. На връщане 
автобусът ехтеше от мощния алтов глас на Ирина 
Лехт, която от сърце пееше руски песни. Всички се 
чувствахме като едно любящо семейство – нещо 
обикновено след работа в областта на трансперсо-
налната психотерапия.

Втората конференция по трансперсонална пси-
хология и психотерапия се превърна в среща на 
хора мислещи, търсещи и знаещи, едно незабра-
вимо преживяване за всички участници. Тя показа, 
че науката вече не е откъсната от живота, че съвре-
менната дълбинна психология, наречена от един 
от създателите си, Станислав Гроф, „психология на 
бъдещето”, ни въоръжава със знания и методи, гра-
ничещи с фантастиката.

Модерната психология заема необработената 
досега територия между науката и религията, меж-
ду съвременните знания и практиките на древни-
те „примитивни” общества, както и на мистичните 
традиции на всички религии, като ги обединява в 
едно цялостно знание за човека и неговите про-
блеми и духовни кризи. Тя е мястото на срещата на 
модерния свят с все по-нарастващите му напреже-
ния, обитаван от хора, откъснати от естествената 
им среда и страдащи в изкуствените условия на 
градския начин на живот, с древните знания и прак-
тики на природосъобразните общества, с мистич-
ните традиции от цял свят. А както знаем, границата 
е мястото, където се случват събитията, където се 
осъзнават нещата, за да се променят, за да се про-
мени и животът ни.

Трябва да сме благодарни на д-р Мариян Госпо-
динов, инициатор за създаването на БАТПП, за тези 
срещи с, бих казала, едни от най-интересните хора 
на планетата, които правят своите добри чудеса и 
създават един по-добър за живеене свят. И какво 
по-естествено да се провеждат подобни форуми 
в България, една не само древна свещена земя, но 
и център на учения и личности, преобразяващи 
съзнанието и живота на хората. Благодарение на 
дейността на БАТПП ние, българите, имаме въз-
можност да премоделираме живота си, имаме на-
деждата да създадем един различен свят, изпълнен 
не с агресия и насилие, а свят на добри, обичащи, 
знаещи и радостни хора. Няма вече да гледаме от-
далеч как „големият кораб минава на хоризонта”, 
а активно ще участваме в процесите на планетата. 
Психотерапевтите, които ще се обучават в много-
бройните курсове и семинари, ще помагат на хора-
та в нелекия им житейски път. Защото, ако искаме 
да оцелеем като човечество, ще трябва да поемем 
по нов път, път на вътрешно изцеление, на сътруд-
ничество и взаимопомощ, на любов към хората 
и към природата, на любов към Вселената. Никой 
няма да ни позволи да изнасяме омраза и насилие 
в космическите простори и не заживеем ли според 
висшите ценности на любовта, сътрудничеството 
и живото творчество, ще продължим да страдаме 
в зверилника, който сами сме създали. Защото не 
сме сами в космическите простори, защото сме на-
дарени с разум, защото сме създадени да бъдем 
творци. Дълбинната психология и психотерапия 
– психологията на бъдещето – „връща на човешката 
душа нейния космически статус (Гроф) и ни помага 
да станем истински Човеци.
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„Светът е пълен с неверни мисли и безсмислени суеверия, и никой човек, 
обладан от тях, не може да напредне. Затова ти не трябва да поддържаш, че 
известна мисъл е истинна, само защото мнозина я смятат за истинна, нито 
защото е минавала за такава през вековете, нито защото е била написана 

в някоя от книгите, които хората смятат за свещени; ти трябва да се 
обърнеш към своя собствен разум и сам да прецениш дали тя е разумна.”

ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

Екатерина СтаЕва,
велинград

Три години робите в Италия, пред
вождани от Спартак, водят война с мо
гъщия Рим. 

По това време Великата римска дър
жава се е разпростряла по почти цялото 
Средиземноморие. Тя понася мълчали
во ударите на един тракиец, повел след 
себе си сто и двадесет хиляди въстана
ли роби.

Две хиляди години светът се пита кой 
е той, коя тракийска майка го е родила и 
защо повежда робите към мъст. 

В сърцето на наймо
гъщата държава на све
та, три години Спартак 
громи една след друга 
нейните армии. В края 
на третата година огром
ната му армия се устано
вява на лагер край град 
Мутина (Модена). Той се 
намира на оживен път, 
сред богата и плодород
на равнина на голямата 
река Пад (По). Оттам се 
откриват заснежените 
върхове на Алпите. До 
тях е властта на Рим, а 
оттатък тях е свободни
ят живот. Нататък Спар
так води робите.

Лудият пролетен 
вятър разпалва послед
ните главни от лагерните 
огньове. Нощта е влажна, 
просмукана от влагата на 
голямата река. Уморени 
от сраженията и дългия 
поход, робите спят.

Първоначално в Рим 
никой не обръща внима
ние на вестта, че около 
осемдесет гладиатори 
са избягали от школата 
на Лентул Батиат, защо
то подобни действия на 
робите са вече обикно
вено нещо. Въстания из

бухват в Гърция, Азия, Сицилия, Неапол, 
Помпей, Нуцерия и др. Пътуванията и 
снабдяването със стоки стават все по
несигурни и опасни. Така пазарът в Рим 
започва да обеднява. 

Избягалите гладиатори са ръководе
ни от Спартак и към тях се присъединя
ват тълпи от роби. В Рим вече се говори 
за разграбени имения, за освободени 
роби от Спартак в стопанства, рудници 
и каменоломни. Много скоро избяга
лите гладиатори от школата и освобо
дените роби се превръщат в огромна 
сила. Те устройват новия си лагер близо 
до Неапол, в подножието на планината 

тодор ЛатИНОв

Като образ в бъл
гарската литература 
Спартак е почти не
известен, независи
мо че изследовате
лите сочат родното 
му място някъде от 
средното поречие 
на река Струма. 
Проф. др Христо М. 
Данов приемаше, 
че Спартак е от град 
Ямфорина и е бил 
стотник в тракийска
та армия, син на тра
кийски княз. Останки 
от този град бяха на
мерени по източно
то поречие на Струма, в Калишко 
землище, Егълнишка мера, близо 
до язовир „Пчелина”, Радомирско. 
Ако се приеме версията на проф. 
Данов, то Спартак трябва да е 
роден в 99 г. пр.н.е., за да бъде 
на 2527 години в 71 г. пр.н.е., по 
времето на разгрома на 80 000 
си армия. Бил е твърде млад, за 
да бъде офицер, още повече, че е 
участвал като наемник на страна
та на римляните срещу Митридат 
при битката за Херонея.

Американският писател Хау
ард Фаст, който започва своята 
книга за Спартак с разгрома на 
въстаниците и с техните разпятия 
по пътя от Рим до Падуа, пише: 
„Времето, през което започва 
този разказ, е 71 г. пр.н.е.” Въз
можно ли е Спартак да поведе на 
тази възраст такава многочисле
на армия, като след пленяването 
си от римляните е бил пратен да 
работи в оловните мини в Север
на Африка, 34 години е бил под
готвян и за гладиатор в школата 
на Лентул Батиат. В такъв случай 
по време на бунта Спартак е бил 
на 3436 години. Много неточен 
е Рафаело Джованьоли в романа 
„Спартак”, описвайки външните 
белези на победителя на Спартак 
Марк Крас, назначен за проконсул 
в Македония и Елада. Походът на 
Крас в Мизия и Тракия, при който 
се предполага, че е пленил Спар
так, е между 2928 г. пр.н.е. По 
описанията, които Джованьоли 
прави, Крас би трябвало да е на 76 
години, а Спартак по това време 
да е надхвърлял 80те! Ето какво 
пише той: „Крас беше тогава три-
десет и две годишен. Той имаше 
по-скоро среден ръст, със силно 
развито тяло, предразположено 
към затлъстяване. Имаше шия на 
бик и голяма глава, която отгова-
ряше на тялото му.” Що се отнася 
до възрастовата група, като вой
ници и пълководци в римската 
армия по това време, в което се 
споменава и за походите на Крас 
в Мизия и Тракия, забележите

лен е следният 
му пасаж: „По 
времето на на-
шия разказ той 
(Крас) вече се бе 
сражавал сме-
ло много пъти 
в граждански-
те размирици в 
полза на Сула и 
бе заемал също 
тъй разни вис-
ши държавни 
служби.” Защо 
Джованьоли е 
толкова нето
чен, когато е 
имал възмож
ността да про
вери.

Сула е живял между 13878 г. 
пр.н.е. Той е умрял осем години 
преди 71 г. пр.н.е. и не е бил вече 
император на Рим, когато Спартак 
повежда гладиаторите. Ако е бил 
жив, щял е да бъде на 67 години. А 
Сула умира на 60 години!

Повероятно е Спартак да е 
бил пленен от консула Вулзон, 
проникнал в Родопите и минал 
с кохортите си през Хемус в 78 
г. пр.н.е. През 76 г. пр.н.е. (това е 
твърде късно, за да бъде пленен 
Спартак, да работи в оловните 
мини и да се подготви за гладиа
тор, да събере съмишленици! 
(б.а.) консулът Курион стигнал до 
Дакия, но се върнал. През 79 г. 
пр.н.е. консулът Аляй стигнал чак 
до сарматите. Това е пък твърде 
рано! През 73 г. пр.н.е. консулът 
Лукул стигнал „до края на света”, 
до Танаис (Дон) и езерото Меоти
да (Азовско море). Едва ли за две 
години той е можел да победи 
траките и да плени Спартак.

Като езиковед за мен е поваж
но името на Спартак. То е твър
де богато с омоними, типични за 
имената от това време. Те малко 
се отличават от тракийските име
на, които, четени по „Бустрофе
дон”, сродяват тракийския език с 
българския, често изненадвайки 
ни със своята логичност! Така на
пример името на Спартак при за
писване с майускулни букви дава 
следните логически прочитания, 
разбираеми за българите: СПАР
ТАК е „СъС РОБАТ”, още: „С СПАР
ТА” „СБОГРА”, „СБОГАР”, „СГОТ
РОБа”, „С ПАРТОС”...

Марк Крас е „с ръка Рома”, а 
Сула е просто „Сила”...

Не са без значение тези че
тения, когато трябва да изгра
дим образа на Спартак в наше
то съзнание, както и да сверим 
праисторията на траките с тази 
на славяните и на протобългари
те от този период на Балканите 
 един от найоскъдните откъм 
исторически летописи, сведения 
и проучвания!

Спартак от 
Радомирско

Учените спорят дали е бил 
старец или юноша, но никой 
не е опровергал версията
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„Защото националните символи залягат дълбоко в съзнанието на всеки, а от 
там на подсъзнателно ниво се извършват редица процеси, като породената 
от това мисловна енергия образува един общ поток с неимоверна мощ. Такива 

мисловни потоци могат да бъдат насочвани за предизвикване на резонансни 
психо-физични явления, засягащи не само нашата планета и човечеството, но 
даващи отражение и върху цялата Вселена.”      Инж. РАДИ ПАНАЙОТОВ 

СПАРТАК
Везувий. Името на Спартак все по
често се споменава по таверните 
(прочутите малки кръчми на Рим). 
Името на Спартак все почесто се 
чува и по улиците и площадите, 
театъра и цирка. В таверната край 
Тибър, Спартак промушва с извития 
си тракийски нож пантера и всички 
се чудят кой е този смелчак.

Често Спартак се представя за 
неизвестен потомък на боспорски 
владетел – Спартокидите, или за 
буен младеж от тракийския град 
Спартакос. Хиляди хора пък гово
рят, че не е напускал гладиаторска
та школа, за да остане и подготви 
заговор срещу Рим. 

По това време Спартак държи в 
ръцете си южните области и обър
ква плановете на сенаторите, зе
мевладелците и търговците. Те на
стояват да се вземат мерки срещу 
бунтовниците. 

Сенатът решава, че найподхо
дящ за това е младият пропретор 
Клодий. Той е знатен римлянин от 
рода на Клавдиите. Клодий приема 
задачата с удоволствие. Той отдав
на таи в душата си завист към го
лемите и прославени пълководци 
двамата братя Лукули. Желанието 
му е да обърне вниманието на рим
ската общественост към себе си и 
да получи нейната признателност. 

Сенаторските легиони търпят 
неуспехи и от бунта на народа в 
Испания, който под ръководството 
на римския наместник Квинт Сер
торий е против Рим. Владетелят 
на Понтийското царство също обявява война на 
Рим и воюва успешно. 

Използвайки затрудненото положение на 
сената, Спартак организира заговора на глади
аторите във време, когато от Рим отсъстват три 
големи армии. 

Клодий тръгва срещу бунтовниците с пехота, 
конница, обоз и знамена. Те обграждат бунтов
ниците в планината Везувий. В същото време в 
цяла Италия се пуска слух за позорното бягство 
на Клодий, за внезапното и дръзко нападение на 
робите и за пълната победа на Спартак срещу 
сенаторските войски. Интересно е как постига 
това. Сам Клодий признава, че не би се досетил 
за този ход. По стълба, изплетена от диви лозни
ци, Спартак спуска 34 хиляди човека в тила на 
противника и после идва победата. Така гордият 
и знаменит Клодий изгубва престижа си на вое
началник, а името на Спартак предизвиква на
дежда и упование на отчаяните роби. 

Тази победа предизвиква наплив от роби в 
лагера на Спартак. Разтревоженият сенат набира 
нови легиони и назначава за военачалници ста
ри, изпитани офицери.

Ожесточени сражения се водят близо до Нола 
и Нуцерия. Спартаковите хора нанасят съкруши
телни удари и разгромяват сенаторската армия. 

Цяла Южна Италия е обзета от пламъците на 
пожара от робското въстание. Спартак се изтегля 
на юг до морето. Нататък се стичат и всички раз
бунтували се роби. Вече не се говори за бунт, за 
въстание, а за война на Спартак срещу Рим. Не
говите отряди прекъсват пътищата от юг и изток 
към милионния столичен град. Полята и работил
ниците запустяват  всички бягат да се спасяват.

Рим вече не струва нищо без робите си. 
Кой ще забавлява жадните за зрелища  нали 

само гладиаторът може да умира красиво на аре
ната.

На третата пролет от въстанието Спартак потегля 
на север със сто и двадесетхилядна армия. Рим тре
пери от страх. Настъпват дни, изпълнени с тревога 
и напрежение. Спартак е вече близо до града. Спо
ред изработения от сенатската комисия план тряб
ва да се прегради пътят на Спартак и да му се нане
се удар фронтално и флангово. Друга армия трябва 
да удари бунтовниците в тила. Двете армии имат за 
цел да обградят Спартак и да го унищожат. 

И Спартак обаче има свой план. Неговите бойци 
го наричат вече император. Тази стара римска титла 
означава велик пълководец. Спартак не я приема. 
Той е човек на реда и дисциплината.

Планът на Спартак предвижда превземането на 
Рим, но не за да го владее, а да осигури свободен 
път на робите вън от Италия  път към свободата.

През пролетта на третата година от войната, 
Спартак преценява, че трябва да напусне Италия. 
Робите са вече дисциплинирани и смели бойци. 
Планът Спартак е прост и разумен. Стигне ли Пицен 
по Емилиевия път към голямата река Пад и Алпите. 

Крикс и Еномай, първи помощници и другари 
на Спартак още от гладиаторската школа се проти
вопоставят на неговия план. Те искат да потеглят 
за Рим. Убеждават го, че Рим няма вече сили да се 
отбранява и че сега е времето те, робите, да го за
владеят. Според Спартак обаче Рим е все още много 
силен противник. 

Двамата му помощници упорито защитават сво
ите позиции. Това предизвиква остра разпра и с 
близо двадесет хиляди бойци те се откъсват от си
лите на Спартак. С голямо огорчение Спартак про
дължава на север, а те  към планината Гаргаи близо 
до Адриатическо море. 

Развръзката от настъпилото разединение е мно
го бърза  отцепниците са обградени и им са нане
сени съкрушителни удари. 

В същото време стохилядната армия с бързи 
преходи наближава областта Самний. Сенаторски 

легиони ги дебнат навсякъде. Рим отново е обзет 
от страх и смут, но за кратко. Спартаковата армия 
отминава и се отправя на север. Бойците мислят 
вече за отдих. Спартак не очаква удар от север. 
Но огромната по численост войска на Касий Лон
гин ги пресреща. В сражението тя е разбита и се 
разбягва. Самият Касий се спасява с бягство. Така 
Северна Италия остава без отбрана. 

Многобройната Спарта
кова армия се установява 
на лагер край град Мутина. 
Влагата от голямата река 
просмуква телата, но бой
ците спят така, както могат 
да спят победители. След 
заслужения отдих тръгват 
към Брундизий. Подир тях 
тръгват два римски легиона. 
Вече втори ден те се влачат 
след Спартаковите вои
ни. А те наближават Адриа
тическия бряг.

Сенаторските легиони 
се разполагат на лагер бли
зо до Спартаковата армия. 
Военният съвет начело със 
Спартак се събира бързо на 
съвещание да реши бъде
щите действия. Събитията 
обаче ги изпреварват. Сена
торските войски копаят ров 
и хвърлят пръстта едва ли 
не върху Спартаковите вои
ни, сипят обидни думи и за
кани и с всичко това предиз
викват битката. Така пламва 
последният бой край Брун
дизий. Спартак лети начело 
на отрядите си и любимият 
му кон, развял алена гри
ва, се врязва в редиците на 
противника. Всичко около 
него се строполва от меча 
на Спартак. Но... обграден от 
един отряд, той пада. Около 
падналото му тяло се води 
още пояростен и ожесточен 
бой. Спартак обаче е мъртъв. 

Спартак е убит. Злокобната вест сковава сърцата 
и ръцете на неговите отряди, разколебава вярата 
им. И над сломените им от мъка сърца надвисват 
отново римските мечове. 

