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огато става дума за метод, преди
всичко се задава въпрос за техниката на психична реконструкция:
как мисловният методологичнен модел може
да бъде употребяван с честа, лесна и повторяема активност на волята? Колкото и специфичен да е отговорът, употребата на всеки
метод винаги се преживява като волево пресъздаване на вече изработена парадигма.
Петър Дънов, Учителя, определя Завета
като метод на Христос под формата на книга
за упражнение (избрани библейски стихове,
заедно с багри и добродетели, които те „предизвикват и образуват”).1 Моята теза е, че
Завета може да бъде интерпретиран и употребяван като медитативна реконструкция с
определена алгоритмична последователност:
1. Преживяване на всеки библейски
стих чрез специфичния инструментариум
(представен, понятиен и идеен) на индивида;
2. Волево „отблъскване” на индивидуалното съзнание от конвенционалните представи, понятия и идеи, породени от прочита,
и концентриран пренос към цветовата представа, съответстваща на стиха;
3. Медитативно „присъединяване” на
индивидуалното смислово преживяване
на текста към съответстващата му цветова
представа.

Завета като медитативна
реконструкция
Дефиницията на Завета като метод
на Христос, включващ библейски стихове,
цветове и добродетели, изисква психофизи-

ологична интерпретация на понятията Христос и познание за Христос. От друга страна,
налага се точно морфологично описание на
структурите, в които посочените психофизиологични феномени могат да се случат.
Многочленна структура на човека.
Според християнската езотерична традиция
съвременният човек се състои от сетивно
физическо тяло и още четири свръхсетивни
тела: етерно, астрално, ментално и причинно. Въпреки незначителните терминологични
различия, тази окултна анатомия се използва
от всички древни, средновековни и модерни
школи. Някои доктрини допълнително различават три типа душа и три типа дух. Петър
Дънов, Учителя, твърди, че в действителност
е уместно да се говори само за три тела: на
Любовта, на Мъдростта и на Истината.2
Сплитането на взаимодействията между някои Висши свръхсетивни същества
(Власти, Сили и Господства), които се устремяват от Космоса и се индивидуализират в
човека, пребивава като негово астрално тяло,
но се проявява като дейност под формата
на етерно тяло.2, 3 От етерното тяло започва Животът, в който всяко физическо тяло
е потопено. Състои се от две части: на първата принадлежат топлинният, светлинният,
химическият и жизненият етер, а на втората
– моралната същност на етера.3 Съвестта се
влива в човека като дар от Висши същества
(Власти) и във вид на нравствени съждения
се отпечатва в етерните ни тела. Само в етерната тъкан функционират Животът и моралът; духовното, т.е. астралното, не се нуждае
от Живот, а моралът изчезва с напускане на
физическото и етерното тяло.
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Според християнската езотерична традиция всяко етерно тяло може да бъде наблюдавано и изследвано във вид на цветни духовни потоци от елементарни същества (гноми,
ундини, елфи и саламандри), т.е. като свят,
преливащ от багрите на светлинния спектър,
в който приижда Живот.3 Тази функция на
елементарните същества се възприема като
първичната чистота, присъща на човечеството преди акта на грехопадение. С други думи,
етерните багри са волевите действия на човека в Едемския рай.
Гледането на цвят е възприятие, което
произвежда впечатление, и в етерното тяло
на главата се създава представа за определена багра. Зад възприятието стои сетивност,
докато зад представата стои памет и тези два
феномена могат да бъдат добре разграничени от реконструиращото мислене. Същественото е в езотеричния детайл, според който
с пробуждането на паметта индивидуалното
съзнание се вплита подсъзнателно в Космоса, и по-точно – в дейността на някои Висши
свръхсетивни същества (Ангели, Архангели
и Начала): спомените се тъкат от Ангели, мисленето възниква от вътрешна активност, в
която присъстват Архангели, а носители на
самите космични мисли и непосредствени
участници във възприятията (гледане, слушане и др.) са Начала.
Накратко: етерното тяло може да се
схваща като ключова морфология, в която
функционират Животът и нравствеността, а
присъщата му невинна добродетелност може
да се преживява чрез паметови представи за
багрите на светлинния спектър.
Онтологична и психологична реконструкция на Христос. По правило Христос
се дефинира като свръхсетивно Слънчево
същество, изпратено на Земята, когато боговете творци и ръководители на еволюцията
вече не могат да въздействат на хората поради психичните последствия от грехопадението. Слизайки към Земята, Христос „умира”
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за Слънцето, оставяйки на него Своето тяло
на Мъдростта (Атма); в обкръжението на Земята оставя Своето тяло на Любовта (Будхи),
а чрез тайнството на Голгота излива в етера
на Земята Своето тяло на Истината (Манас).
Кръвта, изтекла от раните на Спасителя, се
етеризира, разширява, обхваща земната атмосфера, свързва се с всички етерни тела, а
самият Той осъществява изкачване в Духовния свят (Девакхан), придавайки на етерната Си кръв възходящ поток.3 Когато човек
съзнателно изработва правилно разбиране и
отношение към случилото се на Голгота, потокът на Христовата кръв се въвежда в етерния стълб, струящ от всяко човешко сърце
към пинеалната жлеза в мозъка (епифиза), и
функционира като своеобразно присъединяване на индивидуалното към космичното.
„Така трябва да разбираме Христовото учение – казва Петър Дънов, Учителя, – Христос
духа и това духане се е преобърнало на Светлина, а пък Светлината – на Живот.”1
Реконструкцията на тайнството на Голгота по правило може да се идентифицира
със собственото ни същество и специално – с
проблема за смъртта. На Голгота Слънчевият дух на Христос се сродява със смъртта,
възприема я в Живота като негова съставна
част, като укрепващо го преживяване. Минавайки през смъртта, Христос донася сили,
създаващи в хората познания за истинската º
същност. На физически план без смъртта човек не може да намери своето причинно тяло
(висш Аз), затова менталната º реконструкция е интелектуална сила, с която се прехожда през нейната илюзия.3
До тайнството на Голгота във вътрешността на причинното тяло не са съществували съждения и разбирания за обяснение
на висшите свръхсетивни светове, а самото
то е действало разрушително върху останалите три тела. Встъпването на Христос в духовността на Земята снема причинното тяло
в материята, за да го направи свободно, и чо-
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век става способен след смъртта си да помни
представи за Христос като Негова светлина.
Етерът, възприел Светлината на Христос, не
попада в земните сили на умиране, около планетата се образува сфера от оживели етерни
тела и така Земята еволюира в Слънце.3 На
практика тайнството на Голгота е събитие,
предназначено да възстанови хармонията
между причинното и астралното тяло, и човек
да ги почуства като структури, живеещи в свободна духовност, а не свързани с плът и кръв.
Накратко: Христос може да бъде ментално реконструиран като първия човек,
проявил чрез въплъщение своето причинно
тяло така, че да е способно да оживява, запаметява и пренася след смъртта всички етерни
събития, умъртвени от сетивното индивидуално съзнание. Уникалното Му едновременно присъствие и като космично Същество,
и като субстанция на човешките причинни
тела предполага възможност за индивидуално преживяване като обект и субект на съзнанието.
Епистемологична реконструкция на
Христос. Според Петър Дънов, Учителя,
съществуват четири епистемологични архетипа: старозаветен, новозаветен, праведен
и ученик.4 По правило християнската езотерична традиция разглежда менталността
като низходяща стълба на мисленето: в началото мислите се преживяват в причинното тяло като органи на живи, свръхсетивни
същества; на по-късен етап се преживяват в
астралното тяло само като техни отражения;
по-нататък – като душевен отзвук в етерното
тяло; на последен етап се преживяват във физическото тяло като мъртви сенки на духовното, най-често под формата на абстрактни
понятия и сетивно-представна терминология.3 Явно в историческата древност чрез мислите човек се е чувствал в жива връзка с духовните светове, но за да постигне свободна
воля, е трябвало да се отчужди от тях с неизбежното чувство за отделност и напуснатост.

Димитър Калев
В старозаветния архетип функционират
ментални импулси на родова наследственост
и всичко се преживява като струящо откъм
Космоса присъствие (Любов) на Бог Отец,
пребиваващ в основата на всички вещи.
Новозаветният архетип се формира
след тайнството на Голгота и благодарение на
Христос, снел причинното тяло в материята
(Любов плюс Светлина), хората престават да
наследяват мислите, а започват да ги получават като лично владеене, т.е. да ги изработват
като свое достояние.
Архетипът на праведния е плод на задаващата се модерна епоха и на възрастващото причинно тяло, в което, физически невидим и несъзнаван, живее Христос, постижим
единствено чрез свободното самосъзнание
на Светия Дух. Светият Дух се дефинира като
обективно битие на самосъзнанието, преди
да се въплъти в човека като съзнание на причинното тяло (Любов плюс Светлина, плюс
Мир).3, 4 Без него човек би бил „задължен” на
Христос за всички свои добродетели и нищо
не би могъл да развие със свободата на собствената си воля. Откъснат от духовните светове, на праведния му остава единствено да
се обърне персонално към Христос, но вече
съзнателно, т.е. в духовните образи на тези
мисли, които в низходящия си път са останали в неговото подсъзнание. С други думи,
Светият Дух съобщава на хората, че свръхсетивното е постижимо дори тогава, когато
духът е невидим.
Архетипът на ученика е свързан с тайните на съвременната християнска епистемология и човешкия интелект, когато физическото
съзнание на причинното тяло се чувства съвършен и свободен носител на интелектуалността, но усеща, че духовните праобрази на
мислите му са дълбоко погребани в неговото
подсъзнание. В тази болезнена отчужденост
и изправено пред самотата на физическата си
свобода, съзнанието разбира, че мислите за
свръхсетивното, макар и физически, могат да
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принадлежат на онази Същност, която е едновременно и негово притежание, и външна
космическа обективност, т.е. че отчуждените
от духовността мисли могат да бъдат обратно
присъединени към нещо от духовния космос. С други думи, в резултат на собствената
си свободна воля физическото съзнание на
причинното тяло преоткрива Христос, Който единствен живее едновременно и в него,
и вън от него (Любов плюс Светлина, плюс
Мир, плюс Радост), и така човек се учи да мисли и говори за природата и Космоса с езика
на Христос.3
Почти всички езотерични доктрини са
единодушни, че в ново време съществуват три
подхода за връзка с Христос: чрез посвещение, чрез Евангелията и чрез вътрешен опит.3
Исторически най-древно е посвещението; при него, ръководен от йерофант и с почти пълно отсъствие на собствена свободна
воля, окултният ученик отпечатва в етерното
си тяло образи от духовните светове; тъкмо
тези характеристики на метода го правят относително неактуален в епохата на ментален
индивидуализъм.
Преживяването на евангелски образи
и събития е изключително дейнствен похват
в ранното Средновековие, когато все още е
съхранена древната способност за ясновиждане и чрез силите на паметта се постига достъп до присъствието на Христос в етерната
субстанция на Земята; в процеса на прогресиращ сетивен материализъм методът е с постепенно затихваща функция и явно се нуждае от обновление.
Пътят на вътрешния опит е актуален тогава, когато съзнанието на причинното тяло
усеща непреодолима нужда от нещо, което
не може да му бъде дадено от културата на
човечеството, а само чрез импулс от духовните светове, т.е. вътрешните душевни сили
съзнателно се пренасочват към единствената
духовна Същност, която едновременно е и
вътрешна, и външна.
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Накратко: епистемологичната реконструкция на Христос може да се разглежда
като ментално присъединяване на представи
и понятия за свръхсетивните светове към Неговата етерна същност с цел оживяване и одухотворяване; спецификата на похвата зависи
от архетипа на индивидуалното съзнание, но
най-актуален за съвременния човек е методът
на вътрешния опит, последван от преживяване на библейски картини и събития.
Медитативни техники в Завета.
Текстовата тъкан на метода включва библейски стихове, тематично свързани с Христос и
тайнството на Голгота. Композирани са в девет главни раздела, всеки посветен на багра
от спектъра на светлината. Всеки раздел допълнително е фрагментиран по теми, свързани с определени дарби и добродетели. Според обяснителните бележки на Петър Дънов,
Учителя, методът работи чрез „внимателен и
благоговеен прочит” на текстове, което генерира багри; те, от своя страна, трябва да бъдат „прекарани през Живота, за да се обединят седемте духове и човек да се върне към
първоначалния си източник”. В цялата тази
методология Христос и розовият цвят, в който Той живее, се определя като „основен тон
в живота ни”, който „примирява човечеството с Бялото Братство на Светлините”.
Интерпретацията на Завета като епистемологична реконструкция на Христос
предполага разглеждането му като оригинален синтез на два гносеологични метода:
чрез преживяване на библейски текстове и
чрез вътрешен опит. Явно исторически постарият похват, присъщ на отмрялото древно ясновидство, трябва да се оживи с душевната енергия на модерното индивидуално
съзнание. В контекста на изложените по-горе ментални реконструкции препоръчваната медитативна техника осъществява т.нар.
отделяне – чрез съчетано преживяване с определена цветова представа свръхсетивните
образи от Светото писание се „отблъскват”
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от физическите си термини и понятия и се
„пренасят” в Живота на етерното тяло, където цветовите потоци по правило пребивават
заедно с функциите на Висши и елементарни същества. Този пренос резултира трояко:
мисълта естествено „намира” съответните си
дарби и добродетели, защото етерното тяло
по природа е невинно и добродетелно, т.е.
човек ментално „се връща към първоначалния си източник”, присъщ на естеството му
до грехопадението; мисълта се витализира и
чрез етерната памет се пренася след смъртта,
защото след тайнството на Голгота етерното
тяло е проникнато от Светлината на Христос;
мисълта напуска пределите на индивидуалното съзнание и се присъединява към космичната природа на Христос, защото Той е
единствената Същност, която едновременно
е и субективна, и обективна; с други думи, човек съзнателно връща мисълта на духовния
свят, откъдето му е дарена, и така започва
да мисли и говори за природата и Космоса с
езика на Христос.

Заключение
Завета на цветните лъчи на Светлината е оригинален метод за медитативна

Димитър Калев
връзка на съвременното човешко съзнание с
централното Същество на земната еволюция –
Христос. Интерпретирането му като епистемологична реконструкция на Христос детайлизира съставящите го медитативни техники,
дефинира алгоритмичната им последователност, конкретизира целите им и оптимизира
приложението им. Менталните процеси на отделяне и присъединяване притежават лесна,
повторяема и универсална функция и освен в
Завета, могат да бъдат употребявани от ежедневното съзнание като инструменти за постоянно етерно оживяване.
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П

реди 100 години чрез Учителя
Христос дава Завета на цветните лъчи на Светлината. За
значението и важността на този завет разбираме от Учителя, който казва, че такъв метод
никъде няма да намерим1. Неслучайно Учителя нарича Завета метод, защото той е начин
за работа с Христовото Слово, път към самия
Христос. Като съдържащ в по-голямата си
част стихове от Новия завет, Учителя насочва
вниманието ни именно към него.
Учителя винаги ни е насърчавал да четем Новия завет не само за да работим със
Словото, но и за да се свързваме с Христовия
дух. Мощта на новозаветното слово, мъдростта и красотата му се усещат единствено
при съприкосновението с него, т.е. когато,
разучавайки и съзерцавайки отделните стихове, човек достигне до едно все по-дълбоко единение с духа на текста, който е именно Христовия дух. С помощта на Завета на
Учителя ние разбираме нещо много важно
за библейското слово – неговите стихове съдържат в себе си различни цветове, те самите са тези цветове. Подбрани и подредени по
определен начин, стиховете образуват духовната сила на дадените цветове и това са цветните лъчи на светлината.
Светлина и виделина са понятия, често
използвани от Учителя, и в настоящата разработка ще разглеждам тяхното значение и
смисъл като Христови същности и Божествени еманации. Задълбоченото познаване на
Словото такова, каквото го имаме в Библията
и от Учителя, съдържа в себе си и необходимостта да имаме познание и за такова фундаментално понятие като светлината. Неговото