Никой повече не вижда Спартак. Търсят го 
между живите, няма го и сред умрелите. Те са 
хиляди, хиляди са и пленниците  Спартаковите 
бойци. Но все пак голямата му армия продължа
ва да съществува. Йосиф се оттегля към Петелий
ските планини, друга част се придвижва към Лу
канското езеро с надежда да се съединят с оста
налите спасили се отряди. Дарза, оцелял като по 
чудо с тежка рана, повежда отряда към билото на 
Апенините. Той се заклева да изпълни волята на 
Спартак  да заведе сънародниците му в Тракия. 
Там са синът на Спартак и любимата му жена Фия.

Крас се завръща в Рим, но не го посрещат като 
истински победител. Борбата с останалите Спар
такови отряди е възложена на Помпей. Той воюва 
с тях повече от пет години. В ръцете на Йосиф са 
няколко града и се готви да се прехвърли в Сици
лия. 

В това време в Рим се завръща и Семирония с 
надежда да чуе отново името на Спартак. Носи се 
слух, че Спартак е между ония шест хиляди роби, 
разпилени на пътя от Капуа до Рим. Обикаля, взи
ра се от човек на човек, но не открива Спартак 
между тях. Няколко години покъсно тя отваря 
вратите на своя дом за големия заговор на Кати
лина срещу ненавистния й сенат. 

Името на Спартак не се забравя. Векове наред 
то всява ужас сред римските робовладелци и 
вдъхва надежда на поробените. 

Пръв отделя достойно място на Спартак в 
своята история римският историк Салустий. Той 
изтъква, че Спартак е велик пълководец, благоро
ден човек с организаторски способности. И това 
е така. Затова векове наред името на Спартак не 
потъва в забрава, а остава безсмъртно. 
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„Точно като „брадати хора”, „знаещи”, „просветени” („ведяхари”) били известни 
древните българи сред старите азиатски народи.”
„Древните българи, Шумер и Вавилон”

Владимир Цонев

„Българският език е най-точният език, на който могат да се предадат 
окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-
древният народ на земята.”

Петър Дънов

Дора НИКОЛОВА

“Когато душата е смутена, тя затъмнява ра-
зума и не вижда ясно. Само когато душата е спо-
койна, тя осветява разума, за да вижда той ясно 
причината за всяко нещо.”

В деня на Петдесетница църквата отдава чест на 
Божественото достойнство на третото лице на Светата 
Единосъщна Троица – Светия Дух обединител. 

В софийския квартал Слатина има църква с името 
“Света Троица”. Всяка година този ден там се отбелязва 
празнично по стара местна традиция, както все още се 
правят сборове по селата. Било е време, когато в Сла-
тина са се правили всенародни събори, пъстро, шумно 
се е празнувало с хора и танци, с шарени сергии, с люл-
ки за малки и големи, раздавали се курбани и хляб за 
здраве на всички. От всичко това днес е останала само 
датата, на която си спомнят за миналите тържества 
само най-възрастните. По-младите присъстват на оно-
ва, което са предвидили от общината – няколко изпъл-
нения на танцови състави, на популярни певци и пос-
ле музика за всички, понякога безплатни халби бира и 
кебапчета, които свършват много бързо и обикновено 
няма за всички.

Така празнуват днес в Слатина, празникът едва се 
запечатва като такъв в умовете на най-младите, под-
силван с преразказите на възрастните и в опит да бъде 
възобновяван всяка година с епизодичните инициати-
ви на общината.

СЛАТИНА Е МЯСТО НА ДРЕВНИ ЧУДЕСА И 
ПРОРОЧИЦИ

Мъдростта дава смисъл и красота и на най-
мрачния сезон. Важно е да я следваме...

България е рождено място на велики пророчици. 
Някои го обясняват със специфичното ни местополо-
жение, други – със смесването на кръвта и талантите 
на множество народности, а трети просто отсичат, че 
страната ни е посочена от Бога. В старите хроники от-
криваме, че една от първите прорицателки по нашите 
земи още в най-древно време е майка Бернидита. Пре-
данието разказва, че тя освободила от робство сладко-
гласния Орфей и го отгледала като свой син. Почти сме 
забравили тази полумитична история, но тя отправя 
много точно послание в наше време. Майка Бернидита 
е била сляпа и само благодарение на изключителните 
си способности видяла заложбите у Орфей и му по-
могнала да ги доразвие.

По-старите хора още помнят славата и голямата по-
пулярност на една друга българска пророчица, живя-
ла в софийското село Слатина – сега столичен квартал. 
Казвала се баба Линка. Била е изключително известна 
в началото на ХХ век, нейните способности били също 
така силни и необясними както на Ванга. При баба Лин-
ка ходел често да се допитва за световните събития са-
мият цар Борис ІІІ.

Както Ванга се зареждала енергийно в Рупите, така и 
баба Линка имала своя начин да се захранва с мощната 
енергия, изразходвана за ясновидството й. Всяка сутрин 
ставала в 5 часа, задължително си измивала косата, уви-
вала главата си с шал и поемала в студ и пек пеша до цър-
квата „Света Петка” в близост до площад „Света Неделя”. 
Там тя отправяла молитва пред иконата на светицата и 
получавала от нея благословия за успешен ден.

Баба Линка посъветвала цар Борис преди смъртта 
му, че може да се спаси от гибел, ако върже на спалнята 
си голяма червена панделка. Въпреки, че монархът й 
вярвал, поради някаква причина той пропуснал да из-
пълни заръката й.

Месеци преди да умре, на баба Линка й било наре-
дено свише да покаже мястото в края на селото, където 
трябвало да бъде построена църква, наречена „Света 
Троица”. Със строежа на тази църква било свързано 
друго интересно пророчество. Баба Линка не дочакала 
построяването й, но указания за строежа са били даде-
ни свише на един от служещите в църквата свещени-
ци. Градежът се бавел, било военно време и средствата 
все не достигали. Една нощ свещеникът сънувал светъл 
ангел, който му казал с категоричен тон, че докато не 
завършат и не покрият църквата, войната няма да спре. 

В СОФИЙСКАТА СЛАТИНА 
ПРАЗНУВАТ ДЕНЯ НА СВЕТИЯ ДУХ

Било пролетта на 1945 година. Закономерно или по 
съвпадение, но на 8 май църквата била завършена. На 9 
май 1945 г. обявили края на Втората световна война. От 
бързане обаче останал ненаправен един от куполите. 
Не е ясно кому и как било припомнено, че трябва да се 
изпълни точно първоначалният план, но преди да на-
стъпи второто хилядолетие, с цената на много усилия и 
пожертвования и това беше сторено.

След смъртта на Ванга често се задава въпросът 
кога и къде можем да очакваме появата на новата голя-
ма българска прорицателка? Явиха се и десетки само-
званци, но верният отговор все още не ни е известен.

СЛАТИНСКОТО ЗЕМЛИЩЕ ИМА И ПО-СТАРА СЛАВА

В землището на днешния софийски квартал Слатина 
имало живот още преди 8 хиляди години. Далече преди 
в Европа да свалят одеждите си от животинска кожа, хо-
рата по българските земи носели дрехи, тъкани от вълна. 
Това твърдят специалисти от Археологическия институт 
и музея към БАН. В Слатинското поле те откриват най-
старото селище по софийските земи. Докато предците 
на сегашните еврошефове от ЕС ръфали полусорово 
дивечово месо, в земите на днешна София местните жи-
тели сеели пшеница и отглеждали добитък, а занаятите 
имали достойно място в живота им.

За всичко това говорят уникалните съдове, намере-
ни при разкопките на селището на първите софиянци и 
възстановени от археолозите. Съдините са нашарени с 
бяла боя, а върху една от тях с вертикални черти е изоб-
разен ликът на жена отпреди хилядолетия.

Почти като в легендата за Ноевия ковчег, достигна-
лото далеч напред в развитието си неолитно общество 
от Предна Азия потърсило нови земи и препитание, 
натоварило в лодки и салове животни и семена. Пътят 
им по нашите земи започнал от областта Анталия, по 
бреговете на днешна Западна Турция и чрез средизем-
номорско топло течение достигнал до реките Струма и 
Места, а оттам и до плодородното Софийско поле.

Когато земеделието и животновъдството станали 
неделима част от бита им, хората заживели по-добре 
– констатират археолозите. При изнесените факти е 
твърде странно да се говори, че ние отиваме към Евро-
па, когато преди 80 века хората от нашите земи всъщ-
ност са цивилизовали в следващите векове Стария кон-
тинент. 

И нещо изключително любопитно. Изследователи-
те твърдят, че слатинските семейства са откриватели 
на днешната... акумулираща печка! На същия принцип 
работела пещта на 12-членно семейство, която била из-
градена от печена глина, камъни и керамика. Храната 
на нашите праотци приличала на нашата – хляб, месо от 
кози, говеда, овце и свине, мляко, масло и особен вид 
сирене. Зеленчуците все още били непознати. Те дошли 
при нас в по-късните векове.

Къщите били строени от колове, забити на 60-70 сан-
тиметра в земята и на 30-40 сантиметра един от друг. 
Стените били с около 20 см дебелина, изплетени от лес-
кови пръчки и измазани с глина и плява, а после изпе-
чени чрез опалване. Изровената къща край днешната 
линия на трамвай 20 е най-голямата, открита в Европа 
през 6-ото хилядолетие преди Христа – допълват уче-
ните. Тя се състояла от две помещения – малко и голя-
мо, и се простирала върху близо 117 квадратни метра, 
колкото днешен четиристаен апартамент. Най-вероятно 
е била обитавана от две семейства – около 10-12 души. 
Проучванията доказали, че в днешна Слатина са живели 

най-старите земеделци и скотовъдци на Стария конти-
нент. Тъкмо селището в Слатина дало и друга чудновата 
находка – първите къщи с двускатен покрив. Така топли-
ната в дома се увеличавала с 15-20 процента през най-
студените зимни дни – разказват археолозите.

Местните вярвали, че Богинята майка – Земята, била 
оплождана всяка година от Бога бик – Небето, чрез 
дъжда и вятъра. Досущ като женската бременност – от 
засятото зърно до жътвата минават 9 месеца. 

Загадка и до наши дни остават погребенията на 
най-старите софиянци. Некрополи от преди 8000 го-
дини няма открити. Малкото намерени скелети били 
погребани със свити към лицето ръце, а краката – към 
корема. Точно като бебето в майчината утроба. Така 
древните завещали своята вяра в прераждането – смя-
тат специалистите. За тях ямата в земята била утробата 
на Богинята майка. Най-старият гроб, открит по слатин-
ските земи, бил на момиче, около 16-годишно, погреба-
но по корем, в стойка „жаба” – символ на плодороди-
ето. Момичето починало рано и близките му вярвали, 
че душата му ще се прероди в млада невеста – дават 
своята версия археолозите.

ЗЛАТОНОСНАТА ЖИЛКА НА РЕКАТА ДАВА ИМЕТО 
НА СЛАТИНА

В по-късни векове хората по тези места разбрали, 
че районът има и друга изключителна стойност. Вече 
познавали цената на златото, затова след като откри-
ли, че водата на реката, минаваща през този район, е 
златоносна, разбрали изключителния шанс за своето 
препитание. Започнали да събират златните зрънца, 
носени от вълните на реката, която по онова време 
била пълноводна. Идвали все повече хора по тези мес-
та с надеждата да живеят добре. Останали тук и се за-
селили за следващите векове. Селището взело и името 
на реката, която наричали златоносна – от златна вода, 
преминало в Слатина. Това установяват учените, пи-
шейки старата история на сегашния столичен квартал, 
разкривайки тайните на миналото, в които златните 
зрънца на научно доказаните факти оформят интерес-
ното и уникално минало на квартала. 

Продължението на слатинското землище на север 
преминава в широк дол по протежение на Слатинския 
редут. По време на османското робство нарекли това 
място Робов дол, защото тук спирали кервани от поро-
бени българи, вързани един за друг със синджири. С 
тези тежки вериги изминавали пеша хиляди километри 
от българските земи към Диарбекир. Тук, на това място, 
правели спирка, където поробените българи отдъхва-
ли за няколко часа или за една нощ и продължавали 
тежкия път, принудени от поробителите под плющящи-
те им камшици.

А после, в по-късното Средновековие, в годините на 
нашето Възраждане, Слатина давала убежище на рево-
люционера Васил Левски. В малката църквичка “Свети 
Мина” той намирал подслон за през нощта, криейки се 
от потерята, прекосявайки страната ни, изграждайки 
мрежа от революционните комитети. Непосредствено 
до църквата е имало хан, където отсядали множество 
пътници и търговци. Между тяхното присъствие Левски 
провеждал съзаклятническата си дейност. В църквата 
има паметен текст, обясняващ този исторически факт.

А по-късно, през Втората световна война, точно под 
тази малка църквичка се намирало бомбоубежището, 
където се криели слатинчани щом завиела сирената, 
знак за въздушно нападение на съюзническите само-
лети. 

Моята майка ми е разказвала, как посред нощ, щом 
завиела сирената, всички скачали, грабвали в ръце 
малко най-необходим багаж, който бил винаги готов, 
и хуквали към това скривалище. Веднъж в суматохата 
забравили по-малкото й братче. Търсили го навсякъде 
около тях, нямало го. Едва дочакали със свити сърца 
сирената да свири отбой, за да се върнат и да го потър-
сят у дома. Когато влезли в къщата, той сладко си спял 
в креватчето. Но си е било истински огромен риск, за-
щото където паднела бомба, там се образувал огромен 
кратер и погубвало всичко на това място.

Така историята се е писала от поредица на мирни 
или драматични събития, както се пише една история 
на славен и витален народ.
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Борислав ИВАНОВ

(Продължение от брой 28)

През епохата на наследниците на Александър 
Македонски Селевкидите (223-190 г. пр.н.е.), която 
арабите наричат „Ера на Александър”, протичат бур-
ни процеси на смесване на религиозно-философски 
идеи и културни ценности в необятната империя, 
създадена от великия завоевател, променящи духов-
ния облик на човечеството. След като властта в Пер-
сия преминава в ръцете на Сасанидската династия 
(227-648 г.), сасанидските царе трескаво търсят на-
чин за реформиране на авестийския култ в съзвучие 
с настъпилите промени в света и най-вече съобраз-
но реалностите на новия финансов и книжовен ред. 
„Поклонение на Мазда” или „Мазда-ясна”, както офи-
циално наричат Зороастрийската нравствена вяра 
(няма нито един сасанидски царски надпис, който 
да споменава името на Зороастър), добива статут на 
държавна религия с централизирана църква и с ка-
нонична литература, написана на средноперсийски 
език. Но това са съвсем недостатъчни идеологичес-
ки и книжовни промени. Авестийският изток, начело 
с Персия, попаднал под силното влияние на христи-
янството и на елинския гностицизъм, заобиколен от 
всемогъщи врагове – Рим (Византия), хуните-ефтали-
ти, тюрките и Китай, отчаяно се нуждае от етиката на 
нова обединяваща вяра, очаквайки появата на своя 
пророк спасител, подобно на идването на Христос.

Опитът да се възприеме за държавна религия 
манихейството, мистично учение на амбициозния 
персиец от Вавилон Мани (216–ок. 275 г.), завършва 
катастрофално с екзекуцията на пророка по заповед 
на персийския шах Варахран I (273–276 г.), защото 
проповядваните от него фанатичен аскетизъм, кра-
ен дуализъм и дълбок песимизъм, нямат нищо общо 
с присъщия на зороастризма жизнеутвърждаващ 
култ към земните блага. В продължение на векове 
манихейството ще остане нарицателно име за ерес 
в ортодоксалната пропаганда.

В Персия революционно движение (488-528 г.), 
водено от зороастрийския свещеник Маздак, про-
кламира ново радикално тълкование на зораст-
ризма, издигайки лозунги за социално равенство. 
Считан за идеен предшественик на комунизма, 
маздакизмът първоначално намира подкрепа в ли-
цето на персийския шах Кавад I (488-497, 499-531 г.) 
поради антиаристократическата си насоченост, но 
впоследствие движението е жестоко смазано и него-
вите водачи начело с Маздак са убити. Така жизнено 
важните за настъпващата книжовна култура религи-
озни реформи в Персия не успяват да се състоят. Те 
са изпреварени фатално от инвазията на книжовния 
ислям, когато през 648 г. Персия окончателно пада, 
покорена от пълчищата на Арабския халифат.

Рухването на Персия, дотогава световен център 
на нравствената зороастрийска религия, довежда 
почти до пълен крах хилядолетния обществен мо-
дел в зороастрийска Скития, ерозирал значително 

ПРОРОК ИЛИ БОГ

през последните няколко века от вътрешни междуо-
собици и външни нашествия, подклаждани от Римо-
византийската имперска политика.

Религиозният хаос и разделение, царящи в 
скитска Велика България на Бат-Боян (617–683 
г.), принуждават убедения езичник кан Аспарух 
(677–692 г.) да създаде Дунавска България, в опит 
за спасение на скитско-зороастрийската предкни-
жовна държавност.

Под влияние на елинизма и по-късно на христи-
янството в Персия идеята за възнесението си про-
бива път в религиозното мислене. Персите започват 
да приемат възнесението на някои свои легендарни 
царе, например на Кей Хосров. Няма съмнение, че 
подобна промяна в религиозните възгледи търпят 
също балканските и черноморските скити, сред ко-
ито християнската вяра навлиза неудържимо. Дали 
все пак самостоятелното развитие на зороастрийс-
ката (маздаистка) религия в 
Персия, в Скития и в Дунавс-
ка България достига някакво 
ниво на заветно пророческо 
учение, подобно на Христо-
вото? Дали съществува маз-
даисткият Христос и коя исто-
рическа личност се крие зад 
него?