присъствие в областите на окултизма, теологията и философията ни кара да обърнем поспециално внимание на неговото значение,
за да разберем по-дълбоко самия Завет на
цветните лъчи на Светлината, където това
понятие има централно място, дори още в заглавието.
Езотеричното християнство и окултната
философия винаги са отъждествявали Христос със Слънцето, със светлината, дори още в
предхристиянски времена. Апостол Йоан говори за Христос като за Логоса, Словото, което е в Бога и чрез което всичко е станало (Йоан
1:1-3). Христос е макрокосмическото духовно
същество, което всички древни свещени мистерийни школи са почитали и за което са знаели, че един ден ще дойде на Земята в плът.
Него са любили в душите си всички посветени в божиите тайнства и Него са се стремили
да познават в откровенията и делата си всички ученици на окултизма. Учителя казва, че
„Христос е, Който е движил, движи и ще движи и историчния, и космичния, и мистичния
живот на Земята и човечеството. Без Христа
няма история. Без Христа няма Космос, сиреч
организиран и устроен свят. Без Христа няма
мистичен живот”.2
В три проявления Христос озарява битието: във физическия свят, в Духовния свят
и в Божествения свят. Във физическия свят
проявлението му виждаме като светлина, в
Духовния свят – като виделина, а в Божествения свят съзерцаваме Христос в Неговата
пълнота. „Аз Съм светлината на света”, казва Христос (Йоан 8:12). Тази светлина, която
пронизва цялото видимо битие; която дава
живот и подхранва растенията, животните
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и хората; която носи добродетелите и благата; която извира от самото Божие сърце. Но
зад проявленията на видимата светлина стои
нейната по-дълбока същина, която се назовава виделина. Проявлението на виделината
е светлината и тя е нейното отражение във
физическия свят. Обикновените преводи на
Библията не говорят за виделината, но ние
знаем, че в Цариградската библия, която използва Учителя, на много места думата светлина е преведена тъкмо като виделина. Такова е вече споменатото място, където Христос
говори за Себе Си като за светлина. В дълбокият си смисъл стихът е „Аз Съм виделината на света”, защото виделината обхваща не
само видимото битие като светлина, но и невидимата, свръхсетивна област на духовните
светове, където Христос лъчезари в Сила и
Живот. По такъв начин е предаден и в Завета на Учителя: „Христос – виделина на светът”3. Затова, когато често четем в лекциите
на Учителя за светлината, трябва да знаем, че
той говори почти винаги и за светлината като
виделина. Духовната светлина – това е виделината, и който възвиси сетивната си представа за светлината в понятие за виделината,
ще може да съзерцава божествената Христова същност отвъд цветовете и звуците, в абсолютната идея на Божията същина. Учителя
казва: „Виделината е вътрешната страна, а
светлината – външната страна. Светлината е
това, което се е проявило. То съдържа друго
нещо в себе си”4, „Бог е Виделина. Бог е Светлина. Ако човек мисли, че Бог е като виделината, като светлината, той ще придобие много по-ясно понятие, отколкото като му дадат
философските трактати. Можем да кажем, че
Земята е създадена от светлина, от топлина.
Топлината е създала всичките блага на Земята, които идат, но те се пренасят чрез трептенията на светлината”.5
За живота на Земята е необходима не
само светлина, но и топлина, а тя идва от
светлината. Те са взаимосвързани, затова
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светлината носи винаги топлина; по това тя
се разпознава от измамната светлина. Божията светлина носи не само топлина, но и вътрешна топлота. Тя донася не само външните
лъчения за нашето тяло и за тялото на Земята,
но и вътрешната топлина, която ние можем
да усетим като вътрешен духовен подем, като
нещо, което докосва сърцето и раздвижва душата. Тази вътрешна топлина, която извира
от самата светлина, е отново виделината на
Христос, която е едновременно както вън от
нас, в обективния свят, като проявена светлина, така и вътре в нас, като топлота в сърцето и светлина в ума. Затова и светлината е
едно живо същество; тя не е някакъв материален субстрат, а реална духовна сила, която
организира и гради Битието. В този смисъл
светлината е проява на Духа и в този смисъл
„Бог е виделина” (Йоан 1:5) – защото не светлината определя Бог, а светлината идва от
Бога и Бог е в нея.
Когато Бог мълчи, имаме Великата нощ,
Безграничното нищо, което нито може да се
мисли, нито може да се знае нещо за него. Тогава Бог е Agnostos Theos, Незнайният Бог,
Който в някаква степен е непостижим за човешкия разум. В Него винаги има нещо неизразимо и тайнствено. Той е еднакво постижим и непостижим за човека – като мислим,
в съществуването си е постижим за разума,
защото го мислим като съществуващ, но като
изживяване и осъзнаване на това съществуване бива непостижим рационално.
Когато казваме за Бог, че е тайна или
непознаваем, то би трябвало да се има предвид не това, че по същността си Той е изобщо
неразкриваем за човешките способности, а
че величието на Божието проявление е толкова по-велико от всяко човешко рационално познание за самия Него, че не трябва да си
мислим, че познавайки качествата и особеностите Му, ние Го познаваме всецяло. Тук всеобхватността не е рационално познаваема, а
само частично се достига до нейните прояв-
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ления и само мистичното светоусещане, само
мистиката като вътрешно-екзистенциално
естество, може да се слее със самата същност
на биващото, която е Абсолютното. Това
се постига не когато умът бива заглушен за
сметка на душата, а когато умът, заедно с душата, достигне до границите на своята мощ и
се прояви като свръхсъзнателен дух. Затова
и апостол Павел в Атина се обръща не към
различните култове на боговете, а единствено към Незнайния, Непознатия Бог (Деян.
17:23), защото всички други имат определени качества, а само най-съвършеният ще има
всичко в себе си и ще бъде Абсолютният.
И когато Бог, като Абсолют, проговори, тогава имаме Словото, Логосът, Христос, Който, като син, проявява потенциалните качества на баща Си, на Отец Си. По
същия начин и Христос проявява от Себе
Си чрез Отца светлината на света, която, от
своя страна, обединява цветните лъчи. Както
Слънцето обединява лъчите си, така и Христос обединява духовете, изпровождани от
Него. А Слънцето – това е Христос, Който
се проявява физически и духовно. „Христос
е Светлината, която работи в цялата природа”, казва Учителя.6 В Завета няколко пъти
се цитират стиховете от Библията за „седемте духове Божии”7 (Откр. 3:1; 4:5; 5:6), както
и се споменава числото седем, например в
следния стих: „И светът [т.е. светлината] на
Слънцето ще бъде седмократен”8 (Ис. 30:26).
„Светлината на Слънцето, казва Учителя, е
произведение на множество Разумни същества, които изпращат своята разумност във
вид на светлина”.9 „Тия цветни лъчи са Разумни същества. Лъчите за мене са живи същества. Като видя червения цвят, считам, че
това са същества. Синият цвят е Разумно същество, зеленият цвят е друго Разумно същество. Като видя един светъл лъч, той е съставен от седем лъчи.”10
Тези слънчеви духове, които са духовете на цветовете и цветните лъчи, освен че
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са живи същества, също така и присъстват в
едно от най-ежедневните ни дела – храненето, и това става чрез светлината. Учителя казва: „В органическия свят светлината е свързана с храната, която човек употребява. Без
светлина и топлина никаква храна не може
да се създаде. Следователно човешкият стомах се намира в пълна зависимост от светлината и топлината”.11 Етерните сили, които
влизат в състава на растенията, са от същото
естество, от което е и светлината, затова когато ядем растения, плодове и зеленчуци, ние
ядем не само материалната им плътност, но в
нас тя се преобразува в етерна енергия; ние
свързваме външната етерна сила, под формата на растение, с нашата собствена, а те са от
едно и също естество. „Човек също така сам
по себе си е Светлина”, казва Учителя,12 и „за
ония, които виждат, всичко в Живата Природа е Светлина. Всички предмети на Земята,
всички минерали, растения, животни, както
и телата на хората, не са нищо друго, освен
Светлина, видоизменена в своите най-разнообразни прояви”.13 Така например антропософите д-р Гюнтер Вахсмут и д-р Рудолф Хаушка след научни лабораторни изследвания
показват, че витамините съдържат в себе си
светлинни етерни сили, които са във връзка
с човека. Д-р Хаушка казва, че „… при храносмилането се разрушават веществата, при
което се освобождават етерните строителни
сили, които се възприемат от етерното тяло
на човека. От друга страна, чрез мозъка и
сетивата се възприемат космичните сили,
които идат отвън”14, а д-р Вахсмут отбелязва,
че „… загадъчното действие на витамините
може да се замести с излагане на светлина”.15
За въздействието на слънчевата светлина
върху човека пише и Учителя в статията си
Влиянието на слънчевата енергия, издадена през 1934 г. в сборника с негови статии „В
царството на Живата природа”. Първото изречение от статията е следното: „Слънцето
съставлява извор от жива енергия за цялата
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Слънчева система”, а по-нататък: „Строежът
на Слънцето и строежът на клетките е подобен”.16 Така ние разбираме, че светлината, човекът и светът са неразривно свързани по същия начин, по който са свързани Духовните
същества, цветовете и Библията. Чрез метода на Завета ние можем да влезем директно
в съприкосновение с тези духове и с Христа.
Учителя казва: „Писанието, което наричаме
Слово Божие, е живо. И като го четем, ние
сме в общение с тия души, които са го писали. Туй, което е казал Христос, то е живо.
Някои казват: „Какво е казал Христос?“. Щом
изречеш тези думи, ти влизаш във връзка с
Христа”.17 И още: „Човек се свързва с Христа,
когато мисли за Него. Свързва се с Него, когато чете Евангелието”.18
Чрез светлината, чрез цветовете, чрез
храната – по всички тези начини ние влизаме във връзка с Христос и можем да усещаме топлината на Духа Му в сърцето си. „Той
е в растенията и в овощията, и в цветята”19,
„… планини, полета, извори, реки, морета с
всичките природни богатства, които се крият в тях – всичко това е израз на този Велик
брат. Ала това е една дълбока тайна, за чието
разбиране се изискват хиляди години усилена работа. Така трябва да се схваща Христос
в неговата широта”20, казва Учителя. Много
са нещата, които е казал той за Христос, и
те съвсем не са всичко, което ще се каже за
Него в бъдеще, и тези неща трябва да се разучават и промислят. Чрез тях ние съзнаваме
величината на Новия завет – величина, защото можем да почувстваме могъщата сила на
Христос в стиховете от този Завет, а от Завета на Учителя можем да Го видим и като
Светлината, която в същността Си е Битието
и която е разляла духовете Си в цветовете на
Природата.
Рудолф Щайнер също казва, че „Всяка
материя на Земята е кондензирана светлина. В материалния свят не съществува нищо,
което да не е – под една или друга форма –
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сгъстена, кондензирана светлина [...] Светлината не може да бъде сведена до нищо друго
в нашия материален свят. Каквато и материя
да пипнете, навсякъде вие се докосвате до
сгъстена, кондензирана светлина. По своята
същност материята е светлина. И когато отправяме поглед към материалното човешко
тяло – доколкото то е материално – то цялото е протъкано не от друго, а от светлина”.21 И
продължава: „В основата на всички душевни
явления тук, на Земята, се намират всевъзможните степени и разновидности на една и
съща сила и ние трябва да я означим, стига
действително да разбираме решителния характер на това, което назоваваме с думата любов. Всеки душевен трепет, независимо от неговото съдържание и форма, е разновидност
на любовта. И ако съпоставим външната и
вътрешната природа на човешкото същество,
ще видим, че неговото външно, материално
тяло е изтъкано от светлина, а вътрешният
му душевен свят е изтъкан от любов... Любовта и светлината са двата елемента, двете
сили, които пронизват цялата Земя, цялото
планетарно съществуване на Земята; любовта – като вътрешна душевна сила на Земята,
светлината – като външна материална сила
на Земята”.22
Любовта и Светлината – ето две от могъщите проявления на Христос, в които ние
живеем, които дишаме и които сме самите
ние в същността си. Хлябът и гроздовият сок,
за които говори Христос като Негова плът и
кръв (Йоан, 6 гл.), стават разбираеми за нас
не само като буквален смисъл, но и като мистичен, защото за да се разберат те истински,
като несъмнена реалност, трябва да се разберат и мистически, с духовното познание на
разумното сърце.
Когато четем евангелията, виждаме, че
те са съставени от няколко души – личностите на евангелистите. Но трябва да знаем, че
това не са просто писмени свидетелства на
нещо реално случило се, а са боговдъхновени
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текстове, писани по Христово вдъхновение, и
мистерийни свидетелства (2 Тим. 3:16, 17). За
евангелията много е писано и много стихове
от тях се коментират като неавтентични, покъсно добавени, многократно редактирани
и променяни, но в целостта му ние считаме
Новия завет за нещо наистина свещено. Това
схващане се усилва многократно, когато имаме в ръцете си Завета на Учителя. Че той е
Христово дело, а следователно и библейските
текстове – също, намираме потвърждение от
думите на Учителя в Завета: „Всичките тези
стихове са извадени под Неговото ръководство, затова винаги, когато ги употребявате,
Господ ще ви бъде на помощ. Всички тези
неща са Негови думи и когато започнете да
работите с тях, вие ще имате сила”.23 Не Учителя, а Христос чрез Учителя подрежда стиховете и ни дава Завета. Затова и може да
наречем Завета едно от новите откровения
на Христа, едно ново възвестие на Христовата Слава, Мъдрост и Любов. Този факт е от
неизмеримо значение за всички ученици на
езотеричното християнство, за всички будни
умове и светли души.
В този смисъл Завета на Учителя е един
нов Христов завет. Дали това е втори, трети,
четвърти, пети завет, не е от такова значение,
но важното, което може да отбележим тук, е,
че Завета не е именуван помпозно със заглавие, съдържащо името на Христа – нещо, което много хора задължително биха направили,
а е просто „Завета на цветните лъчи на
Светлината”. В този завет Христос говори
не само чрез библейските стихове, но и чрез
тяхната подредба – защото всяка подредба
отговаря на определен цвят и на определен
главен смисъл, който носи означение вляво
от групираните стихове на Завета. Всички
те са съчетани по строго определен начин и
дали има закономерност в него, т.е. принцип,
еднакво валиден за всяко едно групиране на
стиховете, предстои да се изследва. От своя
страна, всяка група стихове, която формира
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всеки отделен цвят, има своето самостоятелно значение, затова и почти никога даден
стих за цвят не се повтаря в друг цвят. Това
показва, че всеки стих носи свой индивидуален цвят и че групите съгласувани стихове
помежду си дават даден точен цвят, който е
сам по себе си единствен и съдържащ единствени стихове. Това ни разкрива за сетен
път дълбочината и многообразието на Божието Слово. Съчетаните стихове в цветове са
така координирани един с друг, че произвеждат едно мощно въздействие, подобно Христовите проповеди или Павловите послания,
и звучат единно като говорно слово. Така
чрез Завета действително ни говори самият Христос, и то в новото Си откровение.
Христос е говорил и преди, чрез творенията
на великите гении на човечеството, ще говори чрез тях и занапред, но чрез Словото на
Учителя и чрез Завета на Учителя Той говори като Христос, Който се проявява в Своята
етерна същност – нещо, което Учителя и Рудолф Щайнер възвестяват на човечеството.
Затова и в Завета Учителя казва, че „Христос
никога не е присъствал така, както тази година присъства”24, затова и в Търновския събор
от 1912 г. Христовото присъствие е осезаемо
дори за читателя на протоколите.
За дълбокото въздействие на библейското слово намираме сведения и при раннохристиянските писатели, които са били не
само философи и теолози, но и мъдреци, които са запазили много от предхристиянската
мистерийна мъдрост, която те обединяват
с Христовите откровения. Например Ориген казва, че в Свещеното писание действат
лечебни сили, които излизат от него с всяка
дума25. Древните християнски отци са имали
Христовото слово за свещено и са се отнасяли към него с искрена любов и преклонение. Лечебна е силата му и Учителя говори за
това в беседата си за Завета.26 Оздравително
действие имат портокалените лъчи, в чиито
стихове ясно виждаме как подбраните биб-
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лейски пасажи звучат като магически формули и изявяват силата на Божественото, която може да оздрави човека. Както казахме, в
самия Завет е скрита светлината, а всички
знаем за лечебното влияние на светлината на
Слънцето, за която Учителя е говорил много. Така откриваме една органична връзка
между писаното слово и духовната енергия,
между текста и духовната сила. Текстът се
превръща от просто записани думи в могъщ
метод за реално въздействие; той добива онтологически измерения и може да променя,
да опосредства битието. Но тук има една особеност, едно условие за това опосредстване –
текстът трябва да бъде четен, думите трябва
да бъдат произнасяни.
За да има действие писаното слово, то
трябва да бъде изговаряно. Говорното слово
е по-автентична реалност от писаното. Ние
преди всичко говорим, а не пишем; нашият
дух има по-силна връзка със словото, отколкото с писането. Словото е в Писанието, но
именно понеже е в него, то не е детерминирано от него, а е самостоятелно. Писанието е
по-скоро носител, преносител на Словото; то
е пазител на свещените думи и с негова помощ те могат да се разпространяват и нещо
повече – те могат да достигат индивидуално
до всеки поотделно. В тези моменти човек
застава лице в лице със Словото и чрез четенето достига до него, а чрез него и до Божественото. Човек чете Словото и то не заглъхва
като звук в тишината, а говори в него, в душата му; то се промъква в дълбоките кътчета
на съзнанието и оттам работи. Това се нарича
„тихият глас на Бога” и той твори една кротка
вътрешна светлина в човека.
Така действа писаното Слово, а изговореното създава онтологическа реалност, то е
екстровертно по същността си. То се изговаря на глас и гласът обхваща пространството,
а въздухът се изпълва с енергията на думите.
Енергията на Словото прокънтява в етера и
може да се пренася по него. Това Слово из-
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лиза навън, то търси обект за силата си, докато четеното Слово намира обекта в самия
субект на четенето, в самия човек. Затова когато четем нещо, ние сме сами с написалия
текста, но когато слушаме нещо, особено дадена лекция или беседа, сме заедно с всички
останали слушатели в звука на словото; ние
го възприемаме не така индивидуално, както
при четенето, а в колективност, заедно с другите, които го слушат с нас. Говорът е реалност, която остава във времето и пространството за кратко след изговарянето, докато
написаното може да остане и за векове. Затова често пъти говорът е наситен с повече
сила и духовна мощ и този, който го чува, е
по-облагодетелстван от останалите, защото
го е чул в онтологическата му реалност.27
В случая дълготраенето не е обозначение за качеството. В говорното слово важна
роля имат човешкият дъх и човешкият глас,
чрез които се пренася духовната сила на думите. Както светлината прониква във въздуха и пространството и ги насища със субстанцията си, така и човешкия дъх и глас се
разпростират в тях. За силата на това влияние, особено когато се прави от възвишена
индивидуалност, можем да намерим примери в Йоановото евангелие: „И пак им рече
Исус: Мир вам: Както Ме Отец проводи, и
Аз провождам вас. И това като рече, духна
и казва им: Приимете Духа Святаго” (Йоан
20:21-22) или при възкресението на Лазар: „И
това като рече, възгласи с голям глас: Лазаре,
излез вън!” (Йоан 11:43), а Павел споменава
за силата на дъха във Второ послание към
Солуняни, 2:8, но този стих има и друг, подълбок смисъл. Учителя също говори за това:
„Христос духа и това духане се е преобърнало
на Светлина, а пък Светлината – на Живот”.28
Така разбираме, че изговореното слово крие
в себе си магическа сила, затова и стиховете
от Завета на Учителя трябва да бъдат четени
на глас, а още по-добре – научени наизуст и
така изговаряни. Същото важи и за молитви-
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те, формулите и песните. И в Завета Учителя
споменава да се „цитират”29 стиховете.
Светлината не само изпълва пространството, но и го формообразува. Тя стои на
границата между сетивното и надсетивното, между физическото и метафизическото.
Както казва Хегел, „светлината... е безкрайно
пораждане на пространството”.30 Тя има това
качеството да проявява себе си постоянно и
хомогенно. Тя „оживотворява, индивидуализира природните неща и потвърждава и придържа заедно тяхното разкриване”.31 А Учителя казва, че тя „разграничава битието от
небитието, временното от вечното, реалното
от преходното”.32 Неслучайно още в началото на книга Битие Мойсей иносказателно
описва момента, в който Висшите творящи
сили (Елохимите) отделят светлите духовни
същества от тъмните, светлината от тъмнината (Битие 1:3-4)33, но това не е физическата
светлина, затова и в цариградския превод е
дадена думата виделина, вместо светлина.
Дори в древноиндийската Бхагават
Гита се казва за Духа, че е светлина на светлините и че е отвъд тъмнината.34 В Шветашватара упанишада четем следното: „Аз познавам този велик Пуруша, с цвят като слънчева
светлина, който стои отвъд тъмнината”.35 А в
Чхандгоя упанишада се казва: „Тази светлина, която свети над небето, която е зад всичко и всички, зад най-висшия от най-висшите
светове, е тази светлина, която е в човека”.36
Векове преди християнството Ведите, свещените индийски книги, са считани от своя
народ за боговдъхновени и чрез тяхното четене древният индиец се е докосвал до вечния
Абсолютен Дух на Битието. Единството между
субективния и обективния свят е централния
философски мотив в тези книги, както и в покъсното учение на Веданта. Словото на Всевишния е било чувствано като Слово на Аза
и тъждеството на Брахмана с Атмана е било
несъмнено душевно преживяване, непоклатима истина и отправна точка за всяко едно по-
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знание. Всички свещени текстове са били написани с божествен импулс, а тези преди тях,
устните Веди, са били изтъкани от Живото
слово на Всемирния Дух. „С дъха на това велико същество са излезли Ригведа, Яджурведа,
Самаведа, Атхарваагираса, итихаса, пураните,
науките, упанишадите, шлоките, сутрите, анувякхяните, вякхяните. Всички те са излезли
от неговия дъх.”37 Векове след написването на
тези думи вече съществуват съмнения в боговдъхновението на Ведите и една могъща
личност като Шанкара Ачаря, най-големият
индийски философ, през IX в. сл. Хр. трябва
да разяснява, защитава и запазва смисъла и
мъдростта на Ведите и Упанишадите.38 По
същия начин ние може да кажем: да, в Новия
завет, в Завета на Учителя, живее една духовна сила, една Божествена енергия, която може
да твори онтологически реалности във всички светове. Както Брахман живее в душата на
индийското Писание, така и Христос живее в
християнското Писание, но не защото там е
техния дом, а защото те могат да бъдат намерени там с неподправена духовна висота, когато търсещият ги съзерцава думите и делата
им с чисто сърце и свободен ум.
Със светлината са свързани и преображенията на Кришна и Христос. В гл. 11 на
Бхагават Гита Арджуна моли Кришна да го
види в пълния му блясък. Кришна се съгласява и въздига Арджуна в по-висшите светове,
където, като Христово проявление, Кришна
свети в светлина, неизразима сама по себе си
и по-светла от хиляди грейнали слънца – Арджуна вижда божествената същност на своя
любим Учител. По същия начин Христос издига в свръхсетивните области Петър, Яков
и Йоан и „преобрази Се пред тях; и светна
лицето Му като Слънце, а дрехите му станаха бели като светлината” (Матей 17:2). Апостол Павел също вижда озареният в светлина
Христос по пътя за Дамаск (Деян. 9:3).
В древната Книга на Енох намираме
също подобни описания във виденията на
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Енох, когато е възнесен в Небесата и вижда
Господния престол, а самият Той, „най-великият и най-славният седеше на този трон.
Одеянието Му бе по-бяло от сняг и по-сияйно от Слънцето. Море от пламъци се плискаше около Него и никой не можеше да се приближи до Него”.39
Поради божествеността на тези преображения и видения е странна идеята на някои
художници да ги изобразяват в картините си.
Може би малко изключение е „Преображението” на Рафаело, където художникът по удивителен начин е показал, че ако погледнем
зад фигурата на Исус Христос, ще бъдем
заслепени от божествения блясък на Христовото същество. Не може обаче да се изобрази самият Христос нито в картини, нито
в скулптури, защото Той е макрокосмическо
Същество, което само за три години е прибивавало в човешко тяло, тялото на Исус от
Назарет. Може да се изобрази Исус, в който
е Христос, но в никакъв случай самият Христос, защото, както е видно и от горните цитати, Неговото лице е отвъд всичко зримо с
физически очи и всичко видимо е само Негово проявление, но не и Неговата същина, защото преходното не може да изрази по пълен
начин непреходното и безкрайното.
Не само в индийската мъдрост е останало разбирането за божествеността на
светлината като метафизическо и физическо
присъствие в битието. И в древноперсийската религия намираме светлината като Божие
творение в лицето на Ахура Мазда (по-късно Ормузд). Негово обиталище е Слънцето
и Заратустра натам е насочвал погледите на
своите ученици. За тях Ахура Мазда е бил
най-висшето духовно същество, безкрайната светлина и вечното Слънце, което озарява земния свят с духовните си и физическите
си лъчи. Влад Пашов е изразил много хубаво
какво е учел Заратустра: „Според него слънчевата светлина е дреха на Духа на Слънцето,
която дреха той нарекъл Великата Аура, зад
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която стои Великият Дух на Слънцето, Космичното Творческо Слово”.40 И Учителя, и
Щайнер казват, че това е всъщност Христос.41
Египетската мъдрост е друг пример за
важността на светлината и Слънцето. Освен
че египтяните имат няколко слънчеви богове
– Ра, Атум, Атон, Хепри и Хор, ние трябва да
обърнем внимание на Озирис, защото тъкмо него езотеричното християнство свързва
с Христос. В древноегипетските мистерии
Озирис е бил първоначално слънчев бог, който след това започва да олицетворява лунната
светлина, но слънчевата му божественост остава да се смята за субстанциална.42 Най-важният египетски текст, Книга на мъртвите,
изобилства от химни, молитви и разговори с
Озирис, който е почитан с пречиста любов и
отдаденост. Той владее отвъдния свят (Дуат),
светът на Аменти, и мъртвите него срещат,
когато напуснат земните предели. Жреците
и окултните ученици разговарят с него още
по време на живота си и тяхната връзка не
престава нито в живота, нито в смъртта. Така
древният египетски посветен се е чувствал
облян от чистата безкрайна светлина на любящия Озирис.
Нека не забравяме, че за древния египтянин най-съкровеният човешки принцип
идва от сърцето и сърцето е центърът, в който човек се свързва с боговете и Отвъдното.
За обикновеният египтянин Озирис не изрязява директно нито Слънцето, нито светлината му, тази функция имат други богове:
Хепри е изгревът на Слънцето, когато то напуска обителта на нощта; Ра е неговото проявление през деня, когато е ярко изгряло и
когато залива света със светлината си; Атум
е Слънцето в неговия залез, когато бавно се
скрива зад земната повърхност.43
Слънцето е най-свещената реалност във
видимия свят за египтяните и като обикновено понятие те го назовават с името на неговия
бог Ра. От гледна точка на една онтология, за
египетската мъдрост времето и простран-
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ството са дело тъкмо на Ра. Слънцето на Ра
разделя невидимото от видимото със светлината си и така показва на човешките очи формите на света. Светът е възможен само чрез
Слънцето и неговата светлина; без тях той би
бил пълен мрак, бездна, хаос, от които не би
могло да се сътвори битие. Не изначалният
мрак създава битието, а създавайки битието,
Божеството разделя мрака от светлината посредством светлината; без нея не би съществувал и човекът, затова и египтяните почитат
както Слънцето, така и неговия създател. В
египетската космогония едно от имената на
Твореца е Амун – Скритият, Невидимият, и
той се среща понякога в съчетания със своя
видим принцип – Ра (произнася се и Ре).
„Амун-Ре означава, че скритият, невидим и
изначален Творец е проявил сам себе си в
Слънцето, което е създало света”, пише изследователят Теодор Леков.44 Ра е лицето на
Амун, неговият образ, и то създава времето
чрез своето движение, а пространството –
чрез светлината си.45 Когато обаче Слънцето
не е в своята дневна, видима форма, то има
своята соларна божественост във фигурата
на задгробния Озирис – той е нощното Слънце, което осветява Отвъдния свят и мястото,
откъдето изгрява и залязва дневното Слънце; той е съдникът и повелителят на задгробното, при когото отиват всички мъртви. „Всеки египтянин вярва, че след смъртта си ще се
превъплъти в Озирис и ще намери спасение
от смъртта.”46 Той е положителната, божествена природа на духовните светове. Заедно
с Ра те „съставят единството, което включва
всичко съществуващо”,47 затова и понякога са
отъждествявани като един бог – Ра-Озирис.
Мистериите на древните египтяни говорят за взаимопроникването между Ра и
Озирис, за трансформацията на единия в
другия, за слънчевата и хтоничната природа на Озирис.48 А в един магически папирус
се казва за връзката между Ра и Озирис, че
„това е велика мистерия”.49 Така разбираме,
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че има неща, които не могат да се обясняват
всякога на всички или да се записват на хартия, защото най-дълбоките мистерии обикновено са достояние на малцина, а те са винаги достойни пазители на свещеното знание.
Озирис представлява виделината, духовната
светлина, която стои зад видимия свят и която древните египтяни са знаели и чувствали
така реално, както и физическия свят. Озирис е бил символ на победата над злото, той е
бил триумфиращият над смъртта и възкръсващият в света на Божественото слънчев цар.
За неговото възкресение разказва историята
за Изида, Хор и Озирис, която знаем от Плутарх.50 За египтяните Хор (Хорус) е вторият
Озирис, проявеният на Земята Озирис, който е идентичен с него и с който е в също такава връзка, с каквато е и Ра. Хор е дори синът на Озирис, божественото дете, което се
олицетворява също със слънчевата светлина,
и когато Озирис е убит от злия Тифон, Хор се
сражава с него и го побеждава, възвръщайки на баща си небесната власт. Ако Озирис е
възкръсващият Христос, то Хор е раждащият се Исус.
Дълбоки са египетските мистерии и
изискват специални проучвания. Самият
Питагор е учил дълги години там, както и в
останалите мистерийни школи на Изтока.
Мъдростта на Древен Египет е била винаги
част от областта на езотеричното християнство също и поради личността на бог Тот
(Тевт). Той е действително съществуваща
личност и в Древен Египет е почитан като бог
на мъдростта, магията, астрологията, науките, изкуствата и занаятите. Тот дава знанието
на хората и той е отговорник за погребалните
церемонии в пирамидите; свещената Книга
на мъртвите е писана от него. Платон казва, че „той е открил пръв числата, смятането,
геометрията и астрономията и още играта на
дама и зарове, а също и писмената”.51 Тот е дал
още буквите и знанието за звуковете.52 Счита
се дори за син на Хор, което не е без осно-
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вание. По-късно гърците, които чрез Питагор приемат като наследство мъдростта на
египтеските мистерии, започват да наричат
бога Тот-Хермес, а по-късно направо Хермес.
Римляните му казват Меркурий.
За езотеричното християнство е особено важно това, че през II в. сл. Хр. се появяват текстове, които имат за свой автор
Хермес, но вече наречен Хермес Трисмегист,
т.е. Хермес Триждивеликия. По-късно тези
текстове са обединени в сборник под името
Corpus Hermeticum, който през Ренесанса е
предеден на латински от Марсилио Фичино,
за когото ще говорим по-долу. Дори някои
раннохристиянски писатели, като Юстин,
Атенатор, Тертулиан, Лактанций, Климент
Александрийски, Августин, Кирил Александрийски и др., говорят с уважение за Хермес
Трисмегист, доколкото са познавали откъси
от Corpus.53 В тези дълбоки и истинни слова
Хермес разкрива на своите ученици мъдростта на Логоса и тайните на Битието. Окултната наука приема, че в древността Хермес е
основал древноегипетската цивилизация и е
построил пирамидите и Сфинкса. Учителя на
няколко места говори за Хермес54 и в една беседа казва, че този египетски мъдрец е казал
такива свещени мисли преди хиляди години,
които учените едва сега достигат.55
За Хермес светлината е висша изява на
Върховния Бог. Бог Отец е Бащата на творението, Той е Умът, Който сътворява Вселената, и е наречен Живот и Светлина.56 Животът
е в същността на Природата, той е Световната душа, а човешката душа е негово проявление; светлината поражда в човека ума, чрез
който се постига основната цел на творението – Гносиса, свещеното познание на Бога.57
Първото творение на Бога е Неговият Син,
Който е Логосът, Словото, Нусът, т.е. Умът
Демиург, който привежда сътворението в
Космос, в организиран ред и порядък. Чрез
Синът Логос човешкото познание достига
до Бог Отец.58 Това удивително ни напомня
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Христовите думи: „Никой не отива при Отца,
освен чрез Мене. Ако бихте познавали Мене,
познавали бихте и Отца Ми” (Йоан 14:6,7).
От Логоса излиза светлината, която е отвъд
земната светлина59 и която за Хермес представлява еквивалент на Гносиса. Обективната физическа светлина е материалната проява
на духовната светлина, която е същата, която
оплодява, поражда и съхранява човешкия
ум. Той живее в тази светлина, от нея черпи
своите способности и чрез нея постига своите познания, само чрез нея човекът може да
стигне Божественото. „Това е единственото
спасение за човека – Гносисът на Бога”, казва
Хермес.60 Самият Гносис, самото Познание,
е Логосът, това е Синът, Първороденият от
Бога, подобен на орфическия Фанес и Протогонос – изявената светлина, произлязла от
Космическото яйце.
Връзката между човека и светлината е
интимна и първично дълбока. Като еманация
на Бога, тя обхваща не само земните предели, но и вселенските. За Хермес Вечността,
Еонът, е образ на Бога, Космосът е образ на
Вечността, Слънцето – на Космоса, а човекът, на свой ред, е образ на Слънцето.61 Хермес отъждествява Слънцето с Логоса, а Логоса с Космоса. Слънчевият Логос е описан от
Триждивеликия със следните думи: „Самите
Негови лъчи в бляскавото си великолепие сияят наоколо, осветявайки всичко в Космоса –
това, което е горе, и това, което е долу. Защото Той е разположен в центъра, обграден от
Космоса, и като изкусен кочияш, Той надеждно управлява космическия впряг, удържайки
го при себе си, за да не се понесе без управление”62 и „както е вечна Неговата Светлина,
така е вечна и Неговата сила да дава Живот”.63
Слънцето, казва Хермес, е пазител и благодетел на всички видове. И точно така, както
умопостижимият свят обхваща всичко, което е осезаемо, и го изпълва, разширявайки с
формите всякакви очертания и от всички типове, така и Слънцето пълни всичко в Космо-
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са, давайки раждане и укрепване на всеки и
на всички.64 За единството между Гносис, Ум,
Светлина и Логос ни говори и следния текст:
„Ако съществува каквато и да било Същност,
достъпна за разбиране само от ума, то това е
Неговата Субстанция, вместилището на която ще бъде Неговата Светлина”.65
Метафизическите откровения на тази
херметическа философия я сродяват с орфико-питагорейската и Платоновата мъдрост.
Космогоничната роля на светлината в древната теософия на орфизма е във връзка със
сакралната фигура на бог Аполон в гръцките
мистерии. Струящият от светлина небесен
бог Аполон е изявен в божествената музика
на дивния Орфей, който възпява Мировото
Слово, съзерцавайки го в звуци и цветове.
Орфическото единение с Природата е единение със съзидателните сили на Всемирния
Дух, който оживотворява и лекува всичко
живо на Земята. Големият френски окултист
Фабр Д’Оливе и Едуард Шуре смятат, че името Орфей означава Онзи, който лекува със
светлина, защото на финикийски аур означава светлина, а рофое – лечение.66
Питагор и питагорейците няколко века
след Орфей посрещат изгревите на Слънцето
сутрин и се стремят да водят един чист и свят
живот, за да въздигат съзнанията си към Всевишния. От гръцките богове Питагор почитал
най-много Аполон, на когото поднасял безкръвните си възлияния.67 Питагорейството
е една истински сериозна и особено значима
езотерична школа, която подготвя западния
свят за бъдещото му развитие. Един от продължителите на питагорейството в по-нова
светлина е философът Платон. В своя диалог
Държавата той говори за Слънцето като за
висше благо във видимия свят. То „доставя на
видимите предмети не само възможност да
бъдат виждани, но и раждането, растението
и храната, а самото Слънце не се ражда”.68 Подобно на Слънцето е Доброто, което допринася полза за всички същества и прави нещата
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познаваеми в същността им. Платон казва: „Аз
наричам Слънцето рожба на Доброто, което
го е родило като подобие на себе си. Каквото
е самото Добро в областта на мислимото по
отношение на ума и умосъзерцанието, същото
е и Слънцето в областта на видимото по отношение на зрението и на зримото”.69 А подобно
на Слънцето и Доброто е човешкото око, което от всички органи в човека е най-сходно със
Слънцето и „силата, която има този орган, я
притежава като някакво излъчване, получено
от Слънцето”.70
Едно обединение на Платоновата философия и еврейската мъдрост прави живелият
по Христово време Филон от Александрия,
който с възвишената си философия за Бога
и Логоса е трябвало да подготви идването
на Месията (Христос). Той също говори за
изпълващата Универсума светлина на Бога,
която прониква не само битието, но и вътрешният духовен мир на човека.71 От Филон
и от Йосиф Флавий са останали данни за еврейските общности на есеите и терапевтите,
които се отличават с високи нравствени норми и духовен идеал. И двете братски общности имали строго установен начин на живот.
Ето какво пише Филон за тях: „Те имат навика да се молят всеки ден по два пъти, сутрин
и вечер; когато Слънцето изгрява, те се молят всеотдайно на Бог щастието на идващия
ден да бъде истинско щастие, така че техните
умове да се изпълнят с небесна светлина, и
когато Слънцето залязва, те се молят техните
души, изцяло осветени от светлината и освободени от бремето на външните усещания и
от съответните обекти на тези външни усещания, да бъдат способни да следват Истината, съществуваща в техните общи жилища
и събори”.72
През първите два века на християнството творят и гностиците, които са един
мощен духовен импулс, който още крие своите загадки. Макар многобройните и различни формации на гностицизма, поради което
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той няма единно учение, да не припокриват
разбиранията и визиите си за Исус Христос и Сътворението, аспектът на светлината
присъства с особена сила в техните писания.
Тя е била описвана като безкрайната, чиста,
божествена същност. Например в гностическите текстове За произхода на света и Евгностос Блажени се казва, че Първият Адам е
сътворен от светлина.
Забулена в езотеричност е и доктрината
на манихейството. Езотеричното християнство приема, че Мани (Манес) е висш Посветен, но мащабната му духовна система още не
е тълкувана в пълнотата си и изследователите могат да пишат само исторически факти
и преразкази на съчиненията на персийския
мистик. Светлината е основно понятие в манихейското учение, което често се назовава
религия на светлината. Самият Мани приема съществуването на няколко Пратеници на
Светлината, последният от които е той.
Пранебесната Светлина е в борба с тъмнината и чрез Христос човекът трябва да
помогне в спасението на цялото творение в
Царството на Светлината. Христос е чистата Светлина и с жертвата Си на Голгота Той
иска да разбуди всички спящи души, техният
Висш Аз, защото те са единни с Христовия
Аз, с „Аз-Светлината”.73 Особено любопитна е връзката между храната и светлината.
Мани заявява, че „приятният вкус в храните принадлежи на светлината в тях”.74 В един
манихейски текст се казва, че Царството на
Светлината има цветове като тези на дъгата, а Августин в съчинението си за манихеите отбелязва, че „ако манихеите особено
много обичат жито, грозде, пъпеши, марули,
маслини, рози и теменужки, то е защото цветовете на тези плодове и зеленчуци са „знаци за присъствието на Бога”.75 За манихеите,
продължава Августин, „след като храните,
съставени от плодове и зеленчуци, влязат в
тялото на светците, вследствие на чистотата,
молитвите и псалмите им всичко прекрасно
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и божествено, съдържащо се в тях, бива пречистено, ще рече изцяло приведено в състояние да се завърне в собствените си селения
далеч от всякаква нечистота”.76 Плодовете и
зеленчуците за Мани и неговите последователи били съставени от частици светлина, затова и манихеите били пълни вегетарианци и
спазвали ред норми в нравствения си живот.
Наред с манихейството трябва да споменем и богомилството. За официалната история тук има ред неясноти, като една от тях
е тази за почитането на Слънцето от богомилите. Някои историци смятат, че богомилите не са почитали Слънцето, но против тази
теза има много доводи. Например Евтимий
от Екмония (XI в.) пише, че богомилите в
Цариград казват, че „само две неща на видимия свят са създание на Бога – Слънцето и
човешката душа”.77 Изследователите посочват и други аргументи – открити са много
богомилски паметници, които носят соларна
символика. Върху надгробни плочи са намирани изображения на Слънцето и Луната, по
стените на пещери в Ломбардия и Пиринеите
е бил изрисуван знакът на Слънцето, на други места се е срещал дори пентаграмът – петолъчната звезда, както и свастиката, която
е също соларен символ.78 Интересен момент
във връзка с богомилите и силата на библейското Слово е това, че те са почитали най-вече евангелията, а най-много това на апостол
Йоан. И богомилите, и албигойците имали
обичая да приемат нови членове в общностите си с полагане на Йоановото евангелие върху главата на новоприетия. Същото се изпълнявало и когато трябвало да се лекува или да
се изпроводи в смъртта някого.79 Богомилите
се славели като лечители и билкари, така че
връзката между Христовото Слово и лечението е оправдана. Това показва дълбоката
вяра, която са имали богомилите към Евангелието и силата, която то дава.
Езотеричното християнство поставя
началото си от евангелист Йоан и след него
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от апостол Павел, които разкриват и тълкуват Христовите мистерии. И двамата са
имали вътрешни школи и свои доверени ученици. Сега ще споменем за един от тях – Дионисий Ареопагит. В няколко съчинения от VI
в., които предават неговата теософия и които
в голяма степен са помогнали за развитието
на християнската теология и мистика, откриваме какво разбира християнският езотеризъм за светлината. Подобно на херметическата философия, за Дионисий всяко познание
на Божествената Мъдрост е достояние единствено на ума, който е обърнал духовното си
зрение към Божията същност. Това може да
стане чрез разумение на Светите Писания,
като тяхната иманентна светлина озарява
умовете като една Божия светлина. Самите
Писания са извор на тази пранебесна светлина, която носи благовестието на Христос.
Това богопознание, този теогносис, е изцяло по Божия благодат, затова то е Божие
откровение, дори и когато е постигнато със
субективния ум на търсещия. Гносисът не е
възможен без вдъхновеното разбиране, но и
без чистотата на душата, а тя се пречиства
именно чрез самото Слово, чрез самото Писание. Като преизобилни слънчеви лъчи излиза Мъдростта от Писанието и просветява
умовете. Както непристъпната тъмнина бива
озарена от светлината, така и незнанието е
прогонено от Мъдростта.80 Такова знание е
истинната Божествена философия, която намира първопринципите на съществуващите
неща и ги съзерцава. Тогава може Мъдростта
да достигне до Истината чрез умопостигаемите идеи. Дионисий казва, че „наличието
на умопостигаема светлина събира и единява
осветените със силата си да ги усъвършенства и насочва към истинно съществуващото, като ги отвръща от множеството мнения,
събирайки в едно наистина чисто и едновидно знание пъстрите гледища, или по-точно
представи – така единната и единяща Светлина изпълва осветените”.81
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Подобно на ума и различните мнения
е и Слънцето, което събира всички лъчи в
себе си и което ги излъчва като единна слънчева субстанция. Затова и тази светлина е
богоподобна, защото Бог е Благо, свръхсъществуващо и свръхпостигаемо. Така „яркият образ на Божествената Благост – голямото, всеозаряващо и винаги светещо, според
най-слабия отблясък на Благото Слънце осветява всичко, което може да му е причастно, и от преизобилието на светлината си
разпръсква вурху целия видим свят, от горе
до долу, блясъка на своите лъчи”.82 Дионисий
казва още, че „нашето Слънце, въпреки че е
едно, прави да съществуват същностите и
качествата на сетивновъзприемащите – колкото и много и различни да са, и пръскайки
едновидната си светлина, ги обновява, храни, съхранява, усъвършенства, различава,
единява, съгрява, оплодотворява, развива,
променя, укрепва, размножава, раздвижва и
оживотворява всички”.83
Близки до Дионисий Ареопагит са философите на неоплатонизма, но те така и не успяват да разпознаят Христос като Логоса. Ала от
раннохристиянски писатели като Дионисий,
Юстин Философ, Климент Александрийски,
Ориген, Лактанций, Кападокийските отци,
Синезий от Кирена и Августин платонизмът
и неоплатонизмът се вливат в християнството
и този синтез дава многобройни философски
плодове в богопознанието. Един от тях е философията на Николай Кузански. Нея може да
наречем дори езотерична философия, защото
взима много от питагорейството, от неоплатонизма, от Дионисий и средновековната мистика. За Николай Кузански „Христос е център
и окръжност на интелектуалната природа”84,
Който дава на човека топлината и „Божествената умосъзерцаема светлина”85 и „тъй като
безкрайната светлина е самата Вечност и Истина, необходимо е всяко разумно творение,
което гори от желание да бъде озарено от блясъка º, да се обърне към истинното и вечното,