Подобни въпроси прово-
кира рисунката върху емайл 
от централната златна плочка 
на преславската диадема от 9 
век. (Виж фиг. 4). Тя изобразява 
мъж, облечен в пищни царски 
одежди, със зороастрийска 
жреческа качулка, който се 
възнася към небето в колес-
ница, теглена от два грифона, 
възправен в култова поза в 
персийски стил (без да се виж-
дат краката, които са символ 
на край, нещо по-нисшо, по-
долно; дори опашките на дра-
коните завършват със змий-
ски глави, за да не внушават 
край, завършек, а да намекват 
за безсмъртие, вечност). През 
Средновековието художест-
вени творби, пресъздаващи 
този известен картинен сюжет, 
намират видно място в евро-
пейски християнски храмове 
и върху велможки диадеми 
с обяснението, че това пред-
ставлява възнесението на 
Александър Велики, описано 
в „Александрията” - извънред-
но популярен биографичен 
роман за Александър Маке-
донски, приписван на Калис-
тен (4 в. пр.н.е.), но по всичко 

личи, че е съставен 
от анонимен гръцки 
автор през 3 в. Сце-
ната с възнесени-
ето на Александър 
е добавена през 6 
век. Ето как възне-
сението е описано 
в романа: „Алексан-
дър се усмихна при 
тази гледка и заедно 
с усмивката предаде 
дух. А ние съзряхме 
чудо, въздигано от 
земята към небето 
от два орела. И по 
това разбрахме, че 
Александър е умрял”.

Както виждаме, 
няма нито грифони, 
нито симурги, нито 
колесници. Въз-

можно ли е в тази сакрална сцена - литературно-
то възнесение на „царя на царете”, Александър да 
прикрива възнесението на маздаисткия Христос в 
условия на тотално господство на християнската 
църква. Успели ли са все пак народите на Авеста 
(перси и скити) да издигнат свой пророк или цар-
герой за абсолютен бог спасител и човекобог Хрис-
тос (Куриос, Ахура, АЙ ЧъРъ – небесен цар), венец 
на оригинална монотеистична книжовна религия, 
правейки компромис по отношение на човешкото 
обожествяване. Маздаисткият Христос спокойно 
би могъл да се нарече Скитски Христос, защото 
скитската езическа държавност оцелява няколко 
века след персийската.

На летящи колесници, теглени от грифони, в 
древността са изобразявани боговете на слънцето 
Аполон и Митра. Грифонът като изконна емблема на 
Върховния светлинен бог напълно подхожда за знак 

Зороастризъм

Александър 
Македонски

Атила
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на Скитския Христос, още повече, че авестийска-
та безсмъртна птица на победата Вараган (според 
някои изследователи Врана, Гарван), която носи 
върху крилата си сияйния диск на царската хвар-
на – божествената благодат, също има грифоно-
подобен вид. Виж фиг. 5 – жрец и птицата Вараган 
върху златна кана от съкровището от Наги Сент 
Миклош от 9 век. Оттук следва идеята за скитс-
кото „Християнство на гарвана” или на грифона?, 
(вж. кн. „Безсмъртна птица на вярата”). Грифонът 
при скитите винаги е бил на особена почит, смя-
тало се, че обитава степите на Скития и е пазител 
на златните мини. Херодот пише, че дворецът на 
скитския цар бил заобиколен от грифони (Херо-
дот, История, кн. 4,79).

За зороастрийците Искандер (Александър Ма-
кедонски) е синоним на злото, защото войските му 
разрушават светилища и убиват магове. Александър 
Македонски се обявява за наследник на персий-
ските царе и много по-късната персийска тра-
диция действително го включва сред имената на 
своите известни владетели, макар и не с най-добра 
слава. Той винаги се е радвал на изключителна по-
пулярност в средновековната литература и ако е 
имало някакъв култ към него, то той може да е ели-
нистически, египетски, римски, дори ведически, но 
в никакъв случай сред зороастрийските общности, 
където Александър основателно е мразен.

Общобългарският исторически сборник „Джаг-
фар Тарихи” свидетелства, че някои скитско-бъл-
гарски канове сътрудничат на Александър Македон-
ски (наречен Аламир султан) по време на неговите 
завоевателни походи, други воюват срещу него, но 
това едва ли е достатъчно да бъде издигнат в култ. 
Според мен, по-скоро световната слава на Алексан-
дър предоставя добра възможност чрез него да се 
маскира един тлеещ спомен в народното съзнание 
за Скитския Христос след установяването на христи-
янска хегемония в държавата.

Ако съществува образът на Скитския Христос, 
най-логично той би трябвало да доближава предста-
вата за зороастрийския пророк-спасител Саошянт 
(а може би и по име). През 528 г. заедно с водачите 
на маздакисткото движение е екзекутиран персий-
ският престолонаследник принц Кавус, първороден 
син на шах Кавад I, навярно защото заедно с Маздак 
оглавява маздакистката революция. Жестоката раз-
права с маздакистите ръководи по-младият шахски 
син Хосров I (531–579 г.), който веднага след това за-
ема престола.

Допускам, че историческата личност на принц 
Кавус съвпада със споменатия в „Джагфар Тарихи” 
велможа Субаш, посочен за един от основателите на 
маздакизма, чието убийство в Персия предизвиква 
ответната екзекуция на заложника Себерджан (Си-
яваршан, Сиявуш в персийския царски епос „Шах-
Наме” от иранския поет Фирдоуси (ок. 935–1020 г.) - 
друг син на шах Кавад, държан за заложник от всемо-
гъщия владетел на ефталитите кан Чалап-бий (Ибер-
Себер, Аудан) - 463-532 г., (Афрасиаб в „Шах-Наме”), 
син на Елак (453-454 г.) - най-големият син на Атила 
(434–453 г.).

Названието на западносибирските бели хуни 
ефталити или айталити (известните в българската 
история севери) идва от името на река Идел (Волга), 
където се формира техният велик племенен съюз, 
наследил империята на Атила и Кушанската импе-
рия. Европейските езически народи, включително 
българските държави в Скития, в Бесарабия и в Пред-
кавказието са подчинени на ефталитите. Толерирани 
от ефталитите поради родството си с Атила, българс-
ките канове от рода Дуло получават най-висши пос-
тове в тяхната империя. С подкрепата на ефталитите 

Бесарабска България, 
основана от най-мал-
кия Атилов син кан 
Ирник (463–489 г.), 
завладява в края на 5 
век обширни балкан-
ски територии от Ви-
зантия, простиращи се 
до Видин и до Охрид. 
По времето на шах Ка-
вад I (488-497, 499-531 
г.) дори държава като 
Персия изпада под за-
висимост от ефтали-
тите и е принудена да 
търпи тяхната намеса 
във вътрешната си по-
литика. Империята на 
белите хуни ефтали-
ти (севери) е напълно 

унищожена от персите и тюрките през 571. Името на 
маздакисткия водач от „Джагфар Тарихи” Субаш по-
разително наподобява Сиявуш, другото име на Си-
яваршан, шахски син, главен герой от „Сказание за 
Сиявуш” в „Шах-Наме”. Което силно навежда на ми-
сълта, че навярно персийският престолонаследник 
принц Кавус, героят принц Сиявуш и маздакитският 
лидер Субаш са една и съща историческа личност, не 
само поради очевидното сходство в имената, но за-
щото според скитско-българската държавна тради-
ция първородният владетелски син бива отличаван 
с прозвището „сияен” („сиятелство” или „светлост”), 
подобно на българските средновековни владетел-
ски имена Сабин, Сабанша, Саин, Звиница, Пресиян 

(вж. статията „Царско име”). Заложникът на ефтали-
тите, царският син Себерджан (Сияваршан, Сиявуш в 
„Шах-Наме”) е убит по заповед на Курязбаши (Герси-
ваз в „Шах-Наме”), злия брат на ефталитския владе-
тел Чалап-бий (Афрасиаб в „Шах-Наме), наместник в 
Хорезам.

Световната слава на епическия герой Сиявуш, зад 
който стоят царският син Кавус и религиозният во-
дач Субаш, подсказва възможно негово обожествя-
ване и възнасяне в колесница с грифони, подобно на 
възнасянето на Александър.

Бил ли е обаче Сиявуш достоен за мисията на 
очакван спасител в авестийския свят, способен да 
съживи надеждите на вярващите за по-светло бъде-
ще. Надявам се, все някога да се разбере дали Кавус-
Сиявуш-Субаш е Скитският Христос, още повече, че 
„Шах-Наме” описва опит за летене на легендарния 
ирански цар Кей Кавус - съименник на принц Кавус, 
със завързани за престола орли (разбира се, неуспе-
шен, защото не е ортодоксална концепция). Примам-
ките от парчета месо, за да накарат грифоните да ле-
тят, са същите, каквито развяват симургите и другите 
летящи зверове от златните плочки на Преславската 
диадема от 9 век.

Виж. фиг. 6 – симург, развяващ парче месо за при-
мамка на грифоните от колесницата на Александър. 
Според мен, едно подобно предположение, съзира-
що в сборното лице на Кавус-Сиявуш-Субаш мито-
логизирания първообраз на Скитския Христос, не е 
лишено от основания.

От пръв поглед имената Саошянт, Кавус, Сиявуш, 
Субаш притежават „светлинен” лексикален генезис 
(ЗъБъ – светлина), което ги прави подходящи за име 

на човекобог, равностоен на Върховния светлинен 
бог, какъвто несъмнено е Скитският Христос.

Според Херодот (5 в. пр.н.е.) името Александър 
съответства на името на троянския княз Парис (бъл-
гарското Борис – БъРъ ИЗъ – преблестящ – блестящ, 
лъскав, но и прелъстител, аналог на славянското 
Светослав). Също „светлинно”, според мен, е самото 
име Александър, идва от - lux, luxus, lucis – светлина, 
блясък – означаващо „най-блестящ мъж”. Това се от-
нася и за другото му известно име Искандер – ИЗъ 
КъУНъ – блестящ кан, блестящ водач, блестящ кон-
ник, аналогично на българските канас и княз (КъУНъ 
ИЗъ). Така че няма по-удачен избор на величава фи-
гура от Александър Македонски в ролята на двойник 
на Скитския Христос (Кавус-Сиявуш-Субаш), ако той, 
разбира се, наистина е съществувал.

На фиг. 7 – възнасянето на Александър, релеф от 
външната фасада на Дмитриевския събор в гр. Вла-
димир (12 век). За примамки тук служат два малки 
лъва в ръцете на Александър.

Друг скитски цар-мъченик, достоен да бъде кано-
низиран за скитски езически светец в подобен ико-
нографски план, откриваме в личността на покръс-
тения български княз Владимир Хръсате (889–893 
г.) с прозвище Крекугл, т.е. Гарван (вж. „Царството 
на славяните” от Мавро Орбини 1601 г.), който дори 
приживе носи името Христос (Хръсате, Христо, Кръс-
тьо). Той е детрониран и ослепен от ортодоксални-
те си баща - княз Борис (852-889 г.), и по-малък брат 
- цар Симеон (893–927 г.), защото направил опит да 
отхвърли Римо-византийското християнство, въве-
дено с насилие като държавна религия в България 
от баща му княз Борис. Напълно логично е култът, 
с който Владимир Хръсате се е опитал да замени 

чуждата на българи-
те римо-византийска 
християнска църква, 
да е скитското христи-
янство (Християнство 
на Гарвана), прославя-
що човекобога скитс-
кия Христос, възсиял 
сред народите на Зо-
роастрийския изток.

П о л и т и ч е с к и т е      
реакции и преселения в 
скитския езически свят, 
предизвикани от сваля-
нето на княз Владимир 
Хръсате от римо-визан-
тийските ортодоксални 
сили в Дунавска Бълга-
рия, ясно показват пос-
ледиците на това поред-
но голямо поражение на 
източното религиозно 
съзнание, пред настъп-
ващите универсални 
религии на новите кни-
жовни и финансови от-
ношения.

Веднага след преврата срещу брат си новият ду-
навско-български княз Симеон е атакуван през 894 
г. от военна коалиция, включваща както сили на 
вътрешната езическа опозиция, така и войски на 
скитските владетели – киевския княз Игор (-944) от 
рода Дуло и самия кан на Черна България (Царска 
България) Арбат (ЧъРъ БъТъ, Кроват) също от рода 
Дуло, подкрепян от маджарите, поради маджарс-
кия си произход по майчина линия. Първият военен 
сблъсък завършва с отчайващо поражение за цар 
Симеон и той едва успява да се спаси зад дебелите 
стени на Дръстър (дн. гр. Силистра). И цяло чудо е, че 
с помощта на печенегите, които изненадващо напа-
дат в гръб поселищата, където са оставени маджар-
ските жени и деца, цар Симеон все пак сполучва да 
изтръгне решаващата победа.

Историческите последствия от тази кървава меж-
дускитска война са грандиозни. Окончателно Черна 
България и нейната легендарна столица на царски-
те скити Батавил (дн. гр. Путивль в Украйна) губят 
значението си на царски (първи) регион в Скития, 
която роля ще бъде поета от мултиетническия Киев 
(Бащу), наречен още Шамбат по името на Кубратовия 
брат Шам-Бат (княз Само, Безмер) - 674–677 г., рези-
дирал там. Един от последните владетели на Черна 
България - кан Арбат, заедно с множество българи 
езичници и остатъци от маджарите, бягат на запад 
в Панония, в земите на маджарските родственици 
аварите и там създават нова държава Унгария под 
духовната опека на католическата църква. В Киев с 
подкрепата на Симеон властта преминава изцяло 
в ръцете на прохристиянския руски княз Олег (-912 
г.), (от новгородски произход), който се жени за 

Зороастър

Персия
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Олга, племенница на 
Симеон, сродявайки 
се с царствения род 
Дуло.

За утвърждаване 
на християнството в 
Киев Симеон изпра-
ща български свеще-
ници и богослужеб-
ни книги, написани 
на езика на така на-
речената „берсулска 
грамотност” („пре-
славска грамотност”) 
в „Джагфар Тарихи”. 

Но настъпилият развой на 
събитията съвсем не радва 
многобройните мюсюлмани 
в Киев начело с кан Алмиш 
Джафар (-925 г.) - баща на 
кан Арбат (явно двамата са 
били съвладетели), които до-
тогава са покровителствани 
от кан Арбат и от неговите 
маджари. Мюсюлманите се 
изселват в гр. Болгар на река 
Волга и основават ислямска 
държава Волжка България. 
Победил своите скитски ре-
лигиозни съперници, в това 
число и вихтуна – старшия 
кан на Скития (Арбат, Кроват, 
ЧъРъ БъТъ), Симеон вече 
уверено може да се провъз-
гласи за цар, напълно в духа 
на скитската владетелска тра-
диция (защото в Скития има 
само един цар – кана на първия, северния регион, 
региона на царските скити), и да отправи поглед 
към императорския трон в Константинопол, раз-
читайки на респектиращата мощ на войските от 
цяла Скития, поставени под негово командване.

Разяждано от римо-византийско духовно про-
никване, Първото Българско царство пада оконча-
телно под ромейска власт след продължили почти 
век унищожителни войни, предизвикани реално 
от превземането през 970 г. на столицата Плиска от 
езическия киевски княз Светослав Борис (945–972 
г.), син на княз Игор и на Великата княгиня Олга, и 
внук на Владимир 
Хръсате, което 
сигурно е изглеж-
дало в очите на 
съвременниците 
като своеобразен 
реванш, макар 
и мимолетен, на 
скитската вяра над 
римовизантийска-
та.

Б ъ л г а р с к о т о 
християнство се 
ражда разпъна-
то на балканс-
кия кръстопът на 
ц и в и л и з а ц и и т е . 
Известни са лави-
ранията или по-
скоро лутанията 
на първите бъл-
гарски християнс-
ки владетели, към 
коя църква да се 
присъединят, по-
литическата полза 

от която за България ще е най-голяма. Нещо раз-
лично от римо- византийския канон обаче винаги 
отличава средновековните българи християни, 
считани за „неверници спрямо ромеите”, както ус-
тановява и персийското землеописание от 10 век 
„Худуд ал – алам”.

С неуспех завършват усилията на източните 
пророци да изградят книжовна надстройка върху 
древното нравствено учение на Зороастър, подоб-
но на Новия Завет при християните, и по този начин 
да разпалят нова вяра, отговаряща на настъпили-
те обществено-исторически промени. Защото зо-
роастризмът (маздаизмът) за разлика от юдаизма, 
по своята същност е словесна (устна) религия, при 
която свещениците са „живи книги”, а не е вяра с 
единен книжовен канон и език. И най-важното, 
нравствената вяра проповядва универсални етич-
ни норми, които не биха допуснали компромиси 

с нарастващите неправди във фи-
нансиализираното общество.

Драмата на скитите, най-могъ-
щия народ в Евразия, се състои в 
неспособността да създадат през 
Средновековието самостоятелна 
книжовна религия, която да обе-
дини духовно Скития и да я спаси 
от разцепление. Народите на Ски-
тия стават заложници на чужди ре-
лигии - законодатели на световния 
ред, проводници на външни им-
перски интереси. Поради изоста-
налост на собствената си книжов-
на обществена култура скитските 
народи изпадат в незавидно поло-
жение на вечно разделяни, вечно 
догонващи, вечно в преход, вечно 
поучавани и наставлявани отвън. 
Светците славянски просветители 
братята Кирил и Методий през 9 

век дават на скитите църковнославянския книжо-
вен език („мъртъв” език, неговорим в бита), но не и 
собствена скитска вяра, която да ги направи неза-
висими и обединени. Все пак, благодарение на сла-
вянската книжовност, скитите успяват да съхранят 
в по-голяма част територията си, плащайки висока 
цена за верското и езиково разделение, водещо 
до братоубийствени войни.

Въпреки закостенелите правоверни догми 
свободомислещи пророци по света и в България 
продължават да се раждат - поп Богомил, Петър 
Дънов... и може би наближава часът на следващия 
Спасител.

гр. Бургас,
21.05.2009 г.

Фигури 4, 5, 6 и 7

 Скития

Маздак

Сиявуш



12 Природа, екология 27 юли - 2 август 2009 г.

КОМПОСТИРАНЕТО 
ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО

Горда Стара планина, 
до ней Дунава синей, 
слънце Тракия огрява, 
над Пирина пламеней. 

Мила Родино, 
ти си земен рай, 

твойта хубост, твойта прелест, 
ах, те нямат край. 