33

Текстове от юбилейна научна конференция
като се издигне над земните и тленни неща на
този свят”.86
Окултната философия на езотеричното
християнство включва в себе си и някои философи и езотерици от времето на Ренесанса
насам. Без съмнение най-изявените и влиятелни философи на Ренесанса са Марсилио
Фичино и Пико делла Мирандола. Темата за
светлината е застъпена в техните разбирания. Възвишената философия на Фичино разглежда като особено важен библейския стих,
в който се казва, че „Бог е светлина” (1 Йоан
1:5). Бог разпраща лъчите на Съществото Си
по цялото битие и видимото Му проявление
е озаряващата света светлина. Човешкият ум
схваща това, когато се възвиси към най-висшите умопостижими небесни същности на
Познанието и когато от висините на Вселената съзира как тя е огрята от Божията Благодат и Красота. Светлината е дете на благия
Бог и човешката душа, като извечно Божие
творение, е също в субстанцията си пречиста
светлина. „Аз Съм светлината”, казва Христос
(Йоан 8:12), и „който се съединява с Господа,
един дух е с Него”, казва Павел (1 Коринт. 6:17).
Фичино говори за две светлини – едната
е тази, с която всеки човек е роден в душата
си, а другата е самата Божия светлина, която
Той излъчва. Ако човек изостави тази втора
светлина и започне да живее само с човешката, скоро Божественото в него започва да
угасва, а душата все повече се прилепва към
Земята. Въздигне ли се обаче към Божията
светлина, душата бива огрята от нейните благоструйни лъчи. Човешката светлина е недостатъчна за човека и той по природа копнее за
другата, Божествената светлина.87 Истинската любов е съединението на двете светлини,
казва Фичино.88 Тази втора светлина може да
бъде намерена и в някой друг човек, като в
наша половинка. Така, съединени в любовта,
двете половинки образуват единна светлина. По такъв начин Фичино въздига любовта
към другия като нещо изключително све-
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щено и дълбоко, защото само чрез другия,
според Фичино, е възможно спасението на
собствената ни душа. Само чрез обединението с нашата собствена половинка е възможна
реализацията на Божията светлина в човека.
За Фичино светлината е преди всичко
духовна субстанция. Тя дори не е материална,
а е чиста форма. Затова и „където чистотата
и действеността на формата са неограничени, там блика безкрайната светлина, оттам се
излива безмерната светлина”.89 За разлика от
най-нисшето по онтологичен статус творение – материята, която е „бездна на мрака”90,
светлината е най-съпричастна на Божията
природа, защото е всепотенцията на формите, тъй като самият Бог е Форма на формите
и Светлина на светлините.
Фичино прави и една интересна съпоставка между светлината, която е видима за
очите, и тази, която е видима само за душата.
Той казва, че „най-значимата разлика между
незримата и зримата светлина е тази, че зримата, била тя в огъня или в небето, идвайки
отвън, първо осветява, а сетне стопля. Обратно – незримата, която действа някак отвътре, първо сгрява, а сетне осветява”.91
Две от последните съчинения на Фичино, За светлината, от 1492 г., и За Слънцето, от 1494 г., са посветени специално на
Слънцето и светлината му. Във второто съчинение той казва, че нищо не е по-подобно на
Благото и Доброто от слънчевата светлина; в
нея дори може да се видят ангелските духове, които я образуват. За Фичино светлината
е едно земно откровение на най-висшето, а
Слънцето е властелинът на всички небесни
неща, на цялото творение. Слънцето осветява
и знаците на зодиака със светлината си и на
всеки от тях дава дееспособността му. Всички небесни планети и звезди се съобразяват
с него, кръговратът на Природата, раждането и съдбата също. Нищо не е по-родствено
на Светата Троица от Слънцето, затова и то
е образът на Бога в обективния свят. Цяло-
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то съчинение изобилства от астрологични и
възвишени езотерични знания, като Фичино
се позовава и на древната теология, на Орфей, Мойсей, египтяните, халдейците и др.
Той се е занимавал с медицинска астрология
и познанията му са описани най-вече в съчинението Три книги за живота от 1489 г., в
което разглежда връзките между небесните
светила и човешкото здраве.92
Другата влиятелна фигура от времето на
Ренесанса е Пико делла Мирандола, приятел
и съидейник на Фичино. Той е съгласувал еврейската философия с християнството, еврейската Кабала с християнската мъдрост, затова
и от него започва това направление, което се
нарича Християнска Кабала.93 За сходствата
между Мойсей и Христос са говорили например раннохристиянските писатели Лактанций
и Кирил Александрийски94, също и Реймунд
Лулий и Марсилио Фичино.95 В Новия завет
също се казва, че самият Христос след възкресението Си тълкува на апостолите „от Мойсея
и от всичките пророци... писаното за Него във
всичките писания” (Лука 24:27). За Пико делла Мирандола Кабала е една от науките, която
може най-достоверно да докаже божествеността на Христа и да тълкува думите и делата Му. Сега ще разгледаме някои основни положения на Християнската Кабала за словото,
светлината и Христос.
Словото е сътворило Преданието (устната Кабала), а чрез Преданието се е появило Писанието (писмената Кабала). Затова
и Кабала не е просто писан текст, а е преди
всичко Божие откровение, изначално Божие
слово, което разкрива Божиите тайнства. То
е толкова свещено, че се е съобщавало само
на готовите ученици – традиция, валидна и
до днес. Така още от древността имаме в лицето на Кабала едно езотерично учение, което според кабалистите води началото си от
Мойсей.
Както Бог е вечен, така и Неговото Слово е вечно, затова и Кабала твърди, че буквите
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на човешкото слово са изначално свещени и
съдържат в себе си Божията Мистерия, която
човешкия дух може да познае. Затова и една
от основите в кабалистичната наука е науката
за буквите и числата – гематрията; както знаем, в еврейския език знаците на буквите съответстват и на числата. Поради свещеното
си значение буквите могат да образуват определени свещени думи и дори изречения.96
Затова и Християнската Кабала обръща внимание на Христовото слово, като казва, че
то е Божествено слово, със своя Божествена
сила и смисъл. Чрез словата на Христос се
проявява Отец (Йоан 12:49,50), затова и Новият завет е една кабалистична книга, която
е написана по езотеричен начин и съдържа
кабалистични тайни.
По същия начин и Завета на Учителя,
с неговата специална подредба на стиховете,
е обект за изследване от християнските кабалисти. Както Кабала се дели на теоретическа и практическа, така и Завета на Учителя
трябва да бъде кабалистично изследван като
теоретически и практически. Теоретически е,
когато се изследват основните понятия, заложени в него, и когато се разучават методите,
по които е съставен той, а практически е, когато в живота се проверяват неговите комбинации. Както дъгата се съчетава от цветовете,
така и стиховете-цветове в Завета могат да
се съчетават помежду си, но трябва да се знае
как. Това тъкмо може да стане разбираемо с
окултната философия и Кабала на езотеричното християнство.
Кабала е наука за свещените букви и
числа, които са проявления на Твореца. Но
освен като букви и числа, в един онтологичен
смисъл Божественото Начало (Ейн Соф) излъчва от себе си десет свята, или нива на сътворението, които са кабалистичните сефири,
образуващи Дървото на Живота (Ец Хаим).
Те са световете, в които пребивават ангелите, духовете и хората. Дървото на Живота е
израз на Божията Благост, Любов и Мъдрост.
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Както казва Учителя: „Когато Господ произнесъл за пръв път в света думата Любов, Той
създал с това целия Космос, образували се
всички слънца, които се разделили и тръгнали по своите орбити... Господ е произнесъл
досега само 10 пъти думата Любов. И върху
тези 10 думи почива всичката философия на
кабалистите с техните сефироти”.97
Еманацията на сефирите е равнозначна на сътворението на буквите и то, от своя
страна, е проява на безкрайната Божествена
Светлина – Ейн Соф Аур. Както слънчевата
светлина по време на изгрев прониква в тъмнината и пронизва битието, като го обхваща във всичките му форми и създания, така
и Божията Светлина дава първичния тласък
на Сътворението (Битие 1:3), което образува света на формите. Така от Ейн Соф Аур се
появява Дървото на Живота, което разгръща
като клони проявените си светове, сефирите.
Ейн Соф Аур е виделината на Божествения
свят, от която еманират идеите и формите
на по-долните светове. От този най-висш
свят, кабалистично наречен Ацилут, който е
светът на изначалната потенция на Живота,
произлиза и Адам Кадмон – Божественият
Първоначален Космически човек. Духовната
наука казва, че той е с формата на човешкото
тяло, или по-точно казано – човешкото тяло
е с неговата форма. Учителя казва: „Всички
хора на Земята могат да се съберат в един общ
организъм. Този организъм наричат организмът на Големия човек, на Великия човек, на
Космическия човек, наречен Адам Кадмон, в
когото нищо не умира, но всичко се изменя.
Той взима грижата за всички същества, които съставляват неговия организъм”.98 Той е
архетипът на първосъздадения човек Адам,
породен от най-чистата и фина духовна субстанция на светлината.99
Дървото на Живота и Адам Кадмон –
това са все имена на макрокосмическия Христос. „Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът”,
казва Той (Йоан 14:6); чрез Него Бог е съз-
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дал всички неща, казва Павел (Ефес. 3:9), а
Учителя директно посочва, че „Дървото на
Живота – то е Христос” и добавя, че „когато
проникне във вас тази велика мисъл за Христа, не отвлечена мисъл – че Христос стои
от дясната страна на Отца, но Христос – Силата, която е проникнала цялата наша Земя,
и когато тази струя проникне във всички същества, от малки до големи, тогава ще настъпи спасението”.100
Един от големите християнски кабалисти, Кнор фон Розенрот, също твърди, че за
„Светлината, излъчвана от Безкрайния чрез
някой канал в първичния Адам, или Месията, и съединен с него, може да се приложи
названието Син”.101 Пико делла Мирандола,
който пръв открито заговаря за християнизирането на Кабала, казва че „никой еврейски кабалист не може да отрече, че името на
Исус, ако го тълкуваме според принципите и
методите на Кабала, означава следното: Бог,
Син на Бога и Премъдрост на Отца – съединен чрез Третото Лице на Божеството, което
е огънят на най-пламенната любов, с човешката природа”.102
И Йоханес Ройхлин, и Джон Дий, и
Хайнрих Кунрат, и Кнор фон Розенрот, и другите християнски кабалисти са разглеждали
Светата Троица като положена на върха на
Дървото на Живота в първите три сефири.
Самият Исус Христос, като Богочовек, може
да изразява и средната, шеста сефира – Тиферет, Красотата, която е сърцето, хармонията и центърът на Битието. Тя свързва всички
сефири и обединява и контролира техните
проявления и сили. За нея кабалистите казват: „Когато цветовете се преплитат, ги наричат Тиферет”.103 Тя е „посредникът”, „Слънцето”, „Царят”, „Синът”.104 За нея Дайън Форчън
казва: „Кетер, Космосът, Източникът на цялото съществуване, се отразява в Тиферет,
който действа като трансформатор и разпределител на първичната духовна енергия. Ние
получаваме тази енергия непосредствено
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чрез слънчевите лъчи и опосредствано чрез
хлорофила на растенията, с чиято помощ те
оползотворяват слънчевата светлина и които ние поемаме най-напред като зеленчуци в
храната си и чрез тъканите на тревопасните
животни”.105
„Никой не дохожда при Отца, освен
чрез Мене”, казва Христос (Йоан 14:6). Тиферет е шестата сефира и може би неслучайно
числото 6 се свързва със Соломоновия знак,
хексаграмата. Това е взаимовръзката между
висшето и нисшето, между Духа и материята,
между вътрешното и външното, между мъжа
и жената, това може да бъде и символ на Богочовека, въплъщаващ в себе си човешката
и Божествената природа. Това е и символ на
свободната воля, на изборът нагоре или надолу. Като всемирна хармония, обединяваща
противоположностите, Тиферет означава
Красота.
Християнската Кабала показва, че Кабала не е притежание само на еврейския
народ, а е наднародностна, отвъд народностните различия. Тя е общочовешка, така
както Христос и Новият завет не са притежание единствено на християнските народи
и Църквата, а на цялото човечество. Така Кабала е сродна с едно друго учение – суфизма.
Философите и мистиците на суфизма
също смятат писаното слово за боговдъхновено, с чиято помощ светлината на Божието
познание облива душите и умовете на хората.
Те схващат акта на познание като акт на вливане на Божествена светлина в тях, затова и
символът на светлината е често срещано понятие в техните мистични съчинения. Един
от най-големите персийски суфи, Сухраварди, дори е наречен Шейх на озарението, защото цялото негово учение има за основа Божествената Светлина. Той казва: „Същността
на първата Абсолютна Светлина, Бога, постоянно озарява, с което се проявява, и с лъчите си вдъхва живот на всички неща. Всичко
в света е породено от Светлината на Негова-
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та Същност; цялата красота и съвършенство
са дар от Неговата щедрост и пълното постигане на това озарение е спасение”.106 Така
за Сухраварди светлината е онтологическа
същност като основа на Битието и същевременно, твърди той, се проявява в небето като
Слънце, в елементите – като огън, а в човешката душа – като Божия светлина.107 Може би
най-великия философ на суфизма – Ибн Араби, сравнява абсолютната същност на Бог с
най-висшата светлина, а сътворената Вселена
е само Негова сянка.108 Така Бог в същината
Си е толкова по-всемогъщ от сътвореното
битие, че ако за човека Божията светлина е
най-ярката метафизическа субстанция, отвъд която е Нищото на непознаваемото, то
по отношение на Бога Творението е само
негова сянка. Разбира се, с този образ Ибн
Араби иска да покаже величието на Божията
непостижимост в Неговата пълнота, докато,
от друга страна, за него Божиите проявления трябва да бъдат разбрани именно с Познанието като иманентно единни с Божията
природа, защото Бог и Вселената са като две
огледала, които се отразяват едно в друго.109
Джелалладин Руми, друг велик представител
на суфизма, и близкият до суфизма индийски
поет Кабир, са двама мистици, чиито стихове
сливат светлината на душата със светлината
на Божественото. Суфизмът, като едно езотерично движение на близкоизточната теософия, има мнозина философи и поети на Божественото, които с мъдростта си вълнуват
винаги нашите души.
По същото време, когато са живели Ибн
Араби и Сухраварди, на запад, в Англия, започва да твори философът Робърт Гросетест,
който паралелно със Сухраварди развива
една метафизика и физика на светлината,
според която, по думите на самия Гросетест,
„всичко е единно, плод на съвършенството
на единствената светлина, а многобройните
неща са такива само благодарение на умножаването на самата светлина”.110 Заедно със
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своя ученик Роджър Бейкън, един от ранните средновековни алхимици, те са сред първоначинателите на научното изследване на
светлината и оптиката в Европа.
Темата за божествеността на светлината присъства в езотеричното християнство и
чрез делото на окултните философи, алхимиците и розенкройцерите. Хайнрих Корнелий
Агрипа фон Нетесхайм в своето изключително произведение Окултна философия, излязло през 1533 г., казва, че Слънцето е „истинската светлина и най-точният образ на самия
Бог; неговата същност наподобява Отца,
светлината – Сина, топлината – Светия Дух...
То седи като цар по средата на другите планети, превъзхожда всички останали със своята
светлина, великолепие, красота, озарявайки
всички останали, предавайки им свойства,
за да се разпореждат с по-нисшите небесни
тела, и регулира тяхното движение”.111 Агрипа описва деянията на светлината в Божествения, Ангелския и човешкия свят,112, връзката º със знаците на Зодиака, планетите и
цветовете.113 Тук може да намерим връзка със
Завета на Учителя, където всеки цвят трябва
да отговаря на някоя от планетите. Съотношенията може да видим при Влад Пашов.114
В астрологията Слънцето е главния център, от който потичат енергиите към планетите, и всички чрез него въздействат върху
Земята и човека.115 През 1607 г. великият Йоханес Кеплер, бащата на съвременната астрономия, казва: „Планетите и техните аспекти
имат определено влияние върху душевните
сили на човека. Те пораждат душевни вълнения и страсти от всякакъв род, често водещи
до най-ужасяващи събития; те оказват влияние върху зачатието, раждането, темперамента и характера на човека, а върху всичко
това се опира голяма част от астрологията.
Вероятно от Слънцето се излъчва не само
светлина и топлина из цялата Вселена, а то
представлява и седалище на чистия разум,
и извор на хармонията в цялата Вселена – и
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всички планети са одушевени”.116 Както казва
алхимикът Герхард Дорн, когото Карл Густав
Юнг често цитира, Слънцето е „първият след
Бога и баща, и създател на всички, понеже в
него е скрита семенната и формообразуващата сила на всички неща”.117 Якоб Бьоме също
отбелязва: „Слънцето, което е сърцето, или
царят на всички звезди, дава на всички звезди
светлина от изтока до запада, осветява всичко,
топли всичко; в неговата сила живее и расте
всичко, а тъй също в неговата сила е и радостта на всички твари”.118 За Бьоме най-висшата
реалност, която съществува, е Царството на
Светлината, което е трансцендентната обител
на Бога. Принципът на светлината за Бьоме
е изначалният Христов принцип и той присъства във всичките му съчинения като емблема на Добротата, Истината и Красотата.
Бьоме открива Божията светлина навсякъде
като основа на Битието, като един Божествен
огън, който стои в сърцето на Вселената и оттам тупти с безкрайна мощ и праща лъчите си
във Вечността. Както Майстер Екхарт открива светлината в Божията искра, в дълбините
на човешкото същество, така и Якоб Бьоме я
открива в дълбините на Универсума, в Светая
светих на Божието битие. За него „в светлината живее волята на Отца и Сина; и Духът Свети, Който е Животът, и Той открива силата на
кроткото същество в светлината, която е цветове, чудеса и добродетели”.119 „Светлината запалва есенциите с качеството на Любовта, за да
пораснат те в свойствата на Духа: добра воля,
мил нрав, добродетел, набожност, търпение в
страданието, надежда за избавление от злото – чудесата Божии да споменаваме безспир
с желание и радост, да пеем и да се радваме
на делата Божии, винаги да искаме да сторим
добро, да се възпротивим на злото и злите, да
искаме непрестанно да вземем ближния с нас
в Царството на Светлината – да избягаме от
злото, да потушаваме лошите чувства винаги
с търпение и надежда, че ще бъдем избавени,
да се радваме с надежда за онова, което очите
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още не виждат, а външният разум не познава.
Винаги да искаме да се спасим от злото и да
влезем в Божието същество, да ядем от Божия
хляб. Тези свойства носи новият човек, който
е новороден от Царството на Светлината”.120
Емануел Сведенборг също е писал много за светлината. Неговите небесни описания
и Божествени откровения са лъчи на същото това духовно Слънце, за което той говори.
Те извират от Извора на Живота, от Христос
(Откр. 21:6; Псалми 36:9). Сведенборг ясно
разграничава облика на земната светлина от
този на небесната. Последната превъзхожда толкова много всяка проявена на Земята
светлина, че Сведенборг казва, че земната е
като сянка на небесната.121 Но освен небесна
светлина, има и небесна топлина, без която
не може да има живот на Земята. Така те са
Христови проявления, от които произлиза
всичко.122 Святи неща е казал Сведенборг, а
Учителя говори за него като за един от найголемите ясновидци.123
Светлината като онтологичен принцип
присъства още и в творчеството на руския
философ от XIX в. Владимир Соловьов. За
него слънчевата светлина, която се разлива
във Всемира, е дело на творящия Космически Ум. Тя е проявление на света на идеите
и в нея те намират своята първа всеобемна
реализация. За Соловьов светлината не е
нещо материално, а е етерна субстанция, чиято противостояща форма във видимия свят
е веществото. Ефирът на светлината е безтелесен и безтегловен за разлика от материята
на веществото. „Органическият живот – казва той – е превръщане на светлината. Така
материята става носителка на красотата чрез
действието на едно и също светлинно начало, което изпървом повърхностно я озарява,
а после вътрешно прониква, оживотворява
и организира”.124 Така Логосът, който е градивното начало на Вселената, се проявява
външно като светлина, докато потенциалната му вътрешна проява е като самосъзнание
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в човека.125 В книгите си Философски начала
на цялостното знание, Лекции за Богочовечеството и Оправдание на Доброто Соловьов е показал в какво се изразява това самосъзнание в метафизичен и нравствен план.
Рудолф Щайнер, като изтъкнат представител на западното езотерично християнство
през последните векове, казва, че съвременният човек не трябва да счита материалната
природа за нещо само материално, а напротив – в нея трябва да се вижда и чувства духовното начало. Това се отнася с голяма сила
и за светлината. Щайнер казва, че „ние трябва основно да отвикнем да виждаме в светлината онова, което материалистичната епоха е
свикнала да вижда в светлината. Трябва основно да отвикнем да вярваме, че от Слънцето се излъчват само онези трептения, за които
ни говори нашата физика и общото съзнание
на човечеството. Трябва да бъдем наясно
върху това, че душата прониква през мировото пространство върху трептенията на светлината и същевременно трябва да разберем,
че това не е било така във времето, което е
предхождало нашата епоха; във времето, което е предхождало нашата епоха, същото нещо е идвало до човека чрез въздуха, същото
нещо, което сега ни идва чрез светлината”.126
Слънчевата светлина е външната проява на
Логоса, казва Щайнер, така както нашето
тяло е външна проява на нашата душа.127 И от
Логоса към земните жители Висшите духовни същества излъчват своята Мъдрост и „заедно с физическата Слънчева светлина към
Земята се носи и Любовта на Божествения
свят; и хората са тук, за да приемат топлата
Божествена Любов, да я развият в себе си и
да отговорят с Любов на Божествения свят.
Но те могат това само ако се превърнат в съзнателни Азови същества. Само тогава те могат да отговорят с Любов”.128
Интересна особеност споменава Щайнер за слънчевата светлина, когато тя минава
през земното пространство, и това е, че тя „не
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отива в безкрайността, а се връща обратно [...]
тя се връща трептейки отново обратно при
своя източник”.129 Същото казва и Учителя:
„Слънчевата енергия слиза върху Земята като
обширна струя, опасва я от Северния полюс
към Южния и се връща пак към Слънцето”.130
За съотношението между физическата
светлина, духовната светлина и цветовете говори и Влад Пашов131, а от него може да намерим и бележки за космогониите на древните
и светлината.132 Изследователят на езотеричните учения Менли Палмър Хол също пише
специално за Слънцето133, а относно древните празници на огъня, почитани на много
места в Европа от векове насам, особено от
друидите, може да се прочете при Джеймс
Фрейзър.134 Любопитни връзки между древните разбирания и тези на Учителя може да
се намери и в статията „Изгрява Слънцето”
във в. „Братски живот”135, бр. 34 от 2008 г.
От древността светлината е израз на
най-възвишеното, най-благородното, найчистото и сакрално Божие присъствие. От
тайнствените мистерии на древните нощи е
избликвала светлината на мощното Слънце
и е озарявала с Божествената си субстанция
умовете и душите на всички окултни ученици,
адепти, мистици и философи. Затова Христос,
като Логос, е единението на всички умове и
души136, затова езотеричното християнство е
дълбокото познаване на Христовата същност,
мисия и дело, затова Христовият езотеризъм
е достъпен за всеки ум и сърце, когато копнежът по чистата Мъдрост и Любов е искрен
стремеж към най-висшето само по себе си. Затова и може да кажем, че Христос живее постоянно в нас и не Той трябва да ни достига в
нашата същност, а ние трябва да Го достигаме
в собственото си същество чрез разцъфването на собствената си душа. Христос – това е
Слънцето в нас. Той казва: „Пребъдете в Мене
и Аз във вас. Както лозената пръчка не може
да принесе плод от само себе си, ако не пребъде на лозата, така нито вие, ако не пребъдете
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в Мене. Аз Съм лозата, вие – пръчките: който пребъдва в Мене и Аз в него, той принося
плод много; защото без Мене не можете нищо
да сторите” (Йоан 15:4,5).
С нашата тема искаме да способстваме
за това Завета на Учителя да бъде ползван с
повече разбиране и когато човек се занимава
с него, да знае, че всички ученици на езотеричното християнство са имали дълбоко познание за Божията Светлина и са я схващали
като него абсолютно реално, като изначална
проява на Духа и Христова същност. Осъзнаването на това не се е помрачило през вековете и личности като Учителя и Рудолф Щайнер ни показват, че не само древната мъдрост
е жива, но и че тя е тъкмо най-жива сега, в
нашето време. Очите на тялото не виждат
повече от лъчезарната слънчева светлина, но
очите на душата виждат отвъд нея етерните
сили на Светлината и когато духът съзира
Виделината в струящото духовно Христово
Слово, човешкото разумно сърце е истинският ориентир за това кое е реалната Божествена еманация и кое – преходната илюзия на
сетивата.
Духовният човек не трябва да забравя
Новия завет и трябва да знае, че с негова помощ може да помага както на себе си, така и
на другите. Разумението на Словото и прилагането му стават с помощта на Разбирането
и Волята, а те няма как да се появят, ако го
няма искрения стремеж за работа с библейските текстове, а също и с текстовете на езотеричното християнство. За да е силен резултатът от заниманията със Завета на Учителя,
човек трябва да удържа в мисълта си дълбочината на познанието за самото Слово, което
чете, и да може с топло сърце да държи отворени духовните си очи, иначе четенето би
било просто външно изговаряне на написани
думи, но не това е целта на Завета.
В епохата на самосъзнанието ние трябва да виждаме с очите на разума явленията в
тяхната същина и да преодоляваме всяка ед-
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ностранчивост, характерна за разсъдъка. Такова примиряване на противоположностите
и такъв синтез в познавателен и битиен план
можем да намерим в Словото на Христос.
Неговото проявление е съвсем реално и както казва Учителя: „Той ще дойде като вътрешна Светлина в умовете и сърцата на хората.
Тази Светлина ще привлече всички около
Христа като около Велик център. Отварянето на човешките умове и сърца и приемането
на Христа отвътре – това ще бъде повторното идване на Христа на Земята”.137 Такъв е
Завета на Учителя, защото както цветните
лъчи на Светлината са в единство, макар всеки от тях да е индивидуален, така и човешките души се събират в Христовия център като
едно цяло. А Той ни е завещал: „Аз Съм с вас
през всичките дни, до скончанието на века”
(Матей 28:20).
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Увод

З

авета на цветните лъчи на Светлината (наричан по-нататък Завета) може да се разглежда и като
смислов анализ на библейски текстове, и като
произведение на изкуството, и като метод за
работа върху себе си. При това тези три гледни
точки взаимно се допълват. Също така Завета
може да се възприема и като „първи урок“, както го е нарекъл Учителя Петър Дънов в своето
слово на Годишната среща в 1912 г.1 – и да се
търси неговото присъствие в следващите беседи и лекции. А всички те могат да се разглеждат
като продължение на първата публикация на
Петър Дънов – книгата Науката и възпитанието. Защото, макар тази книга да е посветена
главно на науката, цялото му по-нататъшно наследство, включително и Завета, е посветено
на възпитанието, вътрешната духовна работа и
прилагането на придобитите качества.
В настоящото проучване е направен
опит да се характеризира начинът, по който
се постига ефектът от духовната работа със
Завета. Както е известно от многобройни
примери, този ефект може да се изразява в личностно изграждане, творческо вдъхновение,
лечебно въздействие, намиране на най-подходящ начин за подпомагане на други хора, организиране на общности от съмишленици или
дори подтик към обществена дейност.
Разгледани са и три характерни черти
на съдържащия се в Завета метод за духовна работа. Те са: благоговейност, прилагане,
творчество.
Тези характерни черти в своето съчетание имат ключово значение както за разглеж-

дания метод за работа върху себе си, така и
изобщо за Учението на Бялото Братство, защото изразяват неговата връзка с постиженията на миналото, търсенията на настоящето и надеждите за бъдещето.

Методи и материали
Като метод за проучване е използвано
разглеждането на следните въпроси:
(1) възможното характеризиране на
въздействието на Завета като постигане на
себепознание – т.е. на познаване на Възвишеното в себе си – чрез херменевтичен прочит
на подбрани и подредени библейски стихове;
(2) литературен преглед и посочване на
примери за присъствието на трите характерни черти в цялата практика със Завета, като
се започне от словото при представянето му и
се стигне до по-късни лекции на Петър Дънов
и дори колективни творби, създадени в общността на Бялото братство – като беседата Ликвидацията на века, лекцията пред Младежкия
клас Двата пътя и песента Благославяй;
(3) определяне на ценността на Завета
в условията на нашата съвременност.
Освен текста на Завета, използвани са
ви други публикации със словото на Петър Дънов, както и публикации на други автори, включително на съвременни учени и философи.

Резултати

Въздействието на Завета от гледна
точка на херменевтиката – търсенето на
смисъл като път към себепознание
Себепознанието има важно място в
идеите на Петър Дънов. Например още в пър-

47

Текстове от юбилейна научна конференция
вата си лекция пред Младежкия клас, Двата
пътя, той казва следното3:
И тъй, ако искате да се занимавате с
окултната наука, на първо място трябва
да изучавате себе си. „Познай себе си“ – казва Сократ; какво означават думите „познай
себе си“? Какво трябва да познаете в себе си
– висшето или нисшето? Да познаете себе
си ще рече да познаете Висшето, Божественото начало в себе си, с други думи казано – да познаете Бога в себе си. Познаете ли
Бога в себе си, вие ще познаете условията,
които, от една страна, дават направление
на вашето растене и развиване, а от друга страна – уравновесяват силите, които
действат във вас.
А каква е връзката на себепознанието с
херменевтиката, която може практически да
се проявява като интерпретация на определени текстове?
Тази връзка е изяснена от видния френски философ Пол Рикьор, в чиито идеи е изградено съчетание между феноменология и
херменевтика. Според него Азът не може да
се познае пряко, чрез интроспекция, но може
да се познае по непряк път, чрез интерпретация на значими символи (Адам и Ева, Йов,
орфически символи и др.)4. Във връзка с това
едно от определенията, които Рикьор дава на
херменевтиката, е дешифриране на символи,
разбирани сами по себе си като изрази с двояк смисъл5. От своя страна, интерпретацията
е работа на мисълта, състояща се в дешифриране на скрит смисъл във видимия смисъл,
с разгръщане на нива с допълнителни значения, свързани с буквалното значение6.
От тази гледна точка Завета може да
се разбира като едно практическо упражнение за интерпретация на библейски текстове.
Това личи от самото свързване на подбраните стихове с отделни цветове, които, от
своя страна, са свързани символно с духовни
принципи. А от осма страница нататък, в полето вляво от стиховете, има и допълнително
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„подсказани“ категории – например Любов,
Прощение, Утешение, Мощ, Победа, Превъзмогване, Обновление, Здраве, Единство и т.н.
При това смисъл може да се търси и в самата
поредност на стиховете в Завета, защото съчетаването на определени стихове поражда
допълнително значение. Интересно е също,
че някои стихове се повтарят, а има и стихове, които се появяват в повече от един цвят.
Всъщност Петър Дънов не твърди, че
интерпретацията на библейски текстове е
единственият метод за себепознание, но на
няколко места в словото си на Годишната среща в 1912 г. изтъква достъпността на метода
в Завета, като го нарича много прост метод.
Дори го сравнява с метода на йогите, за който казва, че е сложен7. Себепознание може
да се постига и чрез медитация – за която
също са необходими известна подготовка и
усилия, за да бъде практикувана. И, разбира
се, за себепознанието може да способства и
изкуството. То фактически също присъства,
тъй като със своето естетическо съдържание
и вълнението, което поражда, Заветът е и
творба на изкуството.
Благоговейност, прилагане
и творчество
Тези три характеристики са посочени в
словото на Петър Дънов на Годишната среща
в 1912 г., с което той представя Завета.
Думата благоговейно се появява още
в самото начало на словото8. Посочено е, че
при „внимателно и благоговейно прочитане“
могат да се усетят „всичките краски, нужни
за духовното повдигане и усъвършенстване“ – т.е. благоговейността е ключ към разбирането на оригиналния подход и цветовата символика, вложени в Завета, както и
на духовното съдържание на самите стихове.
А съчетанието на многообразие и единство
на цветовете, които представляват видимия
спектър на светлината и в своето обединение дават белия цвят, е свързано и с името