Д-р Светла 
НИКОЛОВА,
Сдружение 
„Агролинк”

НЕОЧАКВАНИ 
ГОСТИ - КАК ДА 
СЕ ПРЕДПАЗИМ 
ОТ ЖИВОТНИТЕ 
ДО КУПЧИНАТА

К о м п о с т и р а н е т о 
създава благоприятна 
среда за различните 

вредители. Плъховете 
със сигурност са най-
малко желаните „гости”. 

Тъй като те са преноси-
тели на болести, тряб-
ва да се вземат мерки 
за предотвратяване на 
тяхната поява около 
компостната купчина.

Поставянето на мре-
жа около купчината 
или компостирането в 
съоръжения са добри 
средства за предпазва-
не от посещенията на 
тези неприятели, как-
то и на домашните жи-
вотни (кучета, котки). 
Редовното обръщане 
на купчината и подри-
ването й със сухи мате-
риали като слама или 
стара окосена трева 
намалява миризмата и 
привличането на неже-
лани „гости”.

РАЗЛИКА МЕЖ-
ДУ ИЗХВЪРЛЕН 
ОБОРСКИ ТОР И 
КОМПОСТ

Стопаните често 
изхвърлят оборския 
тор, понякога на напъл-
но неподходящи мес-

та, в близост до реки 
или наклонени терени. 
Оставеният оборски 
тор просто престоява 
(угнива, прегаря) и се 
използва за наторява-
не. Но от този тор има 
значителни загуби на 
хранителни елементи 
чрез изпарението на 
амониевия азот и чрез 
измиването от дъждо-
вете. От 60% до 90% 
от амониевия азот на 
говеждия оборски тор 
може да се изпари за 2 
до 5 дни след изхвърля-
нето му.

Компостът с добавя-
нето на различни мате-
риали и създаването на 
условия за свързване 

на азота намалява загу-
бите на хранителните 
елементи в оборския 
тор. Ето защо оборс-
кият тор, без негово-
то контролирано раз-
граждане, не може да 
се нарича компост, по-
ради силно намалените 
му качества.

ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА КОМПОСТА

Градинският ком-
пост от растителни 
материали може да се 
определи като подоб-
рител на почвата със 
средно висока степен 
на плодородие. Ако се 
добави и оборски тор 
при компостирането, 
степента се повишава. 

Количеството, което се 
препоръчва при при-
лагането на градински 
компост, е около 10 л 
на 10 кв. м. Когато сте 
компостирали и обор-
ски тор заедно с расти-
телните отпадъци, мо-
жете да намалите това 
количество на около 5 
л на 10 кв. м. Това е око-
ло 500 л на декар или 
слой, дебел около 1 см. 
Използвайте компос-
та през пролетта или 
лятото като мулч или 
заорете на дълбочина 
около 20 см.

(Знаете ли, че...?
Доматите, зелето, 

краставиците и ти-
квите обичат почвата 
с повече компост.)

КОМПОСТИ -
РАНЕ НА ЛИСТА 
(ЛИСТЕН ЧЕРНО-
ЗЕМ)

Много стопани при 

почистването на гра-
дината изгарят листата, 
опадали от дърветата и 
храстите. Тази практи-
ка вече е забранена в 
много страни. Въпреки 
че у нас това още не е 
направено, не бива да 
забравяме, че изгаря-
нето причинява замър-
сяване чрез изгорели-
те газове и в никакъв 
случай не е екологично 
нито за околната среда, 
нито за човека.

Повече-
то от лис-
тата така 
или иначе 
се събират. 
Защо да не 
ги поста-
вим в ня-
какъв съд 
или поли-
е т и л е н о в 
чувал и да 
ги оставим 
да ком-
постират?! 
Едно прос-
то съоръ-

жение от мрежа също 
може да свърши чу-
десна работа. Листата 
угниват много бавно, 
ако са сухи, затова е 
добре да се съберат 
след дъжд или да се 
намокрят добре, кога-
то се поставят в съда. 

Те могат да се добавят 
и в компостната куп-
чина заедно с други-
те органични отпадъ-
ци. Но ако са твърде 
много, е добре да се 
компостират отделно. 
Компостът от листа 
може да се използва за 
подобряване на физи-
ческата структура на 
почвата, което я прави 
по-плодородна. Ком-
постът от листа може 
да се използва като 
мулч за подтискане на 

развитието на плеве-
лите и за задържане на 
влагата, при заораване, 
може да се разпръсне 
над ливадата или над 
семената, да се добави 
в саксиите за цветя.

Есенните листа се 
разграждат много бав-

но. За да ускорите 
процеса, доба-
вете прясно око-
сена трева. Това 
с ъщ е в р е м е н н о 
ще обогати полу-
чения компост.

• Лис тни-
ят чернозем може 
да разхвърляте 
над почвата до 
получаването на 
слой с дебелина 
от 10 см.

• Особено е подхо-
дящ през зимата за пок-
риване на голата земя. 

Есенните листа мо-
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„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и 
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с 
чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”

Петър Дънов

„Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората 
и за неврастенията..
Хората умират, защото има месоядство. Аз отричам месната храна, защото 
зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея.”

Петър Дънов

гат да се използват 
също и през зимата за 
покритие, като се из-
гребат през пролетта 
преди засяването.

• Листният чернозем 
позволява запазването 
на влагата, ако се сло-
жи веднага след първо-
то затопляне през про-
летта.

(Знаете ли, че...?
Сребърно фолио 

и металните капачки 
от бутилки са чудесно 
средство за отпъжда-
не на птиците.)

(Знаете ли, че...?
Кофичките от мля-

ко могат да се изпол-
зват като капан за ох-
лювите, ако налеете в 
тях мляко или бира.)

МУЛЧИРАНЕ 

Мулчирането е друг 
начин на компостира-
не. Един слой от орга-
нична материя се доба-
вя върху повърхността 
на почвата. Това е пов-
торение на процеса, 
който се случва в гора-

та. След като листата на 
дърветата опадат, те се 
разлагат с времето и 
отново се връщат към 
растението във вид на 
храна. Това е много ба-
вен, но ефективен на-
чин на компостиране. 

Ползите от мулчи-
рането са:

Запазване на вла-
гата/съдържанието 
на вода - мулчът дейс-
тва като гъба и задър-
жа водата и хранител-
ните елементи близо 
до почвата, като спира 
изсушаването от слън-
цето и намалява изпа-
ряването от вятъра с 
повече от 70%. Мулчът 
привлича земните чер-
веи, които осигуряват 
аерирането на почвата 
и подобряват абсорби-
рането на водата.

Контрол на пле-
велите - тънък слой 
мулч може да намали 
поникването и расте-
жа на плевелите, пре-
махва необходимост-
та от хербициди. 

Изолиране - стаби-
лизира температурата 
на почвата, запазвайки 
мястото около корени-

те хладно през лятото, 
а през зимата защита-
ва почвата от резките 
колебания на темпе-
ратурата. Мулчът пре-
дотвратява свиването 
на почвата и ерозията, 
причинени от силни ва-
лежи и ветрове. 

Обогатяване на 
почвата - обогатява 
почвата чрез разла-
гането, като намаля-
ва необходимостта от 
влагането на допъл-
нително компост или 
тор. Увеличаването на 
органичната материя 
води до по-малко меха-
нични обработки. Това 
подобрява структурата 
на почвата.

Съвети 
при мулчирането
Разпръснете органич-

на материя върху земя-
та, около растенията и 
върху лехите в градина-
та. Дървесните трески и 
стърготини, листата от 
широколистни дърве-
та и храсти, и окосената 
трева са подходящи за 
многогодишните расте-
ния. Около зеленчуците 
и едногодишните цветни 

градини е подходящо из-
ползването на богати на 
азот („зелени”) материа-
ли, като окосена трева и 
други зелени отпадъци.

Оставете окосената 
трева върху ливадата 
след косенето, за да се 
добавят хранителни еле-
менти и да се намали за-
губата на вода.

Не слагайте мулч 
твърде близо да стъбла-
та на дърветата или до 
корените на растения, 
които обичат повече 
топлина (мулчът охлаж-
да почвата). Той привли-
ча охлювите. Отстранете 
го през пролетта, за да 
намалите излюпването 
на яйцата.

Мулчът не трябва да е 
по-дебел от 5-7 см, за да 
осигури приток на въз-
дух към почвата.

Не мулчирайте с пле-
вели, които съдържат се-
мена или корени.

(Знаете ли,     че...?
Температури под 

4°С и над 37°С ще 
убият бактериите 
leptospira.) 
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

Синдбад-хамалина спал тази нощ у дома си, а 
когато настъпило утро, отишъл в къщата на 
Синдбад-мореплавателя, влязъл при него, 
а Синдбад-мореплавателя му рекъл: “Добре 

дошъл!” - и му оказал уважение, и го поканил да сед-
не до него. А когато дошли останалите му приятели, 
той им предложил ястия и напитки, почнал да гово-
ри и рекъл:

“Знайте, братя, че живеех сладък живот и изпит-
вах безоблачна радост, докато не ми дойде наум 
да замина в чужди страни и не ме обзе желание да 
потъргувам, да погледам земи и острови и да спе-
челя пари. Нашето пътешествие протичаше добре 
и преминавахме от море в море и от остров към 
остров. И на всяко място, където слизахме, ние се 
срещахме с търговците и велможите на царството, 
с продавачите и купувачите и продавахме и купу-
вахме, и разменяхме стоки.

Постъпвахме така, докато съдбата не ни захвър-
ли на един прекрасен остров, дето имаше много 
дървета, зрели плодове, благоуханни цветя, пойни 
птици и чисти потоци, но нямаше ни жилища, ни 
хора. Аз излязох на ост-
рова с всички останали 
и седнах между дър-
ветата до един ручей 
с чиста вода. Ветрецът 
беше приятен и времето 
ми се стори безоблачно. 
Обори ме дрямка и се 
унесох в сън, а като ста-
нах, не видях на острова 
ни човек, ни дух: кора-
бът беше заминал и ни-
кой не беше си спомнил 
за мене. Отчаях се от 
живота и рекох на себе 
си: “Не всеки път остава 
здрава стомната и ако 
аз оцелях първия път и 
срещнах хора, този път 
няма да намеря никой.”

Почнах да се разкай-
вам, че съм тръгнал по 
море, след като претър-
пях толкова теглила в 
първото си пътешествие 
и едва не загинах. Ста-
нах и тръгнах из остро-
ва, после се покатерих 
на едно високо дърво и 
взех да гледам от него 
наляво и надясно - но 
не виждах нищо освен 
небе, вода, дървета, пти-
ци, острови и пясъци.

Погледнах внима-
телно и изведнъж пред 
мене блесна нещо бяло 
и голямо; тогава слязох 
от дървото и тръгнах 
към този предмет и вър-
вях към него дотогава, 
докато не достигнах до 
него. Изведнъж се ока-
за, че това е голям, бял 
купол, който се губеше 
във висинето и беше 
кръгъл и огромен. При-
ближих до този купол и 
го заобиколих, но не на-
мерих в него врати и не 

Съкровища от 
Малоазийския бряг СИНДБАД-
МОРЕПЛАВАТЕЛЯТ

РАЗКАЗ ЗА ВТОРОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ
намерих у себе си сила и пъргавина да се изкача, 
тъй като беше много мек и гладък.

Отбелязах онова място, дето стоях, обиколих 
купола, за да измеря неговата окръжност, и той се 
оказа петдесет пълни крачки. Изведнъж слънцето 
се скри и въздухът потъмня. Аз помислих, че облак 
е затулил слънцето, и се зачудих, вдигнах глава и 
като погледнах, видях една голяма птица с огромно 
тяло и широки криле, която летеше по въздуха - тя 
беше закрила окото на слънцето.

Зачудих се още повече, а после си спомних една 
история, която едно време ми разправяха пътници 
и странници: че на някои острови живее огромна 
птица, наречена рух, която храни рожбите си със 
слонове. Убедих се, че куполът, който бях видял, е 
яйце на рух, и взех да се чудя на сътвореното от ал-
лах.

Докато се чудех, птицата изведнъж се спусна над 
този купол и го обгърна с крилата си, изпружи зад 
него нозе и заспа. Тогава аз станах, и като развързах 
чалмата си и я свалих от главата, сгъвах и свивах, 
докато тя заприлича на въже, а после, като го вър-

зах около кръста си, привързах се към краката на 
тази птица и здраво затегнах възела, като си казах: 
“Може би тази птица ще ме занесе в страни, дето 
има градове и население.”

Прекарах тази нощ без сън, защото се страхувах, 
че ще заспя и птицата неочаквано ще отлети, а ко-
гато се развиделя и изгря денят, птицата се вдигна 
от яйцето и нададе голям крясък, изви се с мене във 
въздуха, летя нагоре и се издига дотогава, докато 
не помислих, че е достигнала небесните облаци, а 
после почна да се спуска и кацна на едно високо, 
издигнато място. Достигнал земята, аз бързо се от-
вързах от нозете й, защото се страхувах от птицата, 
но тя не ме усети: грабна с ноктите нещо от земята и 
полетя към небесните облаци. Аз погледнах онова, 
което беше взела, и видях, че е огромна змия, и се 
зачудих на това.

И като взех да ходя по тази местност, видях, че 
се намирам на възвишение, под което лежи голяма, 
широка и дълбока долина, а на края й се издига ог-
ромна планина, която се губи във висинето и никой 
не може да види върха й. И почнах да се коря: “Да 
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Господ е създал първите хора по свой образ и подобие. Следователно, те са 
били като него - съвършени, красиви и умни. Сега народите се различават 
по физическа красота и интелигентност и това е следствие от неправилен 
начин на живот, лоши мисли и употребяване на вредна храна от предците 
им. Хората постепенно разрушавали телата си и чрез гените предавали оса-
катеността си на своите деца. 

Българите са умни и хубави и това се дължи на високия морал на техните 
деди и съзнателния им живот в хармония с природата. А как ще изглежда в 
бъдеще българската нация, зависи от днешните поколения.

бях останал на острова! Той е по-
добър, тъй като на него можеше 
да се намерят разни плодове и аз 
бих пил от реките, а на това мяс-
то няма ни дървета, ни плодове, ни 
реки. Всеки път, когато се освобож-
давам от една беда, попадам в дру-
га, по-голяма и тежка!”

Станах, като си давах кураж, и 
тръгнах из тази долина, и видях, 
че земята там е от елмазен камък, 
с който пробиват металите и скъ-
поценните камъни и просвърдля-
ват порцелана и оникса. Той е як 
и сух камък, не го реже ни желязо, 
ни кремък и никой не може да от-
сече от него парче или да го раз-
чупи с нещо друго освен с оловен 
камък. И цялата тази долина беше 
пълна със змии и усойници, вся-
ка от които беше като палма, и те 
всички бяха така големи, че и слон 
да дойдеше при тях, сигурно биха 
го глътнали. Тези змии се появяват 
през нощта и се скриват през деня, 
тъй като се боят, че птицата рух ще 
ги грабне и после ще ги разкъса. 
Изведнъж пред мене падна един 
голям къс месо. Аз не видях нико-
го и се зачудих много на това, и си 
спомних една история, която бях 
чувал едно време от търговците, 
пътешествениците и странниците. 
Те разправяха, че в планините от 
елмазен камък има големи ужаси 
и никой не може да стигне до този 
камък; но търговците прибягвали 
до хитрост: заколват овца, одират 
я и месото й нарязват на парчета, 
които хвърлят от планината в доли-
ната - месото пада там още влажно 
и по него полепват тези камъни. 
Върху него после се спущат орли 
и ястреби, хващат го с ноктите си 
и се издигат на върха на планина-
та; тогава дохождат търговците, с 
викове отпъждат птиците от месо-
то и откъсват полепналите по него 
камъни.

Като погледнах този къс месо, 
спомних си тази история и се при-
ближих до месото, избрах много 
камъни и ги напъхах в пазвата, в 
пояса, из дрехите си. Тогава се вър-
зах с чалмата за него и легнах по 
гръб, като сложих месото на гърди-
те си. Изведнъж един орел се спус-
на и го сграбчи с ноктите си и се 
издигна с него във въздуха, а аз се 
вкопчих за това месо. Орелът летя 
дотогава, докато не се издигна и не 
кацна на върха на планината. Иска-
ше да откъсне парче от месото, но 
изведнъж зад него се чу страшен, 
силен вик и в планината заудряха с 
нещо по дърво. Орелът трепна и се 
изплаши, и излетя във въздуха, а аз 
се отвързах от месото и застанах до 
него. Изведнъж оня търговец, кой-
то викаше на орела, се приближи 
до месото и видя, че аз стоя, но се 
изплаши и не заприказва с мене.

Когато се приближи до месото, 
заобръща го, но не намери по него нищо и тогава се 
развика силно. И тъгуваше, и кършеше ръце, като 
казваше: “О, нещастие, какво означава това!” Аз се 
приближих до него и той попита: “Кой си и защо си 
дошъл на това място?” – “Не се страхувай - отгово-
рих, - аз съм добър човек, бях търговец и с мене се 
случи ужасна история, и чудна е повестта за причи-
ната на моето идване на тази планина. Не се стра-
хувай, ти ще получиш от мене нещо, което ще те 
зарадва. Аз имам много елмази и ще ти дам толко-
ва, колкото искаш, и всяко мое парче е по-добро от 
всичко, което можеше да ти се падне”.

Тогава този човек ми поблагодари и призова над 

мене благословение. Изведнъж останалите търгов-
ци чуха, че аз разговарям с техния другар. И като 
дойдоха при нас, те ме поздравиха със спасението 
ми и ме взеха със себе си, и аз им разправих цяла-
та си история. А когато изгря денят, ние станахме и 
тръгнахме по голямата планина, и вървяхме дото-
гава, докато не стигнахме в градината на един го-
лям и прекрасен остров.