Завета на цветните лъчи на светлината като метод за пробуждане
на Бялото Братство. Това съчетание на многообразие и единство е свързано и с многостранността на Учението на Бялото Братство
– дори и сега различните хора виждат понякога различни цветове в него. То е свързано и
с индивидуалните потребности от точно определени духовни качества, символизирани
от цветовете – в този смисъл при помагане
на други хора цветовете дори могат да се разглеждат като най-общи указания кои мисли
да се използват в зависимост от индивидуалните потребности на човека, на който се
помага. И накрая – препоръчаното ритмично
редуване на четенето на текстовете към различните цветове е свързано и с идеята за ритъм в духовните прояви – тази идея е проявена по-нататък например в Паневритмията.
Без съмнение благоговението е израз на
обич към даден текст. Естествено е, че Петър
Дънов е очаквал неговите слушатели, имащи
задълбочени духовни интереси, да проявят
такова чувство към библейските текстове. В
същото време в Завета има и нещо ново –
стиховете са свързани с духовни принципи
и съответна цветова символика – например
Любовта и Животът са свързани с червения
цвят, Растежът и Развитието – със зеления,
Мъдростта – с жълтия, Истината – със синия, Обновлението – с оранжевия. Така се
откроява многостранността и многоплановата структура на библейските текстове,
техният скрит смисъл, допълващ буквалния.
Вероятно оригиналността на този подход
веднага е била усетена от издателя на книгата Димитър Голов, който е имал богословско
образование и сам е бил проповедник. Тази
идея е занимавала Петър Дънов няколко години преди самото написване на Завета през
1912 г. – това личи от факта, че за червената,
розовата и жълтата краски той говори още на
Годишната среща в 1907 г.9. В същото време
и самата цветова символика, имаща изцяло
положителна конотация, е оригинална. Може
би само по отношение на жълтия цвят и пред-
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почитанието към светлите и чисти тонове е
възможно да се търси известна близост със
становището на Гьоте за психично-моралните ефекти на цветовете10.
Прилагането също има ключово значение по-нататък за Учението на Бялото Братство. В словото на Годишната среща в 1912 г.
идеята за прилагането е изразена със следното изречение11:
Прочее, сега се дава това, та всички,
които искате да работите, да приложите
тези правила.
В случая става въпрос за прилагане на
правилата за работа върху себе си по метода, съдържащ се в Завета. Но това естествено е свързано и с реално прилагане на придобитите качества в живота. Многобройни
са примерите как Петър Дънов е държал за
такова реално прилагане на възвишени идеи,
включително и в най-обичайните дейности
от всекидневието. Например в своята лекция
от 1926 г. Човешкият дух12 той казва следното по този въпрос:
И тъй, ако искате да се ползвате от
знанието, което сте придобили, трябва да
го прилагате. Каквото знание придобиете,
каквато книга прочетете, приложете поне
най-малкото от нея. Ако прочетете една
книга, без да приложите нещо от нея, по-добре да не сте я чели. Същото се отнася и до
Библията. Малко четете от нея, но прилагайте.
Прилагането всъщност е характерен
елемент на съществуващата в Изтока вече
повече от 2000 г. традиция за предаване на
мъдрост от учител на ученик така, както е
описана от съвременния френски философ и
писател Фредерик Льоноар13:
Духовният учител завещава не само
знание, но също и модалностите на опитността, през която ученикът трябва да
премине със собствени сили. По този начин
духовният учител дава метод за работа
върху себе си и проверява дали той се при-
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лага добре. Много често духовният учител
има още по-решаваща роля, ако в очите на
своите ученици представлява същество,
достигнало върха на духовния живот – освобождението. В такъв случай ученикът „почита“ своя учител като проявление на Божественото, или Абсолютното, и се свързва
с него по един по-емоционален начин.
От друга страна, именно акцентът върху
прилагането е също и признак за съвременното и актуално звучене на Завета и изобщо на Учението на Бялото Братство. Защото
ако човек опитва да приложи нещо в живота,
винаги присъства в някаква степен и експериментът. А експериментът е нещо много характерно за съвременната епоха. Например,
както е посочил немският философ Михаел
Тойнисен в своето съчинение Себереализация и универсалност, модерният стил на
живот на многобройни маси хора е свързан с
известно състояние на духа, проявило се още
в XIX век в някои направления на изкуството, например в немския романтизъм и френския символизъм, а също и във философията
– в Шилеровата интерпретация на Кантовата концепция за автономността, както и при
Киркегор и в цялата екзистенциална философия. Характерно за това състояние на духа
е изключително важното значение, което
придобива индивидуалната себереализация,
свързана и с едно по-осезателно присъствие
на експеримента. И наистина, увеличената
роля на експеримента в нашето съвремие
може да се види навсякъде – и в живота на
отделните хора, и в стопанския и обществения живот, и в изкуството (експериментът е
характерен за всички модернистки течения),
и дори в областта на религията. При това
експериментирането не е само интелектуална концепция – то е характерен елемент на
съзнанието на съвременните хора14.
Любопитно е, че това наблюдение е в
съответствие и с една теория, представена в
книгата Учителят на д-р Методи Константи-
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нов, Боян Боев, Мария Тодорова и Борис Николов. В тази теория са разгледани три характеристики на човешкото съзнание – будност,
широта (т.е. съотношение между индивидуалното и колективното съзнание) и възприемането съответно на духовната и материалната
страна на Природата. Процесът на непрекъснато увеличение на будността на съзнанието
(изразяващо се например в развитието на науката) е съпроводен със стесняване на съзнанието, при което в XIX и XX век индивидуалното съзнание достига своята връхна степен
на развитие. От друга страна, прогнозира се,
че бъдещото нарастване на будността ще е съпроводено с ново разширение на съзнанието,
но без да се губи постигнатото досега по пътя
към индивидуалното съзнание15.
Третата характеристика – творчеството, е отбелязана в изречението16:
И вярно е, че щом се съединим с цветните лъчи, започваме да творим.
Това също е една съществена характеристика, присъстваща по-нататък в Учението на Бялото Братство и имаща важно значение и за съвременността. Добре известно
е как Петър Дънов се е стараел да събуди и
насърчи творческия потенциал във всеки
човек. Например в първата си лекция пред
Младежкия клас – Двата пътя, той дава
препоръката при разработването на темите
да се търси собственото мнение, а не толкова
цитиране на видни автори17. А вдъхновението за творчество той препоръчва да се търси
във възвишеното, великото, благородното в
света18. Не е случайно също, че толкова много видни музиканти, художници, писатели –
все хора с лична опитност и постижения като
творци, са проявявали интерес към Учението
на Бялото Братство или дори са го прилагали
в своя живот. Понякога Дънов е успявал да
създаде подтик дори и за колективно творчество, какъвто е случаят със създаването
на Паневритмията, а след като тя вече е била
създадена – и на следващата подобна творба,

Завета на цветните лъчи на светлината като метод за пробуждане
Слънчевите лъчи. В един по-късен момент,
през втората половина на XX век, усилията
на последователите на Петър Дънов са били
насочени вече главно към интерпретация и
опазване на сътвореното дотогава, както и
към съхраняване на неговата автентичност.
И все пак би могло да има надежда, че творческото вдъхновение, което е било така характерно за общността на Бялото Братство през
първата половина на XX век, ще се възобнови
по един естествен път и с подтик от духовните принципи, посочени още в началото, на
петата страница в Завета.
Многобройни са примерите как стихове
от Завета присъстват по-нататък в беседите
на Петър Дънов и са пораждали вдъхновение
и подтик към творчество както за самия него,
така и за негови последователи. Интересен
пример в това отношение е беседата Ликвидация на века19, в чиято втора част има многостранно разглеждане на стиха И ще обърше Бог всяка сълза от очите им (този стих се
появява сякаш като музикална тема три пъти
в беседата). Така от един стих от Завета е изградена тази толкова красива и въздействаща беседа, което нагледно показва връзката
на Завета с по-нататъшното проявление на
Учението. Или друг пример – песента Благославяй, чийто текст започва със стихове от
103-ти псалом, включени в Завета два пъти
– и при оранжевите, и при жълтите лъчи.
Така разгледаните три характерни черти
Благоговейност-Прилагане-Творчество всъщност формират един пълен цикъл, включващ
интерпретация на съществуващи ценности,
тяхно пресъздаване в съвременната реалност и
сътворяване на нови ценности, които на свой
ред могат да бъдат интерпретирани. В такъв
смисъл тези характерни черти стават взаимно
свързани и биха могли да се разглеждат и като
една обща структура, подобна на посочените в
[Лит. 20] структури Христос-Аз-Другия, Христос-Учител-Ученик, Сърце-Ум-Воля и Чувство-Мисъл-Действие.
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Уникалното и универсалното в Завета
Със своята уникална красота и универсална общодостъпност при представянето
на подбраните библейски стихове Завета е
съчетание на уникалност и универсалност.
Показателно за универсалността на Завета
е например колко близко като естетика и
идейност е следната мисъл на американския
астрофизик от виетнамски произход Тринх
Ксуан Туан (който като дете е израснал в будистка среда и в същото време познава научния стил на мислене от собствен опит)21:
Светът не е „длъжен“ да е красив, но
фактически е красив. Ние живеем в един
свят на оптични чудеса и небето представлява величествена картина, в която се появяват най-неочаквани цветове и форми.
Помислете за многоцветната арка на дъгата, изникваща всред дъждовните капки в
края на бурята, чийто импозантен размер,
цветова хармония и съвършенство на кръглата форма представляват мост между поезията и науката и предизвикват възхищение и почит.

Обсъждане

Дали има и други възможни обяснения на ефекта на дадения в Завета метод за
духовна работа, освен характеризирането
му като себепознание чрез херменевтичен
прочит на подбрани библейски стихове?
Естествено, отговорът на този въпрос е
положителен.
Би могло с основание да се твърди, че
ефектът от внимателното и благоговейно
прочитане на Завета идва от свързването
на читателя (или съответно събеседника) с
вложеното в Завета идейно и естетическо
съдържание, което читателят започва да поддържа със своите психични сили, и което, от
своя страна, оказва позитивно въздействие.
Това обяснение до голяма степен се допълва
с обяснението, разгледано в раздел 3.1. Защото когато човек открие Възвишеното вътре
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в себе си, той може вече ясно да го види и в
различните външни обекти.
Ефектът може да се интерпретира и
като проява на „магични сили“ – доколкото
това понятие би могло да означава сили, които реално съществуват, но за момента не са
ни познати. Но така вече навлизаме в областта на непознатото – или най-малкото заставаме на този „мост между поезията и науката“, за който се говори в цитираната по-горе
мисъл на Тринх Ксуан Туан.
Наука, духовност и религия.
Каква е ролята на духовността
в наши дни?
Възможно ли е един метод за духовна
работа, какъвто без съмнение е методът на
Завета, да бъде видян в светлината на науката?
Тук с основание може да се посочи, че
науката и духовността са две различни области на познанието, с различна гледна точка
към реалността и различен подход за нейното проучване. И все пак съществуват известни взаимни влияния между тези две области.
Къде във връзка с науката се проявява
необходимостта от духовност? Съвременният
опит особено ярко показва, че почти всяко научно откритие може да бъде използвано както
за добро, така и за зло. При сегашното развитие
на науката това се проявява вече не само при
прилагането на научни резултати, но понякога
дори още при започването на определени проучвания. Например при подбора на проектите,
финансирани по европейските рамкови програми за научни изследвания, един от критериите е именно дали проектите засягат чувствителни от етична гледна точка области.
Разбира се, могат да се търсят и други
влияния на духовността в областта на науката. Например интуицията присъства в евристичния етап от научната работа, като разбира се съответният резултат после подлежи на
доказване по логичен или експериментален
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път. Също така може да се говори за любов
на учения към предмета на изследване или за
вяра (в широкия смисъл на думата), че дадено
проучване има смисъл, а също и за надежда,
че то може да има положителен резултат.
А какво е влиянието на науката върху
духовността? В това отношение има един интересен пример още от античната древност.
На входа на Платоновата Академия е стоял
надписът: Нека не влиза тук този, който не
знае геометрия. (Любопитно е, че в наши дни
почти всеки ученик, завършил прогимназия,
би отговарял на това изискване). А от сегашна
гледна точка Платон стои все пак по-близо до
духовността, отколкото до науката. В по-ново
време се появява и изразът духовна наука – в
това наименование личи стремеж духовността да е също така недогматична и задълбочена
при изучаване на духовните явления, каквато
е науката при изучаването на физическите явления на външния свят. Защото както науката
се основава на експерименти и логически доказателства, така и духовността може да се основава на вътрешна опитност – например че
позитивните чувства като щедрост, търпение
и любов носят радост, а отрицателните чувства – страдание23.
В известен смисъл духовността е по-консервативна от науката, особено когато е свързана с религиозни традиции, догми и външни
форми. По тази причина са се появявали и спорове между науката и религията. В това отношение Петър Дънов заема категорична позиция,
че „всяко религиозно произведение“ трябва
да се подлага на проверка дали съответства на
Истината24. Интересно е, че в наше време тази
позиция все повече се възприема, дори и в църковни и религиозни среди – например през деветдесетте години папа Йоан Павел II поднесе
от името на Католическата църква извинение
за процеса срещу Галилей, а Далай Лама също е
направил изявление, че „ако науката покаже, че
будизмът греши в някои аспекти, той ще приеме това научно гледище“25.

Завета на цветните лъчи на светлината като метод за пробуждане
Разбира се, науката оказва и градивно
въздействие върху духовността. Това показва например фактът, че цялата философия на
Пиер Тейяр дьо Шарден, която е духовна по
своя характер, е повлияна от научните данни
за посоката на Еволюцията. Няма как да не
оказват въздействие върху духовната мисъл
и констатираните от науката огромни размери на Вселената, наличието на универсални
природни закони и дори така дискутираната
в наши дни „фина настройка“ на природните
закони и константи, която според привържениците на антропния принцип дава възможност за появата на живота и разума в познатия на нас вид.
Любопитно в това отношение е, че по
времето, когато Петър Дънов е писал Науката и възпитанието, въпросът дали освен
Млечния път съществуват и други галактики е бил все още дискусионен. Имало е вече
хипотези, че мъглявините, наблюдавани от
астрономите, са всъщност други галактики,
и в своята книга Дънов вече говори за други
галактики, т.е. той е поддържал тези хипотези26. Тяхното категорично потвърждение
идва в 1924 г., когато американският астроном Едуин Хъбъл прави първото измерване
на разстоянието до галактиката Андромеда.
Възможно ли е да бъде намерена обща
точка на науката и духовността? Такива надежди обикновено имат хората, които чувстват близост и с двете области. Както например вече цитираният астрофизик Тринх Ксуан
Туан, който изтъква, че ако две мисловни системи като науката и духовността са валидни и
претендират, че проучват една и съща реалност, те би трябвало някъде да се срещнат27.
В историята на идеите са отбелязани
няколко случая, при които идеи, формирани първоначално като духовно учение, са се
превръщали впоследствие в религия. Една от
причините за това вероятно е, че формата на
изразяване на идеите с течение на времето
надделява над тяхното съдържание. Знаме-
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нателно в това отношение е, че Петър Дънов
не се е придържал към една и съща форма –
той е написал и Науката и възпитанието, и
Завета на цветните лъчи на Светлината.
А и по-нататък в своите беседи и лекции, при
едно свободно боравене с терминологията,
се е стараел да изрази всяка идея по няколко
начина. Това първоначално затруднява четенето на неговото слово, но в крайна сметка
улеснява читателя да съпостави няколко възможни изразни форми и да достигне до техния общ смисъл.
И, както всеки може да опита, когато
бъдат прочетени с благоговейност и внимание и бъдат приложени, тези идеи водят към
творчество.
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СКРИТИ ПОСЛАНИЯ В
ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
Константин Златев

СКРИТИ ПОСЛАНИЯ
В ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
Константин Златев

В

селеният в българско тяло Миров
(Световен) Учител Петър Дънов
(Беинсá Дунó) е уникален сред
своите велики събратя – Божествени Наставници на човечеството, с това, че е оставил
след себе си духовно-културно наследство в
три главни направления: Слово, Паневритмия и музикални творби. Изброеното обаче далеч не изчерпва безценните брилянти
в светлата нишка, изтъкана от живота му в
плът сред човеците.
Като Учител от Школата на Христос и
благовестител на актуализираното езотерично християнство в нашата епоха, той си служи
с една-единствена свещена книга – Библията.
Повечето му беседи и лекции започват със
стих или пасаж именно от Свещеното Писание на планетарното християнство. Впоследствие той го тълкува, обяснява и разширява
възможностите на аудиторията за проникване в смисъла му.
В същото време има и текстове или книги, които съвсем справедливо – и с негласно
споразумение – са възприети от неговите ученици и последователи за свещени за духовно
общество Бяло Братство наред с Библията.
Такива са Завета на цветните лъчи на Светлината и Свещени думи на Учителя (в три
части). Аз лично бих прибавил към тях и Учителят говори, както и сборника с беседи, изнесени в района на Седемте рилски езера.
Завета на цветните лъчи на Светлината е съставен от Учителя Беинса Дуно в
село Арбанаси, Великотърновско, през 1912 г.
само за два месеца. Той съдържа, по собствените му твърдения, онези библейски стихове, които са диктувани на свещените писате-