В замяна на елмазите търговците ми дадоха сто-
ки и предмети, носиха ги за мене със себе си, и ми 
дадоха дирхеми и динари. Аз вървях с тях, гледах 
чуждите страни и преминавах от долина в долина и 
от град в град, и ние продавахме, докато достигнах-

ме град Басра. Престояхме там малко дни, а после 
аз се върнах в град Багдад, средище на света, при-
брах се в своя квартал и влязох в къщата си, като 
носех със себе си много елмазени камъни, а заедно 
с тях пари, предмети и стоки.

Ето и краят на онова, което се случи с мене през 
второто пътешествие. А утре, ако рече великият ал-
лах, аз ще ви разкажа за третото си пътешествие”.

Из “Морски приказки”
Разказал Чавдар АЛАДЖОВ

Илюстрации Борислав СТОЕВ 
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Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
 

Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

СКИТНИКЪТ 
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН

ГЛАВА 6

Има повече от зърно истина в 
погрешните схващания на детското 
определение за паметта, като нещо, 
което човек забравя. Да можеш да 
забравяш – това е здрав разсъдък. 
Непрекъснато да си спомняш – това е 
смахнатост, лудост. И така, проблемът, 
пред който бях изправен в единочката 
килия, където се мъчеше да ме обла-
дае неспирното спомняне, беше про-
блемът за забравянето. Когато играех 
с мухите или играех сам със себе си на 
шах, или приказвах чрез почукване с 
кокалчетата на пръстите си, аз отчасти 
забравях. Това, което желаех, бе да за-
бравя съвсем.

Да вземем момчешките спомени за 
други времена и места – тези “прото-
чили се облаци на слава” на Уърдзуърт. 
Щом едно момче е имало тези споме-
ни, дали те безвъзвратно се загубват, 
когато то порасне и стане мъж? Може 
ли тази част на момчешкия му ум на-
пълно да се затрие? Или тези спомени 
за други времена и места все още оста-
ват заспали, зазидани в единични клет-
ки на мозъка по същия начин, както аз бях зазидан в 
една от килиите на Сан Куентин?

Известни са случаи, когато осъдени на доживотен 
затвор в единочка са възкръсвали и са виждали от-
ново слънчевия лик. Тогава защо не биха могли да 
възкръснат тези момчешки спомени за друг свят?

Но как? Според мен чрез постигане на пълна за-
брава за настоящето и за зрелия си живот.

И все пак, как? Би трябвало да може чрез хипноза. 
Ако чрез хипноза може да се приспи съзнателният 
ум и да се събуди подсъзнателният, тогава това нещо 
би се постигнало, тогава всички тъмнични врати на 
мозъка биха се отворили широко, тогава затворни-
ците биха излезли на слънчевия свят.

Така разсъждавах – с какъв резултат, ще узнае-
те. Но първо трябва да ви разкажа как като момче 
съм имал тези спомени от друг свят. Аз бях горял 
в облаците на слава, проточили се от предишни 
съществувания. Като момче съм бил спохождан от 
другите същества, които съм бил през други време-
на. Това е било през време на процеса на оформя-
нето, преди непрекъснато променящият се дух на 
всичко онова, което съм бил някога, да бе застинал 
в калъпа на тази едничка личност, която хората щяха 
да знаят за няколко години като Даръл Стандинг.

Да ви разправя само един случай. Беше горе в 
Минесота, на старото ни стопанство. Бях към шест-
годишен. Един мисионер, завърнал се в Съединени-
те щати от Китай и изпратен от съвета на мисиите 
да събира средства от земеделските стопани, беше 
останал да преспи у нас. Това стана в кухнята ведна-
га след вечеря, докато майка ми ми помагаше да се 
съблека за спане, а мисионерът показваше снимки 
от Светата земя.

И това, което се каня да ви разкажа, щях отдавна 
да съм забравил, ако не бях чувал баща ми да го пов-
таря на учудени слушатели толкова много пъти през 
детството ми.

Аз извиках при вида на една от снимките и я загле-
дах първо с любопитство, а сетне с разочарование. 
Беше ми се видяла изведнъж извънредно позната, 
горе-долу както би ми се видяла и снимка на бащи-
ния ми хамбар. После ми се стори съвсем непозната. 
Но като продължих да я гледам, преследващото ме 
чувство на познатост се завърна.

- Кулата на Давид - каза мисионерът на майка ми.

- Не! - извиках аз с голяма сигурност.
- Искаш да кажеш, че това не е правилното име? 

- попита мисионерът.
Аз кимнах.
- Тогава как се казва, мойто момче?
- Казва се... - започнах аз и добавих неуверено - не 

помня.
- Не изглежда същата сега – продължих аз, след 

като помълчах. - Страшно много са я оправяли.
В този момент мисионерът подаде на майка ми 

друга избрана от него снимка.

- Сам аз бях тука точно преди шест месеца, гос-
пожо Стандинг. - Той посочи с пръст. - Това е Яфската 
порта, през която влязох и отидох направо при ку-
лата на Давид, ей тука, в дъното на снимката, където 
е пръстът ми. Специалистите са единодушни по тези 
въпроси. Ел Кула, както е била известна на...

Но тук аз отново го прекъснах и посочих купища-
та парчетии от разрушена зидария в левия ъгъл на 
снимката.

- Някъде там - казах аз, - това име, дето сега го ка-
захте, евреите така я наричаха. Ама ние я наричахме 
някак другояче. Наричахме я... Забравих.

- Чуйте го малкия - засмя се баща ми, - човек ще 
рече, че е бил там.

Аз кимнах, защото в този миг зна-
ех, че съм бил там, макар всичко да 
ми изглеждаше странно, по-друго. 
Баща ми се изсмя по-силно, но ми-
сионерът си помисли, че аз си пра-
вя шега с него. Той ми подаде друга 
снимка. Беше гледка на гола пустош, 
без дървета и растителност, плитък 
пролом със сипеи по полегатите 
склонове. Някъде към средата има-
ше купчина жалки колиби с плоски 
покриви.

- Хайде, моето момче, къде е 
това? - попита ме мисионерът. И аз 
се сетих за името.

- Самария - казах, без да се заба-
вя.

Баща ми, развеселен, плесна с ръце, 
майка ми беше озадачена от странно-
то ми държане, а мисионерът прояви 
раздразнение.

- Момчето е право - каза той. 
- Това е село в Самария. Аз минах 
през него. Затова купих картичката. 
И по това личи, че момчето е вижда-
ло подобни снимки и друг път.

Баща ми и майка ми го отрекоха.
- Но то е друго на картинката 

- обадих се аз, докато паметта ми 
беше заета да възстанови предиш-

ния вид на снимката. Общите черти на гледката и ли-
ниите на далечните възвишения бяха същите. Разли-
ките аз отбелязвах на глас и сочех с пръст.

- Къщите бяха ей тука, а там имаше повече дър-
вета, много дървета и много трева, и много кози. Аз 
ги виждам и сега, и две момчета ги караха. А ей тука 
имаше много мъже, които вървяха подир един мъж. 
А тук - аз посочих мястото, за което бях казал, че там 
имало село - има много скитници. И те нямат никакви 
дрехи, само дрипи. И те са болни. Лицата и ръцете, и 
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Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

краката им са целите в рани.
- Той е чул тия истории от черква, или някъде... 

нали си спомняте изцелението на прокажените в 
евангелието от Лука – с усмивка на задоволство 
рече мисионерът. - Колко болни скитници има, мой-
то момче?

Бях се научил да броя до сто на петгодишна 
възраст, затова се вгледах внимателно в групата и 
заявих:

- Десет. Те всички размахват ръце и крещят срещу 
другите хора.

- Но не се доближават? - беше въпросът.
Аз поклатих глава.
- Те само стоят ей там и все крещят, сякаш нещо 

им има.
- Продължавай - подкани ме мисионерът. - Какво 

става после? Какво прави мъжът, който е пред друга-
та тълпа, за която каза, че вървяла?

- Те всички са спрели и той казва нещо на болни-
те. И момчетата с козите са спрели да гледат. Всички 
гледат.

- И после?
- Това е всичко. Болните мъже са се запътили към 

къщите. Те вече не викат и не изглеждат болни. А аз 
си седя на коня си и гледам.

При тези думи и тримата ми слушатели прихнаха 
да се смеят.

- И аз съм голям! - ядно викнах аз. - И имам голяма 
сабя!

- Десетте прокажени, които Христос изцели, пре-
ди да мине през Ерихон на път за Ерусалим - обясни 
мисионерът на родителите ми. - Момчето е видяло 
снимки на прочути картини някъде с магически фе-
нер* (уред за прожектиране на образи, нарисувани 
на стъкло).

- Опитайте с друга снимка - предложи баща ми.
- Тука всичко е друго - заговорих недоволно аз, 

като разгледах подадената ми от мисионера снимка. 
- Тука няма нищо, освен тоя хълм и тия другите хъл-
мове. Това тук трябва да бъде главен път. А ей там 
трябва да има градини и къщи зад големи каменни 
стени. А пък там, на другата страна, в тези дупки в 
скалите трябва да са погребвали умрелите хора... 
Виждаш ли това място?... Тука са замервали хора с 
камъни, докато ги убият. Никога не съм ги виждал да 
го правят. Само ми разправяха за това.

- А хълмът? - попита мисионерът и посочи средата 
на картичката, заради който като че ли бяха направи-
ли снимката. - Можеш ли да кажеш името на хълма?

Аз поклатих глава.
- Никога не е имал име. Там убиваха хора. Невед-

нъж съм ги виждал.
- Този път той потвърждава мнението на повече-

то специалисти - заяви мисионерът с огромно удо-
волствие. - Хълмът Голгота, Мястото на черепите, 
или ако щете, наречен така, понеже напомня череп. 
Забележете приликата. Това е мястото, където разп-
наха... – той се пресече и се обърна към мен: - Кого 
са разпнали там, многознайко? Кажи ни какво друго 
виждаш?

О, аз виждах – баща ми е разказвал, че съм бил 
облещил очи, но аз поклатих упорито глава и казах:

- Няма да ви кажа, защото ми се смеете. Видял 
съм сума хора да ги убиват там. Те ги приковаваха и 
то ставаше много бавно. Видял съм... но няма да ви 
кажа. Аз не казвам лъжи. Че той ще ме набъхти здра-
вата, ако лъжа, питай го.

И след това мисионерът не можа да изкопчи нито 
една дума от мен, макар и да ме прилъгваше с други 
снимки, от които ми се виеше свят от нахлулите спо-
мени, и напираха, и гъделичкаха езика ми с пристъ-
пи от думи, с които навъсено се борех и отблъсквах.

- От него с положителност ще излезе специалист 
по библията - каза мисионерът на баща ми и майка 
ми, след като ги бях целунал за лека нощ и отишъл 
да спя. - Или пък с това въображение ще си спечели 
име на белетрист.

Което показва колко погрешно може да бъде едно 
пророчество. Аз седя тук, в отделението за убийци, и 
пиша тези редове в последните ми дни, или по-пра-
вилно, в последните дни на Даръл Стандинг, преди 
да го изведат и да се опитат да го захвърлят в мрака 
на края на едно въже, и се усмихвам на себе си. Не 
станах нито специалист по библията, нито романист. 
Наопаки, преди да ме погребат в килиите на мълча-
нието за половин десетилетие, аз бях всичко, което 
мисионерът не беше предсказал: експерт по земеде-
лие, професор по агрономия, специалист в науката 
за избягване на излишни движения, познавач на ква-
лифицирания земеделски труд, прецизен лаборато-
рен учен, където прецизността и придържането към 
микроскопичните факти са абсолютни изисквания.

И в топлия подиробед аз седя тук, в отделението 
за убийци, и прекъсвам писането на спомените си, за 
да се вслушам в успокояващото бръмчене на мухи-
те в сънливата атмосфера и да доловя откъслеци от 
тихия разговор между Джоузефъс Джаксън, негъра-
убиец, от дясната ми страна, и Бамбечо, италианеца-
убиец, от лявата ми страна, които разискват от една-
та решетеста врата до другата, насам-натам край ре-
шетката на моята врата, за антисептичните достойн-
ства на тютюна за дъвкане за отворени рани.

А аз държа във вдигнатата си ръка автоматичната 
писалка и си спомням как други мои ръце в отдавна 
минали столетия са писали с четчица за туш, гъше 
перо и тръстикова пръчица и отделям в мислите си 
време да се запитам дали този мисионер, когато е 
бил малко момче, е вървял по следите на облаците 
на славата и дали пред него са проблясвали няко-
гашните дни на скитания между звездите.

Но да се върна към дните в единичната килия, 
след като бях научил шифъра на разговора с почук-
ване и въпреки това часовете на съзнателния живот 
бяха твърде дълги за понасяне. Чрез самохипнозата, 
която започнах успешно да упражнявам, стигнах до 
положението да мога да приспивам съзнателния си 
ум и да събуждам подсъзнателния. Но подсъзнател-
ният ум се оказа недисциплиниран и разюздан. Той 
блуждаеше през какви ли не безумни кошмари, не-
свързано, без последователност в действието, съби-
тието или лицето.

Моят начин механично да се хипнотизирам беше 
от прост по-прост. Седнал със скръстени крака на 
моя сламеник, аз забивах поглед в парченце блестя-
ща сламка, която бях закрепил на стената на килията, 
до вратата, където беше най-свет-
ло. Втренчвах се в светлата точ-
ка, доближил до нея очи отдолу 
нагоре. В същото време напълно 
отпусках волята си и се оставях 
на замаяното олюляване, до което 
обикновено стигах. И когато усе-
щах, че губя равновесие и залитам 
назад, аз затварях очи и падах по 
гръб в безсъзнание на сламеника.

И тогава, за половин час, де-
сетина минути или дори цял час 
и повече, блуждаех безредно и 
безсмислено сред натрупаните 
спомени за неизменните ми за-
връщания на Земята. Но времето 
и мястото се меняха твърде бър-
зо. След това, когато се събуждах, 
разбирах, че аз, Даръл Стандинг, 
бях свързващата брънка, която обединяваше всич-
ките тези фантасмагории. Но това беше всичко. Ни-
кога не успявах да изживея напълно една цяла случ-
ка, един съзнателен откъс във времето и пространс-
твото. Моите сънища, ако може да ги нарека сънища, 
бяха разпокъсани и безсъдържателни.

Ето един пример от блужденията ми: в течение 
само на петнадесет минути безсъзнание бях пъплил 
и ревал в тинята на първичния свят и седял до Хас-
фуртър и цепил въздуха на 20 век в движен с бензин 
моноплан. Когато се събудих, помнех, че аз, Даръл 
Стандинг, в плът и кръв, една година преди затваря-
нето ми в Сан Куентин, бях летял с Хасфуртър над Ти-
хия океан край Санта Моника. Когато се събудих, не 
си спомнях за пъпленето и рева в праисторическата 
тиня. Въпреки това, когато се събудих, отсъдих, че 
някакси бях запомнил тази отдавнашна случка в ти-
нята и тя е действително една много по-ранна пре-
живелица, когато още не съм бил Даръл Стандинг, а 
някой друг или нещо друго, което е пъплило и ревя-
ло. Едната преживелица беше само много по-далеч-
на от другата. И двете бяха еднакво действителни 
– как иначе щях да си ги спомням?

Ах, какво прелитане на бляскави образи и действия! 
За няколко кратки минути освободено подсъзнание бях 
седял на царски трапези, на челни места и в края, 
бил съм и шут, и войн, писар и монах, бивал съм и 
властелин над всички на трапезата – държал съм 
светската власт със силата на моя меч, с дебелина-
та на стените на замъка ми; държал съм и духовната 
власт по силата на обстоятелството, че свещеници и 
затлъстели абати седяха на моята трапеза, наливаха 
се с мое вино и се тъпчеха с мои гозби.

Носил съм желязна халка на крепостник на шията 
си в студени страни и съм любил княгини от царс-
ки домове в затоплени от тропиците и напоени от 
слънчев дъх нощи, където черни роби вееха с вет-
рила от паунови пера да разхладят знойния въздух, 
а отдалече, отвъд палми и водоскоци, достигаше рев 
на лъвове и вой на чакали. Седял съм приклекнал в 

студени пустинни места и съм топлил ръце на огън, 
накладен от камилски тор; и съм лежал с пресъхнал 
език в оскъдната сянка на обгорен от слънцето пе-
лин край пресъхнали извори и съм копнял за вода, 
а около мен, разпаднали се и пръснати по солената 
почва се търкаляха кости на хора и животни, умрели 
от жажда.

Бил съм моряк и наемен убиец, учен и отшелник. 
Седял съм над ръкописни страници на огромни пле-
сенясали томове в тишината и полумрака на кацна-
ли връз скали манастири, докато на по-полегатите 
склонове селяните се трудеха сред лозите и масли-
новите дървета дълго след края на деня и докарва-
ха от пасищата врещящи кози и мучащи крави; да, и 
съм водил крещяща сган по отъпкани от колела, из-
дълбани от колесници каменни настилки на древни 
и забравени градове; и с тържествен глас, сериозен 
като самата смърт, съм прогласявал закони, отсъж-
дал тежестта на нарушението и налагал съответното 
смъртно наказание на хора, които като Даръл Стан-
динг са престъпили закона.

На замайваща височина от върха на мачти, олюлява-
щи се над палубите на кораби, съм гледал блеснали на 
слънце води, където коралови храсти преливаха във 
всички цветове на дъгата в дълбините на тюркоазената 
бездна, и насочвах корабите в убежището на огледал-
ни лагуни, където котвите с тътнеж се забиваха бли-
зо до обраслите с палми брегове от коралови скали, 
шибани от прибоя; и съм се сражавал по забравени 
бойни полета во време оно, когато слънцето заляз-
ваше над грозното клане, което продължаваше и 
през часовете на нощта с блеснали отгоре звезди 
и хладен нощен ветрец, долитащ от далечни снеж-

ни върхове, който не сполучваше да 
изстуди жарта на битката; и още съм 
бил малък Даръл Стандинг, бос в све-
жата от роса пролетна трева на сто-
панството в Минесота, премръзнал, 
когато в студени сутрини съм хранил 
добитъка сред парата, вдигаща се от 
дъха му; и докаран до страх и благо-
говение от великолепието и ужаса от 
бога, когато в неделните дни слушах 
високопарните проповеди за божие-
то царство и мъките в огъня на ада.

Но това бяха проблясъци и виде-
ния, които ме спохождаха, когато в 
единочка номер едно в Сан Куентин 
аз се докарвах до безсъзнание, като 
се втренчвах в частица блестяща, из-
лъчваща светлина сламка. Как ми ид-
ваха тези неща? Положително не мо-

жех да ги измисля от нищо в затворените около мен 
стени, както не можех да измисля от нищо тридесет 
и петте фунта динамит, толкова безпощадно търсени 
от мен от капитан Джейми, директора Атъртън и ди-
ректорския съвет.

Аз съм Даръл Стандинг, роден и отрасъл в земе-
делско стопанство в Минесота, някогашен професор 
по агрономия, непоправим затворник в Сан Куентин, 
а сега човек, осъден на смърт във Фолсъм. Аз не зная 
– в кръга на преживяното от Даръл Стандинг – тези 
неща, за които пиша и които съм изровил от храни-
лищата на подсъзнанието си. Аз, Даръл Стандинг, 
роден в Минесота, който скоро трябва да увисне на 
въжето в Калифорния, положително никога не съм 
любил царски дъщери в царски дворове, нито съм 
се бил сабя срещу сабя върху люшкащи се корабни 
палуби; нито съм се удавял във винарски склад на 
кораби, наливайки се с неразреден спирт под пиянс-
ките крясъци и предсмъртните песни на моряци, до-
като корабът се надигне и се разбие върху черните 
зъбери на скалите и вода забълбука отгоре, отдолу 
и навред.

Няма такива преживелици в живота на Даръл 
Стандинг на света. Да, аз, Даръл Стандинг, открих 
тези неща вътре в себе си чрез механична само-
хипноза в единочката на Сан Куентин. Тези неща не 
са били между преживелиците на Даръл Стандинг, 
също както думата “Самария” не е била позната на 
Даръл Стандинг, когато се е откъснала от устните на 
детето при вида на една снимка.

Човек не може да направи нещо от нищо. В еди-
ночката аз не можех да направя тридесет и пет фунта 
динамит. Нито можех от нищо в преживелиците на 
Даръл Стандинг да изкова в единочката далечните 
видения във времето и пространството. Тези неща 
се съдържаха в ума ми и аз тепърва започвах да се 
оправям с тях.

Превод Сидер ФЛОриН
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Продължава от стр. 1

Повишени са не само 
земните честоти, но и 
тези на човешките тела, 
така че за развъплъте-
ните същества сега из-
глежда е много по-лес-
но да се прикрепят към 
човешката аура или да 
влязат в нея, отколкото е 
било преди 75–100 годи-
ни. Това изтъняване на 
изолиращия воал улес-
нява контактите с онези, 
които вече са минали в 
отвъдното - факт, кой-
то е засвидетелстван от 
много ясновидци и ме-
диуми. Има много книги, 
които разказват за след-
смъртните реалии.

Онези, които прижи-
ве са били пристрастени 
към алкохола, цигари-
те, наркотиците или са 
имали други устойчиви 
навици, пренасят тези 
свои склонности и в от-
въдното, след смъртта 
техните желания стават 
толкова интензивни, че 
подобни същества са 
принудени да се при-
крепват към живи хора 
с цел да се наслаждават 
на познатите удоволс-
твия вместо тях. Те често 
посещават местата, къ-
дето се събират живите 
хора с подобни навици, 
защото именно чрез тях 
успяват отново да изпи-
тат желаните наслади. 
За целта те влизат в ня-
кое живо тяло при пръв 
удобен случай и често 
дори не осъзнават, че то 
не е тяхно! Наркоманите 
много често са заоби-
колени и обсебени от 
развъплътени същества, 
които приживе са били 
пристрастени към дро-
гата. Забранените или 
перверзни сексуални 
навици също силно ги 
привличат. Върху един 
индивид често могат 
да се открият до 60-70 
развъплътени същест-
ва, прикрепени към не-
говата аура.

Обикновено първият 
симптом за наличието 
на развъплътен пара-
зитизъм е чувството на 
крайна умора или липса 
на енергия, често при-
дружена от странно или 
тежко усещане в слън-
чевия сплит.

Внезапната промя-
на в индивидуалността 
(след някаква операция 
или инцидент) е друг 
признак за обсебване, 
същото показват и пове-
чето случаи на епилеп-
сия и шизофрения.”

Наистина, незапозна-
тия човек като прочете 
горните редове не може 
да остане безразличен.

Мен лично силно ме 

ЕКЗОРСИЗЪМ

впечатли тази материя. 
Като продължих да чета 
по-нататък, нещата ста-
наха още по-сериозни. 
Нека проследим из-
следванията и работата 
на Елоа Стар, понеже тя 
говори за тела, чакри 
и аура, а това е моята 
тема, много е интерес-
но да направя паралел 
с други изследователи 
в тази област. Да видим 
„къде сме ние”?

„Човекът е душа и дух, 
затворени във физичес-
ко тяло, той притежава 
също така етерно, аст-
рално (или емоционал-
но) и ментално тяло. Те 
са познати като „четири 
нисши тела” и са заоби-
колени от едно защит-
но (електромагнитно) 
силово поле, наречено 
аура, което вече беше 
потвърдено от науката.

Когато човек умре, 
той загубва само своето 
физическо тяло. То е не-
обходимо и се използва 
само на нивото на гру-
бата субстанция, подоб-
но на дреха от химична 
материя, което душата 
отхвърля при своето на-
пускане, защото повече 
не й е нужно.

Останалите три тела 
функционират по след-
ния начин:

1. Етерното тяло, кое-
то се простира на 2,5 см 
или повече извън физи-
ческото тяло, е изграде-
но от много фина суб-
станция и има две нива 
- низше етерно тяло, ко-
ето е точно копие на фи-
зическото и се разпада 
като него след смъртта, 
и висше етерно тяло (ду-
ховно тяло), чрез което 
душата функционира в 

духовните реали.
2. Астралното (или 

емоционално) тяло се 
запазва за по-дълго 
време след смъртта, 
но също постепенно се 
разпада. То излъчва сла-
ба светлина и обгръща 
физическото тяло като 
черупка на яйце, то е 
онова „чувстващо тяло”, 
с което човек проявя-
ва всичките си емоции 
- любов, радост, омраза, 
гняв и т.н. Това е тяло-
то, което привързаните 
към Земята същества 
използват, също както 
и онези, които са в аст-
ралните нива.

3. Менталното тяло, 
както разбираме, е от 
мека, златиста, светеща 
субстанция, обгръщаща 
човешката глава. Въпре-
ки че в крайна сметка 
и това тяло се разпада, 
разумът сам по себе си е 
част от Бога и никога не 
умира. Той се запазва, 
съединен с онази част 
от индивидуалността, 
която се подготвя за 
реинкарнация. Когато 
душата е готова за ново 
превъплъщение, тя пър-
во трябва да се спусне 
на ментално ниво, за да 
си формира ментално 
тяло, след това - на аст-
рално ниво, за да изгра-
ди емоционалното си 
тяло, после - на етерно 
ниво, за да се сдобие с 
материя за етерно тяло, 
и накрая тя се появява в 
нашия свят, въплътена 
в ново физическо тяло 
(детско).

Онази душа обаче, 
която е привързана за 
Земята, запазва своите 
тела, докато реши да се 
инкарнира или бъде от-

странена със сила.
Р а з в ъ п л ъ т е н и т е 

същества могат да об-
гърнат плътно своята 
жертва, изсмуквайки 
енергията и жизнената 
й сила, с което да при-
чинят огромна вреда 
на нищо неподозира-
щия въплътен индивид. 
Често тези същества не 
разбират, че вредят на 
човека (любим, родни-
на, приятел).

Първо обаче ние 
отправяме молитва за 
закрила и божествено 
ръководство, искайки 
от нашето висше АЗ поз-
воление да извършим 
нужния сеанс. Това ни се 
отказва в много редки 
случаи, когато Висшият 
Разум вижда, че въпрос-
ната личност не би има-
ла полза от нашата ра-
бота и в последствие ще 
привлече още повече 
развъплътени същества, 
така че да стане още по-
зле, отколкото преди. 
След като позволение-
то е дадено, ние пита-
ме дали висшето АЗ е в 
добър контакт с човека, 
а също и колко духовни 
учители има с него.”

Дотук стана ясно как-
во става с душите, които 
не са се изнесли от аст-
рала.

Много добре е пора-
ботила Елоа Стар в тази 
област. В материала се 
казва, че една от най-
големите ни защити от 
такива развъплътени 
същности е собствената 
аура. Нека бъдем благо-
дарни на нашия Творец 
за този щит.

Аз в никакъв случай 
не се смятам за яснови-
дец (така е по-добре), 
но много ясно виждам 
такива развъплътени по 
енергийната система на 
човека. В зависимост от 
това до каква степен чо-
век е прозрял своята ду-
ховност, то и развъплъ-
тените се „полепват” по 
тези чакри. След като 
знаем, че всяка чакра 
е определено ниво на 
информация, можем да 
извлечем нужната ни 
информация от дадена 
чакра. Обикновено чо-
век, който не е запознат 
с духовните неща и не 
вярва в прераждания, 
само това му невежест-
во е достатъчно, за да 
има развъплътени същ-
ности по осма и девета 
чакра. А знаем, че осма 
и девета чакра са на-
шият духовен аспект и 
се намират над главата 
ни. Попадайки там, тези 
същности не позволя-
ват на този индивид да 
„включи” на духовна 
вълна и той се блъска в 

грубия материален свят 
на оцеляването.

Седмата чакра е на-
шата епифиза. Това 
твърдя и доказвам вече 
над десет години. Не 
знам откога човек е ево-
люирал, но знам със си-
гурност, че ние сме във 
физическото тяло благо-
дарение на епифизата. 
Тя е връзката с духа и тя 
предава на хипофизата 
информацията от духа. 
Много е грешно да 
отъждествяваме вър-
ха на главата, където 
е Т-20, с чакра. Оттам 
минава глуонната 
нишка, която свързва 
епифизата с осмата ча-
кра. Осмата чакра е на 
около 3 см над главата, 
тя е нашият „харт диск”. 
Само това осъзнаване 
за седма чакра е до-
статъчно никога там да 
не попадне развъплъте-
но същество.

Шестата чакра, на-
шата хипофиза, която 
поема информацията 
от епифизата и подава 
на мозъка и останали-
те жлези, също може 
да бъде нападната от 
развъплътени, ако аура-
та ни е по-малко от 40 
см. Вече са правени 
снимки на медитиращ 
човек, което показва 
прескачане на импулси 
между епифиза и хипо-
физа. Знаем, че когато 
човек медитира, той е 
най-малко в Алфа ниво. 
А когато връзката е по-

осезателна между тези 
две жлези, тогава се каз-
ва, че е отворено трето-
то око на този човек.

Петата чакра, наша-
та щитовидна жлеза, е 
изявата ни, изказът. Ако 
не ни е позволено да се 
изявяваме и изказваме, 
това е предпоставка за 
затормозяване на дей-
ността на тази чакра. В 
такива случаи е възмож-
но да ни посетят некане-
ни гости и там.

Виждал съм хора, на 
които четвъртата чакра 
е запълнена с развъплъ-
тени същества. Поне 
при седемдесет процен-
та от такива случаи, този 
човек е енергиен вам-
пир. Наблюдавал съм и 
жени, които са майки на 
деца, и въпреки това не 
излъчват любов, затова 
там са се настанили тези 

същности.
С третата ни чакра, 

която е сателитната ни 
чиния, приемаме света 
така, както го разбира-
ме. И ако не го приема-
ме, какъвто е, тогава нас 
ни приемат за свое убе-
жище.

Втората ни чакра е 
много мощна и тя може 
да даде оттечка, ако 
имаме проблеми с гени-
талиите и секса. Много 
често гинекологични-
те проблеми са добро 
място за „накичване” с 
развъплътени същнос-
ти.

Също така на хора, 
които се занимават с 
бизнес, а не е тяхна 
работа, са запушени 
десета и първа чакра. 
Тъй като тези две чакри 
са много близко - те са 
последните две костич-
ки от гръбначния стълб 
- много хора се заблуж-
дават, че там има само 
една чакра. Това също 
го доказвам от десети-
на години. Наличието 
на проблеми с оцелява-
нето също е предпос-
тавка за натрупване на 
развъплътени същности 
в тази област.

Не са редки случаи-
те, когато проблеми от 
травми или разшире-
ни вени по краката са 
причина за неканените 
гости. В такива случаи 
човек все едно е с „по-
тури”.

Такива случаи са по-

леката форма. Но по-
тежка форма - натова-
рени всички чакри „като 
грозд” - е когато има 
сериозни здравословни 
проблеми. Сигурно сте 
виждали накацали ляс-
товички по жиците. В та-
кива случаи всички чак-
ри са „запушени”. Много 
неприятна гледка за 
този, който вижда това 
нещо. Много често съм 
казвал на мои приятели, 
че това ми предимство 
е голямо бреме, но как-
во да се прави, карма. 
В това ми прераждане 
така ще бъде.

Интересното, кое-
то съм забелязал, е, че 
тези същности не се по-
лепват само по аурата и 
чакрите, а и по местата, 
където пребивава тази 
личност. Имал съм слу-
чаи, когато на някои мои 
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приятели съм намирал в 
къщата, където живеят, 
и в офиса, където рабо-
тят, по десетина от тези 
същества. Най-често в 
ъглите и в някои по-за-
крити места.

Това не е приятно, 
но още по-неприятното 
е, че когато отидете на 
такова място и вашата 
аура е по-малка от 40 см 
(по Уреда Танев), то вие 
си поделяте тези същ-
ности с техния собстве-
ник.

Да се надявам, че все 
още не сте настръхнали. 
Но ако наистина започ-
нете да се страхувате, 
то аурата ви ще пада и 
ще имате шанса да се 
снабдите с няколко от 
тях. Когато изпитвате 
чувство на страх, неси-
гурност, то аурата ви 
пада, енергийното поле 
около вас намалява.

Искате ли вече да го-
ворим за начините на 
отстраняване, лекуване 
или там каквото и да е, 
само и само да нямаме 
от тези „пиявици” по на-
шето тяло и аура?

Отначало ще опиша 
световната практика в 
тази област. Ето и докъ-
де са стигнали Елоа Стар 
и екипът й. Това са ней-
ните резултати:

Тя събрала свои при-
ятелки и приятели съми-
шленици и започнали да 
се молят и да изпълня-
ват различни ритуали, 
за да изкарват, изгонват 
развъплътените от тела-
та и къщите на потър-
певшите. Според нея 
са имали голям успех. 
Ползвали са и радиес-
тезично махало в своята 
практика. Пращали тези 
същества към Христо-
вата светлина. Обръща-
ли са се към висшите 
същества и към всичко, 
което е можело да бъде 
в помощ, с единствената 
цел - да избавят дадения 
човек от сполетялата го 
беда.

Ето и още един слу-
чай от практиката и ме-
тода на Елоа Стар и гру-
пата й:

„Мисис Л. твърдеше, 
че продължава да чува 
един или два гласа и ни 
помоли нейна-
та къща и два 
акра земя да 
бъдат „изчис-
тени”. Нашият 
анализ показа, 
че тя има 18 
р а з в ъ п л ъ т е -
ни същества в 
и около аура-
та си, които 
я травмираха 
емоциона лно 
и физически, 
а освен това 
имаше 25 дру-
ги в къщата и 
помещенията. 
След сеанса по 
отстранява-
нето им, ду-

шевният й стрес спадна 
със 102 пункта към нор-
малното, но другите из-
мервания не бяха същес-
твено повлияни, макар 
че като цяло те се по-
добриха. Характерът 
беше над средното и се 
качи със седем пункта. 
Мъдростта нарасна със 
шест пункта, а нейното 
духовно равнище, което 
по начало беше високо, 
се покачи с още 11 пун-
кта. Беше й определен 
60-дневен възстанови-
телен период. А има слу-
чаи на възстановяване и 
до 18 месеца. Зависи от 
пораженията.”

Виждате какво 
въздействие оказват 
развъплътените същ-
ности върху душевност-
та, характера, мъдрост-
та и духовното равни-
ще, и всичко това става, 
защото е затормозена 
енергийната система 
от чакри. По-нататък в 
изследванията си автор-
ката говори за 70-80 
развъплътени по тялото 
на дадена личност.

Още малко материал 
за това, как се полепват 
по нас тези развъплъ-
тени. Убеден съм, че е 
по-добре да има добра 
профилактика и недо-
пускане, отколкото доб-
ро лечение. „Повече пот 
в учението, по-малко 
кръв в боя”. Суворов.

Аурата намалява от 
употребата на алкохол, 
наркотици и други по-
роци, но по-бързо нама-
ля от нашите емоции. Аз 
съм виждал какво става 
с аурата на човек, който 
има избухлив характер, 
като започне да излъчва 
омраза, желание за лик-
видиране на друг човек. 
Първо усилено намаля-
ва аурата и след това се 
полепват развъплътени 
по чакрите и той се пре-
образява в друг човек. 
Предполагам, че и на 
любезния читател му се 
е случвало да види таки-
ва промени в характера 
на някои хора, та дори и 
да не види развъплъте-
ните по чакрите. Нещата 
се случват независимо 
дали ги виждаме или не. 
Същото става и с човек, 

който нищо не казва, но 
Е с мисълта да „затрие” 
другия.

Сега ми се обади моя 
позната, която се чувс-
тва ужасно виновна за 
нещо, което не може да 
промени, а се случва. С 
психичното си зрение 
виждам, че аурата й е 
около 15-20 см. В този 
момент „летят” към нея 
десетина развъплътени 
същности. Ще трябва да 
я видя тази вечер, за да 
я изчистя.

Опитвам се да на-
правя кавалерски жест. 
Каква е изненадата ми, 
когато разбирам, че тя 
нарочно искала да се 
изяви като жертва на 
децата си. Ето това е вид 
мазохизъм, който мно-
го трудно се лекува. Тя 
не осъзнава, че като се 
полепят тези същества 
по нея, ще ги занесе в 
къщи и ще ги „споделя” 
с близките си. Виждате 
невежеството докъде 
води. Можем да вредим 
на себе си колкото си ис-
каме, но без да осъзна-
ваме, ние вредим и на 
хората, които обичаме.

Нека да обобщим 
кога се натрупват в 
нас и около нас тези 
развъплътени същес-
тва и да се опитаме с 
осъзнаването на този 
факт да предотвратим 
тяхната поява:

Да се опитаме да на-

мираме нашите недо-
статъци и да ги отстра-
няваме.

Да се опитаме да си 
овладяваме емоциите, 
които благоприятстват 
за бедата.

Да живеем без гняв.
Да не отмъщаваме.
Да се опитаме да жи-

веем живот без депре-
сия.

Да мислим позитив-
но.

Да не знаем какво е 
истерия.

Да живеем с любов.
Да не знаем какво е 

алчност.
Да не знаем чувство-

то ревност.
Да не се чувстваме 

виновни.
Да не сме мазохисти.
Да не се изявяваме 

като жертви.
Да не се страхуваме.
Да можем да проща-

ваме.
Да можем да благо-

дарим.
Да казваме по-често: 

обичам те.
Да знаем, че имаме 

енергийна система от 
чакри и да я изучим.

Да знаем, че има БОГ, 
и да го богославим.

Да обичаме себе си.
Да се усмихваме по-

често.
Да признаем подоби-

ето на другите.
Да признаем достой-

нството на другите.

Да не накърняваме 
близките си.

Да обичаме децата 
си.

Да обичаме родите-
лите си.

Със сигурност има 
още много положител-
ни неща, които трябва 
да съблюдаваме, за да 
живеем в мир, любов и 
в цветущо здраве. Всеки 
един от нас е отговорен 
за своето здравословно 
състояние, с ОТНОШЕ-
НИЕТО си към живота и 
към близките си. Защо-
то каквито са мислите 
и действията ни, такова 
е и здравето - нашето и 
на близките ни. Това не 
означава, че аз нямам 
метод за изчистване на 
развъплътени същнос-
ти. Напротив, имам и той 
е уникален. Но той важи 
само ако след изчиства-
не този човек се вземе 
в ръце и спазва прави-
лата по-горе. Защото 
няма никакъв смисъл 
да се помага на мазо-
хист, алкохолик, нервак 
или какъвто и да е, ако 
той сам не пожелае да 
се промени. А именно 
лечението идва тогава, 
когато човек е готов да 
промени начина си на 
живот, защото се вижда 
накъде го води сегашни-
ят. Както се казва в една 
китайска поговорка: 
„Ако не смениш ПОСОКА-

ТА, има вероятност да 
стигнеш ТАМ, накъдето 
си тръгнал”.

При моя метод не се 
налага да се събираме 
група от няколко човека 
и да повтаряме метода 
на Елоа Стар. Не казвам, 
че с едно щракане на 
пръста методът е готов. 
С много труд и неуспеш-
ни опити, но с идеята 
да се помага на хората. 
Благодаря на БОГ и на 
висшите сили, които са 
отговорни за тези дей-
ности, за това че на мен 
ми беше „даден” метод, 
с който можех да от-
странявам развъплъте-
ните същности по един 
уникален и много бърз 
начин. Виждам как за 
секунда–две аурата и 
всички чакри на човек 
са прочистени. Още вед-
нъж благодаря на БОГ.

Изчистването про-
тича не само на човека, 
който преминава през 
ЕНЕРГИИНИЯ ПОРТАЛ, а 
на цялата му ДНК вери-
га, баща, майка, братя 
и сестри, деца, внуци, 
съпруга или съпруг през 
децата и се предава по 
този начин на другата 
ДНК верига. Преминава-
нето става за 3 секунди 
- време, необходимо да 
се мине през една врата. 
Има много хора, които 
нищо не усещат от про-
цедурата, но въпреки 
това казват, че чувстват 
само някакво затопля-
не на тялото. А някои 
направо описват такива 
картини, сякаш мишки 
напускат потъващ ко-
раб. Друг пък се чувстват 
леки, силни и с много 
добро настроение. При 
различните индивиди 
има различна реакция, 
но във всички случаи тя 
е положителна.

А на човек, който има 
по десетина развъплъ-
тени и аура 15 см, след 
като премине през ПОР-
ТАЛА, енергийната му 
система от чакри се из-
чиства изцяло и аурата 
му става метър и десет.

Цялата Божествена 
мощ на портала е в чу-
дотворния прах, пепел 
(вибхути) на Сатия Сай 
Баба. Единствената моя 
заслуга е, че бях в Ин-
дия, в неговия ашрам, и 
съм го конструирал по 
мои „виждания”.

Възстановителният 
период започва веднага 
с няколко леки упражне-
ния за зареждане и из-
чистване от по-нататъш-
ни замърсявания и, като 
се спазват по-горните 
правила, трябва да се 
води осмислен живот. 
Това е моят метод за из-
чистване на развъплъ-
тени същества от аурата 
и чакрите.

За „енергийния пор-
тал” ще пиша допълни-
телно.
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МАГНОЛИЯ
ПрИкАзкИ зА цветЯтА

Васил КАНИСКОВ

Истински Нир сред 
цветята, който абсолют-
но не се интересува от 
нещата извън себе си. 
Ясно вселенско моде-
лиране на най-ниско, 
най-дълбоко ниво; но-
сител на цял океан от 
собствени значения, на 
които обектът е навътре 
в самия него - плуване в 
себе си, простиране на 
стремежа неудържимо 

напред и нагоре към 
Единението.

Напълно разчитане 
на Бога - ето кредото на 
магнолията. Нейната са-
модостатъчност я прави 
независима от външни 
преносители на инфор-
мация и живот; по тази 
причина няма нужда 
от гъсто населено об-
щество от себеподоб-
ни. Нейната любов към 
Бога е абсолютна. Ма-
кар и модел на Хипер-

вселената, розата има 
нужда от обект - дори и 
бялата. Бог също може 
да бъде обект, щом като 
не поражда усещане за 
пълнота - това именно 
става с белите рози в 
случаите, когато Бог се 
отдръпва. Точно по тази 

причина, за да компен-
сират липсата на мака 
у розата, някои школи 
са я съчетали със знака 
на кръста в символика-
та си. За разлика от тях 
аскетите, мистиците, 
религиозните, монасите 
живеят изключително 

от любовта си към Бога 
(като обект), но Негова-
та липса понякога им се 
отразява тежко. Бог има 
и такова свойство: да се 
отдръпва отвсякъде, за 
да се научат Неговите 
части да не зависят от 
Средата, с която е знаен 
Той в едната Си фаза, а 
да се самооткриват като 
въплъщения на Бога, 
съдържащ Цялото без-
остатъчно и напълно 
вътре в себе си. Частта 
по този начин става бо-
горавна, но не в аспек-

та на Тот, на Твореца, а 
в цялостта на Хол - на 
самия Бог! С Неговото 
именно всеприсъс-
твие и всеотсъствие се 
отличава и магнолията 
- едно от най-съвър-
шените същества на 
Панвселената.

От това следва, че 
на нея й е безразлично 
кога ще твори и кога ще 
обема, дали ще твори и 
дали ще обема: светът е 
изцяло вътре в нея, как-
то и тя е в света. Тя има и 
двете фази: на чувството 
в себе си и на чувството 
извън себе си. Но пър-
вото е ръководещо. На-
истина холифизата има 
пряк образ в магнолия-
та, особено розовата.
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ПрИкАзкИ зА цветЯтА

Освободена от гри-
жи, магнолията с вечно-
зелени листа се отдава 
на мисли за вечното. 
След един продължите-
лен период на самопоз-
наване и самоосъщес-
твяване, тя изведнъж 
се отваря за всички. И 
точно понеже е така ус-
троена, че е намерила 
Бога и живота първо 
вътре в себе си, никой 
не може да я съблазни 
с обмяна на чувства на 
външно и лично равни-

ще: тя обгръща, но как-
то обгръщат крилата на 
птицата-майка, която 
вече е снесла и мътила. 
Обгръщане и загръща-
не са различни потен-
ции на Живота: първото 
е основа на Бога, а вто-
рото - на Светия Дух, 
Който се скрива в Най-
Малкото. Най-изявени 
са Те, Двамата, но Бог е 
едновременно изявен и 
неизявен, докато Свети-
ят Дух - Управителят на 
Инфравселената - може 

да бъде само изявен, 
макар и Сам скрит от 
очите на всички. Както 
Тот е полюс на Универ-
салния Дух, на Учителя 
(Създателството - на 
Пътя), а Божият Дух е 
полюс на Космическия 
Човек и на Иисус-Чело-
века (затова Той слиза 
върху него като гълъб, 
за да се роди Христос 
или Хипервселената), 

“Холивселена” вие от-
сега нататък ще може-
те да призовавате ед-
новременно и Цялов-
селената, и глъбинната 
Вселена, понеже пър-
вата съдържа втората 
в себе си, но втората 
не съдържа първата, 
освен при частицата 
холион.

Братовчедка на нар-
циса, магнолията също 
изглежда самовлюбена, 
ала само изглежда така-
ва. Нарцисът се вдълбо-
чава в мъдростта на Изя-
веното и Цялото битие 
- неговите оплодителни 
атрибути са много до-
стъпни, именно затова 
да освободи съзнание-
то си за всесъзерцание, 

за всесамовглъбение. 
Докато леснотата, с ко-
ято се размножава маг-
нолията (поне желание-
то за това), отговаря на 
познатия мъжки нагон, 
духът да се занимава 
с някакво хоби непос-
редствено и незабавно 
преди и след акта на 
сливане. Прелюдии и 
интерлюдии не се коти-
рат при нея, освен до-

Ето защо, нямате ли 
причини да се чувства-
те повече обвързани от 
протяжността или обек-
тите, проникнете Ця-
лото с лъчите на своята 
холифиза и погледнете 
за миг някоя магнолия. 
Пак погледнете; отново; 
още веднъж погледнете! 
Няма да казвате нищо. 
Усмирете окончателно 
илюзията, че сте зависи-
ми от нещо извън себе си 
или че нещо зависи от вас 
- въпреки че обгръщате 
много души, като Птица-
та-Майка. Уравновесете 
частите на Цялото така, че 
да бъдат едновременно и 
в покой, и в движение. И 
тогава, за миг, ще изпи-
тате онова, което усеща 
магнолията - превъзход-
ното и странно, щастливо, 
извисено създание, което 
няма нужда от нищо.

Замисляли ли сте се 
по въпроса, защо зна-
кът на Христа е розова 
звезда с хиляди лъчи 
на светлосин фон? Сега 
уточнявам: всичко из-
лиза от яркосветещата 
алена точка - на фона 
на Христовото снежно-
бяло; то, от своя страна, 
бързо и постепенно се 
прелива в нежнорозово 
осъществявайки думите: 
“Аз и Отец Ми едно сме!” 
Нали Бог-Отец е червено-
то - обич, а Христос, като 
образ на Бога, е розов 
- Любов, макар че в Сво-
ята фаза като Син е бял 
- съвършенството? И слу-
чайно ли звездата на Хо-
ливселената е обгърната 
от гълъбовосиньото на 
Супервселената - от Духа 
Божий - както Земята от 
атмосферата?

01.06.1985 г.
София – Изгрев

Из „РОМОН ОТ 
БОЖЕСТВЕНАТА 

НАУКА”
“БИЛКИТЕ в България, 

Европа и по Света” 
Том I 

тох, поради благозвучие 
- и не само от благозву-
чие, да назова Цяловсе-
лената “Холивселена”. 
За да съдържа в себе 
си не само значението 
на Цялото, но и това на 
неговата противопо-
ложност - светостта на 
частта. Това има не само 
смислово, но и маги-
чески-вибрационно ос-
нование. Чрез думата 

така и магнолията е ан-
типод на невена, т. е. 
Холивселената - на Инф-
равселената; цялото - на 
частта. При най-голяма 
прецизност това тряб-
ваше да е единството на 
противоположностите 
Холвселена (това, което 
нарекох Холивселена) и 
“Холивселена” - Ултрав-
селената в тесния сми-
съл на думата или Ин-
фравселената. Понеже 
първата произлиза от 
“хол” (цял), а втората - от 
“холи” (свят), сфера на 
Светия Дух. Но поради 
дълбочината на думата 
“глъбинна Вселена” (Ин-
фравселена), изчерпва-
ща изцяло същността на 
Духа Святий, предпоче-

някъде при магнолията 
с розов оттенък, която 
именно затова е най, 
най-съвършена, тъй 
като цялото й съзнание 
е насочено към всеоб-
гръщане и цялото й все-
обгръщане се концен-
трира в мига. Обратно: 
при розата и подобните 
й мигът - или миговете 
с холизначение - се пог-
лъщат нереализирани, 
поради една постоянна 
прелюдия или една не-
свършваща никога ин-
терлюдия. Абсолютният 
Дух също работи с мига 
- чрез цветята, подоб-
ни на мака, но Той не 
се интересува от всеоб-
гръшане, а от животите, 
които създава.
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“Докато поне 9 човека, живеещи на планетата, имат стремеж към осъзнаване 
на Божественото земно битие, ведическата цивилизация е жива. А те не 
са девет, а стотици хиляди все повече откриват истината в себе си и 
променят начина си на живот. Скоро те ще станат милиони, но преди това 

стотици хиляди трябва сами в себе си да открият загадката, да разберат 
причината за катастрофата” 

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта” 

ДУШАТА И РАЗУМЪТ
Р а -

зумът има воля, но не е способен да 
усети външното намерение.

Душата е способна да усети вън-
шното намерение, но няма воля.

Единството между душата и разу-
ма подчинява външното намерение 
на волята.

Душата ви с нищо не е пo-лоша 
от другите. Достойни сте за най-доб-
рото.

Имате всичко, което ви е необхо-
димо. Остава ви само да се възпол-
звате от него.

Звездите се раждат самостоятел-
но. Но ги запалват махалата.

Махалата прикриват факта, че всеки човек има 
уникални способности.

Правилото „Прави като мен” създава общопри-
етите стереотипи на махалата.

Всяка душа има свой индивидуален „звезден” 
сектор.

Ако разумът позволи, душата сама ще намери 

своя сектор.
Позволете си дър-

зостта да плюете на 
стереотипите на ма-
халата.

Позволете си дър-
зостта да повярвате 
в безграничните въз-
можности на душата 
си.

Позволете си дър-
зостта да имате пра-
вото на своя индиви-
дуалност.

Оставете радос-
тта за себе си, а гор-
достта отстъпете на 
ангела си.

Поведението и 
мислите на човека са 
обусловени от зави-
симостта му от маха-

лата.
Поддържайте важността си на минимално рав-

нище и действайте осъзнато.
Не придавайте на нищо прекомерно значение.
Вашата важност не е необходима на вас, а на ма-

халата.
Не усилията и не упоритостта, а осъзнатото на-

мерение държи важността на нулата.
Фрейле характеризира индивидуалната 

същност на човешката душа.
В преследване на чужди стандарти ра-

зумът все повече се отдалечава от душата.
След като настроите разума си на фрей-

ле на душата, ще придобиете редица скрити 
достойнства.

В състояние на единство душата пее, а разумът 
доволно потрива ръце.

Като мисли за средствата, разумът поставя фа-
тален кръст на трудно достъпната цел.

Позволете си да имате - това е главното условие 
за изпълнение на желанието.

При цялата й привлекателност, ако нещо ви гне-
ти, целта може да се окаже лъжлива.

Не вярвайте на никого, който ви призовава да 
промените себе си.

Дискомфортът се проявява като тягостно без-
покойство, бреме, угнетеност.

Душевният комфорт не е еднозначно „да”. Ду-
шевният дискомфорт е еднозначно „не”.

Размишлявайки за целта, не мислете за нейната 
престижност, недостъпност и за средствата за пос-
тигането й - обръщайте внимание само на състоя-
нието на душевен комфорт.

Положителните твърдения трябва да са при-
дружени от съответните чувства.

Отделното твърдение трябва да бъде позитив-
но и точно насочено.

Насочвайте твърдението към причината, а не 
към следствието.

Формулирайте твърдението в сегашно време.
Когато решимостта да имате е лишена от жела-

ние да имате, махалото няма за какво да ви закачи.

резюме

Продължава от стр. 1

Хира Ратан Манек е 
роден на 12 септември 
1937 г. в Индия. По про-
фесия е инженер и ра-
боти в семейния бизнес 
до пенсионирането си 
през 1992 г. След това се 
посвещава на практи-
ката „тратака” (концент-
рация върху Слънцето). 
Това е стар метод, прак-
тикуван в древния свят 
– Египет, Гърция, Индия, 
Америка. От юни 1995 
г. Манек живее само 
на слънчева енергия и 
вода. Понякога, ако об-
стоятелствата налагат, 
приема чай, кафе, цвик 
от мляко. Досега е имал 
3 периода на строг пост, 
през които е бил наблю-
даван от екипи учени и 
лекари. Първият пост е 
продължил 211 дни през 
1995-96 г., вторият – 411 
дни, ръководен от меж-
дународен екип учени 

ПОСЛАНИЕТО НА    ЧОВЕКА–СЛЪНЦЕ
и 21 лекари, след 
което е поканен 
от Университета 
„Томас Джефер-
сън” и Пенсил-
ванския универ-
ситет във Фила-
делфия, САЩ, къ-
дето преминава 
130-дневен пост 
под наблюдение 
на специалисти в 
изследването на 
мозъка и епифиз-
ната жлеза. Те са 
установили, че макар на-
уката да твърди, че нев-
роните в мозъка умират 
и не се възстановяват, 
след излагане и гледане 
на слънчева светлина по 
метода на Манек, невро-
ните се възстановяват и 
човек не заболява и не 
страда от старческите 
дегенеративни процеси 
на мозъка, а запазва ума 
си свеж и деен до края 
на живота си. 

От 2002 г. Хира Ратан 
Манек пътува по света 
и изнася стотици лек-
ции, дава интервюта и 
преподава своя метод 
на хора, които искат да 
използват слънчевата 
светлина като източник 
на лечение и енергия.

Какъв е методът на 
Манек? 

Слънцето трябва 
да се гледа 1 час след 
изгрев или 1 час пре-
ди залез, като човек 
е стъпил бос на гола 
земя

През това време в 
слънчевата светлина 
липсват изцяло ултрави-
олетовите лъчи и няма 
опасност за очите ни. 

Когато гледа-
ме Слънцето, 
трябва да мис-
лим за болес-
тите и пробле-
мите си и как 
Слънцето ще 
ги излекува.

П ъ р в и я 
ден Слънцето 
се гледа 10 се-
кунди, втория 
се увеличава с 
още 10 и така 
всеки ден се 

гледа 10 секунди пове-
че. След 60 дни време-
то, през което се гледа 
Слънцето, е 10 минути, 
след 90 дни (3 месеца) 
- 15 минути.

Освен това 30 ми-
нути на ден трябва да 
се печем на 
слънце.

Тук чо-
век може да 
спре, но още 
една година 
трябва всеки 
ден да гледа 
С л ъ н ц е т о 
по 5 минути 
на ден и 30 
минути да 
се излага на 
слънце.

Освен това е добре 
да се зарежда вода на 
Слънце и да се пие. Ако 
се ползва чешмяна вода, 

тя трябва да се превари, 
да се налее в стъклена 
бутилка с капачка и да се 
излага на Слънцето цял 
ден. Слънчевата вода за-
пазва енергията 24 часа. 
Тя може да се използ-
ва за пиене, като капки 
за очи, уши, нос, петна 
по кожата или компрес 
на болно място – чисто 
парче плат се натопя-
ва в слънчева вода и се 
поставя на болното мяс-
то. Тази вода повишава 
енергията на тялото и то 
няма нужда от енерги-
зиращи напитки, които 
са предимно химия.

Когато човек е стиг-
нал до 15 мин. взиране 
в Слънцето, невроните 
в мозъка му се възста-

новяват, болестите на 
очите –далекогледство, 
късогледство, перде – се 
изцеляват, лекуват се ос-

теопорозата, артритът, 
проблемите с простата-
та, добре се повлиява и 
гръбначният стълб.

Ако човек продължи 
да гледа Слънцето по 
същата методика, след 
180 дни ще достигне до 
30 минути. Ако реши 
да спре тук, трябва 
още една година все-
ки ден да гледа Слън-
цето по 10 минути. Да 
ходи бос 10 минути, да 
се пече по 30 минути и 
да пие слънчева вода.

При това - 30 минути 
гледане на Слънцето, 
30 мин. печене и упот-
ребяване на слънчева 
вода – се лекуват прак-
тически всички болести, 
енергията КУНДАЛИНИ 

се издига, активират се 
всички чакри, аурата 
на човека се изчиства, 
гладът намалява, „човек 
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“Не всички хора усещат окултните нападки, но ти ще ги разбереш, ще ги 
почувстваш, ще ги видиш. Моля те, не се страхувай. Страшното е безсилно 
пред безстрашното. Забрави видяното веднага. Колкото и да е всесилно 

чудовището, когато е забравено, то престава да съществува” 

Владимир Мегре, из “Родовата книга” 

ПОСЛАНИЕТО НА    ЧОВЕКА–СЛЪНЦЕ

става господар 
на самия себе 
си”.

Ако човек 
продължи да гле-
да Слънцето, на 
270-я ден се до-
стига до 45 ми-
нути. Това е мак-
сималната грани-
ца. Тук се спира 
окончателно, но 
още една годи-
на всеки ден се 
гледа Слънцето 
по 15 минути, печем се 
30 минути, пием слън-
чева вода и ходим 
боси първите 6 дни по 
45 минути, след това 
по 30 минути.

След 270 дни тялото 
на човека се превръща в 
слънчев чип и се храни 
директно от слънчевата 
светлина. Гладът изчез-
ва.

След 270 дни и 1 го-
дина може да се спре 
гледането на Слънцето, 
но човек го обиква и му 
се иска да продължи да 
го гледа, което не бива 
да е повече от 15 минути 
на ден.

Ние всички се храним 
със слънчева енергия, 
но опосредствано, чрез 

Майките могат да ле-
куват децата си до 3-го-
дишна възраст, като им 
дават слънчева енергия, 
а децата до 15 години 
могат също да гледат 
Слънцето не повече от 
15 минути и 1 година 
след това – по 5 мину-
ти. Добре е бременните 
жени да излагат корема 
си на слънце, тогава но-
вородените деца няма 
да боледуват от жълте-
ница след раждането.

Ако мястото, където 
живеем, не позволява 
да се вижда Слънцето 
на изгрев или на залез, 
тогава може да се гледа 
дори силното обедно 
Слънце, отразено в съд 
с вода.

растенията. А така чо-
век се научава пряко да 
употребява слънчевата 
енергия за храна и лече-
ние. Ние сме направени 
от светлина, слънчеви 
клетки има във всеки чо-
век и когато се активи-
рат, животът на човека 
се променя, той получа-
ва повече енергия, кар-
мичните му проблеми 
се изчистват, както при 
постите, макар че тогава 
човек потиска глада си 
и обикновено мисли за 
ядене, а тук гладът прос-
то изчезва.

По тази методика и 
излагане на слънчевите 
лъчи могат да се лекуват 
и най-тежките заболява-
ния – рак, СПИН, диабет, 
слънчевата светлина 
е естествена химиоте-
рапия. Подобрява се 
психическото здраве. 
Известно е, че липсата 
на слънчева светлина 
особено при жените 
води до понижаване на 
тонуса, настроението, 
до депресии. Когато сме 
наситени със слънчева 
светлина и енергия, ста-
ваме нечувствителни 
към вредните влияния 
и дори към влиянията 
на планетите и звездите. 
Слънцето ни защитава в 
буквален смисъл.

Хора, които страдат 
от тежки очни заболя-
вания като катаракта и 
глаукома, трябва отна-
чало да се излагат на 
Слънцето със затворени 
очи. След 1 месец могат 
да започнат да работят 
по методиката, започ-
вайки с 10 секунди.

Ако вместо да гледа-
ме Слънцето, го визуали-
зираме, както например 

при медитаци-
ята „вътрешна 
усмивка”, се по-
лучава същият 
резултат, но по-
бавно.

Гл е д а н е т о 
на Слънцето и 
ходенето бос, 
особено ве-
чер в морето 
по 45 минути, 
ни свързва и с 
Майката-Земя, 
която също ще 

помогне за нашето из-
целение. Ходенето бос 
активира всички жлези 
с вътрешна секреция, 
които се проектират 
в активните точки на 
пръстите на краката. Го-
лемият пръст например 
е свързан с епифизата 
- жлезата, наречена 3-
то око, в която според 
източните учения се на-
мира душата на човека 
и която отговаря за ин-
туицията му. 2-ят пръст 
е свързан с хипофизата, 
3-ят - с хипоталамуса, 4-
тия – с таламуса, който 
превръща негативни-
те ни чувства, емоции 
и идеи в позитивни и 
божествени, а 5-ят, мал-
кият пръст, е свързан 

с амидалата – това са 
жлези, разположени зад 
слепоочието. Слънчеви-
те лъчи, попаднали там, 
ги активират и те се пре-
връщат в природен ла-
зер – така тялото може 
да приема енергия и да 
се лекува със собствен 
лазер.

В древността лечени-
ето със слънчева свет-
лина е било известен и 

практикуван от всички 
метод. Ние сме наслед-
ници на траките и зна-
ем, че те са посрещали 
Слънцето всяка сутрин 
със специални ритуали. 
Първоначалното хрис-
тиянство също е било 
свързано с посрещането 
на изгрева на Слънцето 
– в Индия, където отива 
ап. Тома и проповядва 
Благовестието, после-
дователите на Христос 
били наричани „криста-
ни”, защото на санскрит 
„крис” значи Слънце. 
Впоследствие названи-
ето „Кристани” 
се превърнало 
в християни. 
Знаем, че бо-
гомилите също 
са посреща-
ли изгрева на 
Слънцето, как-
то и катарите, 
и албигойците. 
Само преди 60 
години Учителя 
Петър Дънов 
извеждаше сво-
ите последова-
тели да посре-
щат Слънцето 
и да играят 
Паневритмия. 
Той нарече по-

селището край София 
„Изгревът” и водеше 
всяко лято учениците 
си на Рила, край Се-
демте свещени рилски 
езера, на духовен летен 
лагер, където на изгрев 
приемаха слънчевата 
енергия, пееха песни и 
играеха Паневритмията 
– Свещения Танц на Жи-
вота – традиция, която 
продължава и до днес.

Ето каква богата 
и жива традиция на 
съзнателна връзка със 
Слънцето и използване-
то на слънчевата свет-
лина и енергия имаме 
ние, българите. И като 
наследници на тази тра-
диция защо не ползва-
ме живителните лъчи 
на Слънцето, което дава 
живот на всичко на тази 
планета, а се тъпчем с 
хапчета, поглъщаме хи-
мически отрови, произ-
ведени от фармацевтич-
ните заводи, и ставаме 
все по-болни? Даден ни 

е източник на здраве, 
енергия, живот, радост 
– защо го пренебрегва-
ме? Не е ли забравила 
християнската религия 
своите корени в гонит-
бата на власт над души-
те ни и в своето духов-
но високомерие е от-
хвърлила Източника на 
живот на тази планета? 
Множеството окултни 
учения, които объркват 

главите ни със своите 
фантасмагории, също 
не се сещат за Всемо-
гъщото Слънце, без ко-
ето няма живот. Науката 
брои слънчевите петна 
и изригвания и ни пла-
ши с магнитни бури и 
ултравиолетови лъчи, 
съветва ни да се пазим 
от Слънцето, да носим 
тъмни очила и да не се 
излагаме на „смърто-
носните” му лъчи. За-
творени в бетонните си 
жилища, заточени в ра-
ботни помещения без 
прозорци, изложени 

цял ден на изкуствено 
осветление и дишащи 
умъртвения въздух на 
климатиците – как ис-
каме да бъдем здрави 
и психически уравно-
весени? Кой управлява 
човечеството и му на-
сажда страх и го изоли-
ра от Слънцето, което 
ни дава живот?

Затова толкова на-
временно и важно е 
посланието на Хира 
Ратан Манек, човекът, 
който е посветил жи-
вота си на идеята за 
лечение на тялото, ума 
и душата със слънчева 
светлина:

„Ние имаме суперком-
пютър в нашите тела, 
даден ни от природата, 
и това е нашият мозък. 
Ако можем да активира-
ме човешкия мозък и да 
събудим силите, вложе-
ни в него, ние ще издиг-
нем нашето съзнание до 
по-високи нива.”

И ще завърша с ду-
мите на Учителя Петър 
Дънов:

„Всичко е светлина. 
Ако ти можеш да сгъс-
тиш светлината, ще 
имаш храна... Хиляди го-
дини могат да минат, 
но хората ще се хранят 
със светлина и това ще 
бъде един голям успех”.
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„Истината е рожба на тишината и постоянната медитация.”   Исак Нютон

„Интуицията е шепот на духа.”  Петър Димков

„Велики са тези, които разбират, че духовното е по-могъщо от каквато и да е 
материална сила и че мисълта управлява света.”  Ралф Емерсън

Из Акашовата летопис
четиричленният земен човек

Ние виждаме, че за погле-
да на духовнонаучния изсле-
довател човешкото физичес-
ко тяло не е нещо затвърде-
но, не е нещо трайно в своята 
форма и дейност. То постоян-
но се преобразува. И такова 
преобразуване се извършва 
също и в настоящата Земна 
епоха. Ние можем да разбе-
рем човешкия живот само то-
гава, когато сме в състояние 

да си съставим представа за това преобразуване. 
Едно духовно-научно разглеждане на човеш-

ките органи показва, че те се намират на твърде 
различни степени на своето развитие. В човешкото 
тяло има такива органи, които в своята настояща 
форма се намират в низходящо развитие, и други, 
които са във възходящо развитие. Първите в бъ-
деще ще губят все повече от своето значение за 
човека. Те са оставили вече зад себе си кулминаци-
ята на разцвета си, постепенно ще се атрофират и 
накрая ще изчезнат от човешкия организъм. Други 
органи се намират във възходящо развитие, много 
от това, което сега съществува в тях само като за-
родиши, ще се развие в бъдеще до по-съвършени 
форми с една по-висша задача. Към първите органи 
принадлежат между другото онези, които служат за 
размножението, за възпроизвеждането, раждането 
на себеподобните. В бъдеще те ще предадат своята 
задача на други органи, а самите те ще изгубят вся-
какво значение. Ще дойде време, когато те ще се на-
мират в атрофирано състояние в човешкото тяло и 
хората ще виждат в тях само свидетели за миналото 
развитие на човека. 

Други органи, като например сърцето и съсед-
ните нему форми, в известно отношение са в нача-
лото на своето развитие. Едва в бъдеще те ще дове-
дат до развитие това, което в зародишно състояние 
се намира в тях. Духовно-научното схващане вижда 
именно в сърцето и неговото отношение към така 
нареченото кръвообръщение нещо съвършено 

различно от това, което вижда съвременната фи-
зиология, която в това отношение е зависима от на-
пълно механистично-материалистични представи. 
Тази духовна наука успя да хвърли светлина върху 
факти, които са познати на съвременната наука, за 
които обаче тази наука със своите средства не може 
да даде задоволително обяснение. Анатомията по-
казва, че мускулите на човешкото тяло в своето ус-
тройство са два вида. Има мускули, които в своите 
най-малки части представляват гладки снопчета, и 
такива, чиито най-малки части показват напречна 
набразденост. Гладките муску-
ли в своето движение общо взе-
то са независими от човешката 
воля. Гладки са например мус-
кулите на червата, които чрез 
правилните движения на пе-
ристалтиката изблъскват хра-
нителната каша, без човешката 
воля да има някакво влияние 
върху тези движения. Гладки са 
по-нататък онези мускули, кои-
то се намират в ириса на окото. 
Тези мускули служат на движе-
нията, чрез които зеницата на 
окото се разширява, когато то 
е изложено на по-малко коли-
чество светлина, и се стеснява, 
когато в окото прониква много 
светлина. Тези движения също 
са независими от човешката 
воля. Напречни са онези мус-
кули, които стават посредници 
за движенията под влиянието 
на човешката воля; чрез тях на-
пример се движат ръцете и кра-
ката. От това общо устройство прави изключение 
сърцето, което също е един мускул. В своите движе-
ния през настоящото време на развитието сърцето 
също не се подчинява на човешката воля; въпреки 
това то е един напречен мускул. Духовната наука по 
свой начин обяснява причината за това. Така, както 

сега е устроено сърцето, то не ще остане завинаги 
такова. В бъдеще то ще има съвършено друга фор-
ма и различна задача. То е на път да стане подчинен 
на волята мускул. В бъдеще то ще извършва движе-
ния, които ще бъдат действия на вътрешни душев-
ни импулси на човека. Със своето устройство то 
още сега показва какво значение ще има в бъдеще, 
когато движенията му ще бъдат израз на човешката 
воля също така, както днес вдигането на ръката или 
придвижването на крака напред. Този възглед за 
сърцето е свързан с обширно познание на духовна-

та наука върху отноше-
нието на сърцето към 
така нареченото кръво-
обращение. Механич-
но-материалистичното 
учение за живота вижда 
в сърцето един вид пом-
пено устройство, кое-
то редовно изтласква 
кръвта в тялото. Духов-
но-научното познание 
показва съвършено дру-
го. За него пулсирането 
на кръвта, цялата нейна 
вътрешна подвижност 
са израз и действие на 
душевни процеси. Нещо 
душевно е причината за 
това, как се движи кръв-
та. Пребледняването, 
причинено от чувства 
на страх, зачервяването 
под влияние на чувства 
на срам, са груби дейс-
твия на душевни проце-

си в кръвта. Обаче всичко, което става в кръвта, е 
само израз на това, което става в душевния живот. 
Връзката между пулсацията на кръвта и душевните 
процеси е много тайнствена. И движенията на сър-
цето не са причина, а последствия от пулсацията 
на кръвта. В бъдеще сърцето ще внася във външ-
ния свят действието на това, което човешката душа 
тъче чрез волеви движения. 

Други органи, които се намират в подобно въз-
ходящо развитие, са дихателните органи, а имен-
но с тяхната роля като инструменти на говора. 
Понастоящем чрез тях човекът е в състояние да 
превръща своите мисли във въздушни вълни. Чрез 
това той отпечатва във външния свят това, което 
изживява вътрешно. Той превръща своите вътреш-
ни изживявания във въздушни вълни. Вълнообраз-
ното движение на въздуха е възпроизвеждане на 
това, което става в неговата вътрешност. В бъдеще 
по този начин той все повече и повече ще се фор-
мира от своята вътрешна същност. И крайният ре-
зултат в това направление ще бъде, че чрез своите 
органи на говора, достигнали до своята висота на 
съвършенство, човекът ще възпроизвежда самия 
себе си - своите себеподобни. Следователно днес 
органите на говора съдържат в себе в зародишното 
състояние на бъдещите органи на размножението. 
И фактът, че през време на половото узряване при 
мъжкия индивид настъпва промяната на гласа (му-
тирането), е последствие на тайнствената връзка 
между органите на говора и същността на размно-
жението. 

Цялото човешко физическо тяло с всички свои 
органи може да бъде разгледано по този начин ду-
ховно-научно. Тук трябваше да дадем предварител-
но само някои примери. Съществуват духовно-на-
учна анатомия и физиология. И днешните анатомия 
и физиология в недалечно бъдеще ще бъдат обога-
тени чрез тях, да, те напълно ще се видоизменят. 
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