ли директно от Божия Дух. Към цитираните
стихове на места Учителят на Новата култура
е добавил допълнителни изрази и пасажи с
обяснително, свързващо или въвеждащо значение. В оригиналното издание на Завета те
са набрани с курсив, за да се различават от
основния библейски текст.
Целта на Завета – по наше мнение – е
най-малкото двустранна:
1. Да разкрие действието на Божия Дух
сред земното човечество посредством конкретизация на отделните Му проявления и
функции в лицето на светлинни лъчи от спектралната област и извън нея.
2. Да предложи на учениците и последователите на Бялото Братство мощно средство за духовна практика, развиваща висшите
тела на човека и мотивираща го да култивира
определени добродетели.
Учителят Беинса Дуно в Завета на
цветните лъчи на Светлината посочва
десет проявления на Светия (Божия) Дух,
свързвайки специфичните им функции в
Космоса и на Земята със същността и действието на съответни лъчи от светлинния спектър, както и на такива извън него. Тези десет
разновидности на Божия Дух са:
Духът на Любовта – червените лъчи;
Духът на Живота – розовите лъчи;
Духът на Светостта – оранжевите
(портокалените) лъчи;
Духът на Мъдростта – жълтите лъчи;
Духът на Душата, или Вечният Дух –
зелените лъчи;
Духът на Истината – сините лъчи;
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Духът на Силата – виолетовите лъчи;
Духът на Благодатта – аметистовите
лъчи;
Духът Христов – диамантените бели
лъчи;
Светият Дух (в тесния смисъл на понятието) – също оранжевите лъчи.
По времето, когато Учителят на Бялото Братство е съставял Завета на цветните
лъчи на Светлината, в българския език не
е фигурирала думата оранжев, затова той използва понятието портокален, което е точно съответствие на оранжев (от английската
дума orange – портокал). В съвременния български книжовен език се използва оранжев, а
портокален е възприеман като архаизъм.
Завета на цветните лъчи на Светлината до момента е претърпял петнадесет издания – първото е от 1912 г., годината на съставянето му от Учителя Беинса Дуно (Придворна
печатница), а последното е от 2012 г. (издателство Бяло Братство). В последното издание
(с. 64-73) е намерило място резюме от съборни
беседи на Учителя Беинса Дуно за периода 15 –
18 август 1912 г., изнесени във Велико Търново
(според протокола, воден от Димитър Голов). В
текста са предложени подробни обяснения за
смисъла и съдържанието на Завета като цяло,
както и за отделните светлинни лъчи и тяхната
употреба. Следва раздел, посветен изцяло на
това как да се четат и използват стиховете от
Завета – също в съответствие с протокол на
Д. Голов. Изданието завършва с кратки указания от Боян Боев – един от най-приближените
ученици на Учителя Беинса Дуно и дългогодишен негов личен секретар – относно употребата на Завета.
Розовият цвят не е спектрален. Но доколкото Учителя Беинса Дуно изтъква, че
Божествената Любов се проявява в материалния свят именно чрез розовия цвят (в Духовния – чрез светло- или небесносиния, а в
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Божествения – чрез диамантено белия), то и
розовите лъчи следва да бъдат разглеждани
като взаимно заменяеми с червените, отразявайки специфични нюанси в действието на
Любовта като космически Принцип.
В посоченото по-горе резюме с личните
указания на Учителя Беинса Дуно розовите
лъчи са причислени към т.нар. три допълнителни кольора, т.е. към трите вида светлинни лъчи, включени в Завета, които не
принадлежат към спектъра. Останалите два
са аметистовите и диамантените бели лъчи.
От особена важност е фактът, че на две места
в Словото на Учителя на Любовта е подчертана тясната връзка между розовите лъчи и
Христос: „... розовата краска, в която Христос живее” (с. 68) и „Христос живее в розовата краска” (с. 74). Това послание ни подтиква
към извода, че Христос и Неговото невидимо присъствие в материалния свят подпомагат проявлението на Божествената Любов на
физическото поле.
Изтъкнати са и добродетелите, които
бихме могли да развием, ако работим надлежно с розовите лъчи: нежност, красота,
деликатност, обич, топлота, благост (с. 74).
Зелените лъчи са представени като изява на две разновидности на Светия Дух –
Духа на Душата и Вечния Дух. Има ли разлика между тях и ако да – каква е тя? По наше
мнение разлика има и тя е следната: Вечният Дух е свързан с етерния свят (сферата на
жизнеността, най-тясно обвързана с физическото поле), а Духът на Душата – с будичния,
или интуитивния свят (родината на душата).
Съответно и Духът на Душата би трябвало
да бъде разглеждан като по-висока октава на
Вечния Дух. Според някои източници на духовното познание съществуват взаимовръзки между: физическото и атмическото (духовното) поле; етерното и будичното поле;
астралното и менталното поле, като обособени космически зони, където са проектирани
субстанциално съответстващи им принципи
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или носители на съзнанието на човека (потенциални и актуални).
За Вечния Дух Учителя на Бялото
Братство споделя: „Духът вечен подразбира безсмъртието, към което ние всички се
стремим” (с. 65). В случая той очевидно има
предвид по-ниската октава на това проявление на Божия Дух в лицето на зелените лъчи,
насочено не просто към физическото здраве, но и към безсмъртието. Безсмъртието е
приоритет на по-високата октава на същия
Дух – Духа на душата, но то, безсмъртието,
би могло да бъде осъществено само ако материалното тяло (за което отговаря и се грижи
Вечният Дух) бъде превърнато в съвършен
инструмент на индивидуалния дух (за което
грижата има съответно Духът на душата).
От правилното използване на зелените
лъчи според този велик Учител зависи успехът на човека, както и „освежаването”, сиреч
поддържането на отличен жизнен тонус на
организма. От друга страна, когато зелените лъчи са в недостиг при конкретния човек,
това би могло да доведе до сиромашия, а когато са в изобилие – до „любостожание” (прекомерен стремеж към богатство, алчност) и
скъперничество. И следва съвет: когато зелените лъчи започнат да повишават прекалено
присъствието си в аурата на личността, да
прибягваме до употребата на червените лъчи
за постигане на необходимия баланс. Указанията в този пасаж приключват с репликата:
„Чрезмерните желания в този свят образуват зелената краска”. Което означава, че излишъкът от зелени лъчи в светлинното тяло
на даден човек свидетелства за неовладяно
астрално тяло, за слугуване на непрестанно
пораждащи се и необосновани желания и
страсти, свързани като правило с телесната
му природа, т.нар. плътски желания.
Любопитно е наставлението за онези люде, у които се наблюдава недоимък на
червените лъчи – те трябва да търсят партньорство с човек с ясно изразено присъствие
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на зелените лъчи. Работата със зеления цвят
може да ни бъде от полза и при парични проблеми. Основното ú предназначение обаче си
остава развитието и растежът на физическото поле.
Учителя Беинса Дуно свързва зелените
лъчи с Божествения принцип на Правдата (с.
72), имайки предвид по-високата им октава –
Духа на душата. Тук е мястото да отбележим,
че на друго място в Словото си той заявява,
че Правдата е проявление на Божествената
Любов в света на материята. Или, казано с
други думи – Правдата е физическо проявление на Любовта.
Добродетелите, които сме в състояние
да култивираме с помощта на зелените лъчи,
са: растене, прогрес, благополучие, свежест,
почивка, изобилие (с. 74).
В своите пояснения Боян Боев добавя
ценна препоръка за употребата на зелените
лъчи, заимствана очевидно от неговия Учител – да ги прилагаме, когато искаме да помогнем както на себе си, така и на други хора
или въобще живи същества (с. 78).
В Завета на цветните лъчи на Светлината не е включен още един неспектрален цвят – златистият. Съвсем не е случайно, че на иконите в християнската Църква
(Православната и Римокатолическата) Иисус
Христос, Света Богородица и светиите биват изобразявани със златисти ореоли около
главите. Те са признак на висша степен на духовност или Божественост. Затова и по наше
мнение златистите лъчи би трябвало да са
по-високата октава на оранжевите (портокалените) лъчи (препоръчвани за употреба при
разклатено здраве, въобще при здравословни
проблеми от всякакъв характер), изразяващи
действието на Духа на Светостта или Духа на
Обещанието (Духът на Обещанието е специфична и твърде интересна разновидност на
Светия Дух; отразява обещанието на Бога
към онези хора – или въобще разумни същества, – които изпълняват волята Му; казано
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с други думи, Духът на Обещанието е Дух на
Завета между Бога и хората). Ако оранжевите лъчи са проекция на Духа на Светостта, то
златистите лъчи – като тяхна по-висока октава – би следвало да са проявление на Духа
на Божествеността или на самата Божественост. Златистият цвят не е спектрален, понеже изключително високата честота на неговите вибрации не позволява вместването му
в спектъра на лъчите, възприемани от човешкото око като разновидности на светлината в
материалния свят.
Добродетелите, които бихме могли да
придобием чрез работа с оранжевите лъчи,
са: индивидуализиране, творчество, победа,
изява.
Логиката на горните разсъждения ни
довежда до извода, че при работа със златистите лъчи би трябвало да постигнем – ни
повече, ни по-малко – Божественост. А това
значи максимално активиране на седмата
чакра – Сахасрара, Хилядолистника, или Хилядолистния Лотос, връзката на човешкото
същество с Божествения свят (в настоящия
исторически и космически момент човечеството провежда преход от доминация на третата чакра – Манипура, Слънчевия сплит, или
възел, към четвъртата чакра – Анахата, Сърдечната чакра, която е в състояние да провежда Божествената Любов; Новата култура
на шестата подраса на V коренна раса и на
цялата VI коренна раса се изгражда под знака
именно на тази висша вибрация на Любовта).
Взимайки под внимание настоящото равнище на духовно развитие на човечеството като
цяло, тази задача очевидно ще бъде предмет
на осъществяване през следващите епохи от
еволюционното израстване на хората.
Учителя Беинса Дуно в посочения ред
на мисли не е включил тези лъчи (златистите) в своята книга, защото – както изглежда
– съвременното човечество (почти без изключения) очевидно не е подготвено да възприеме и да оползотвори тяхното въздейст-
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вие. Той е бил скептичен също така относно
способността на днешния човек да използва
по предназначение аметистовите и – още повече – диамантените бели лъчи (еманация на
Христовия Дух): Работете с първите седем
краски, защото с аметистовата, диамантената, бялата и светлата краски по-мъчно се работи. Само най-напреднали в духовно отношение окултни ученици навярно са в
състояние да работят успешно с тях. Какво да
кажем тогава за златистите лъчи, които изразяват върховната Божественост?
Специално внимание заслужават указанията за употребата на Завета по дни.
Във вече разгледаното резюме духовният Учител на Новото човечество дава точни
препоръки в тази насока. Ето пълния цитат:
„Аз ще ви дам отделни наставления кой ден на
коя краска съответства, та да знаете в кой ден
до каква да прибягвате, за да се упражнявате:
понеделник – зелена, вторник – червена, сряда – жълта, четвъртък – синя, петък – розова или ясносиня, събота – виолетова, неделя
– портокалена” (с. 71 – курсивът мой, К.З.).
На с. 74, обаче, във втория раздел с непосредствени указания на Учителя Беинса Дуно, за
неделния ден са препоръчани аметистовите
лъчи. Същата насока за работа в неделя – с
аметистовите лъчи – фигурира и в текста на
Боян Боев (с. 78).
В първия случай (с. 74) указанията на
Учителя Беинса Дуно предполагат отсъствието на ден за работа с оранжевите (портокалените) лъчи. В бележката на Боян Боев (с. 78)
оранжевите (портокалените) лъчи са посочени като алтернатива на червените за работа
във вторник. Не е изяснено защо съществува
такава алтернатива и при какви обстоятелства да се прибягва към нея.
Отчитайки високата вибрационна честота на аметистовите лъчи (ръководени от Духа
на благодатта), както и изтъкнатите от Учителя
Беинса Дуно затруднения за повечето хора да
работят с тях, бихме могли да направим заклю-
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чението, че ни е дадено право на избор. Който е
обективно по-напреднал при работата със Завета, може да използва преимуществено аметистовите лъчи и обратното – за начинаещите
е препоръчително да отдават предимство на
оранжевите (портокалените) лъчи.
Няма никакво съмнение, че последователите на Учителя Беинса Дуно възприемат
съставената от него книга Завета на цветните лъчи на Светлината като свещена. И
това е не просто израз на преклонение пред
делото му, но и признание за факта, че използването на този текст в духовната практика на окултните ученици ги освещава, т.е.
пречиства ги и ги извисява, съдейства им да
развиват различни добродетели, помага им
да следват неотклонно духовния Път.
В нашата епоха на еволюционен преход
със съдбоносно значение за планетата Земя
и човечеството от изключително значение е
активирането на светлинното тяло на човека,
сиреч на съвкупността от невидимите му тела,
потенциални носители на съзнанието. Всяка
автентична световна религия и духовна Школа предлага на своите членове разнообразна
система от методи и средства за постигането
на тази цел. Духовно общество „Бяло Братство” – проекция на върховна космическа
институция, управляваща цялото Проявено Битие – в лицето на духовно-културното
наследство на последния Миров (Световен)
Учител Петър Дънов/Беинса Дуно притежа-
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ва неоценимо богатство от теоретични знания и достъпни за всеки, лесно приложими
методи за личното и колективното издигане
в Духа на своите следовници. В този смисъл
Завета на цветните лъчи на Светлината
предоставя завършен комплекс от методически указания за целесъобразното прилагане
на въздействието на светлинни лъчи от спектралната и извънспектралната сфера. Един
от гарантираните резултати от ефективната
работа със Завета е именно активирането
на светлинното тяло на онзи, който използва
търпеливо, разумно, последователно и целенасочено благотворното въздействие на лъчите на светлината.
Като всяка свещена книга и Завета на
цветните лъчи на Светлината крие в недрата си тайни и загадки, които се разкриват
само на хората, всеотдайно заемащи се да
работят с текста. Пласт след пласт пред духовния взор на търсещия проблясват все подълбоки и разтърсващи послания, заложени
от един велик Посветен в тази толкова малка
по обем и толкова неизчерпаема като съдържание книжка.
По своя път към Божествената Истина
всеки от нас е призван да покорява все нови
висоти на духовно-нравственото развитие и
усъвършенстване. По необясним, чудодеен
начин тези висоти съответстват на дълбините на съкровеното познание, запечатано в
Завета на цветните лъчи на Светлината.
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Увод

З

авета на цветните лъчи на Светлината е малка книжка, написана
и дадена на човечеството преди
сто години, през лятото на 1912 г., в село Арбанаси край Велико Търново, от Петър Константинов Дънов, известен също с духовното
си име Беинса Дуно. Настоящето изследване
се посвещава на стогодишнината от създаването на този текст. То цели:
1. Да докаже уникалността на Завета,
като проследи връзката между текстовете от
Библията и Завета;
2. Да намери мястото на Завета сред
християнските текстове и да се открои от тях
със спецификата си, като се проследи и връзката между Библията и беседите в Словото на
Третия Завет, даден от Беинса Дуно;
3. Да обогати и разшири представата за
християнските текстове.
Книгата Завета на цветните лъчи на
Светлината представлява набор от цитати,
взети от Библията и подредени по начин, по
който се въздейства върху четящия ги чрез вибрациите на съответния цвят. За християните
Библията е моралният кодекс; всички християнски общности я изучават като нормативна
книга за живота. Словата в Библията са живото послание от Бога, т.е. словото Божие.
Подреждането на книгите в Библията се
определя според историческата им последователност. Те обхващат период на записване
от над две хилядолетия, като първата книга
е Битие от Стария завет, а последната – Откровение на Йоан, или Апокалипсис, от Новия
завет. Ще споменем какво казва авторът за
библейските текстове по отношение на катего-

рията време и езотеричната истина. „Сега ще
ви прочета 71-ви псалом. Като слушате този
псалом, вие казвате, че той е писан преди 2500
години. От гледището на по-високо съзнание
обаче този псалом е писан преди два дена и
половина. Значи 2500 години за обикновеното човешко съзнание се равняват на два дена
и половина за едно високо съзнание”. Завета
на цветните лъчи на Светлината определя
границата между Новия и Третия Завет.
Историята на създаването на боговдъхновен превод на Библията на български език
е впечатляваща. Преводът на Библията, ползвана от 48-годишния автор, е направен на базата на текстовете от главните стари и нови
езици. Това представлява дълъг и творчески
процес, в който са участвали книжовници,
проповедници, богослови, писатели, полиглоти и редактори от различни исторически
времена. Съвременната историческа наука
разполага с ясни и неопровержими доказателства за наличието на „църковнославянски
преводи на богослужебна литература, вкл. и
Библията, още половин хилядолетие преди
да излязат на сцената апостолите Кирил и
Методий“, които с новата азбука – кирилицата, транскрибират библейските текстове.
В по-ново време, в началото на XIX в., в
България са налице исторически предпоставки за превод на библейските текстове на новобългарски, тъй като църковните богослужения са се водили на гръцки език и борбата
за самостоятелна Българска църква влиза в
нова фаза, изискваща разбираеми църковни
текстове за цялото българско население. Регистрирани са първите опити за превод на
отделни текстове, най-вече на Новия завет.
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Един от първите преводи е на Теодоси
Бистрицки, който работи с Евангелието от
Матей; за жалост изданието е почти изцяло
унищожено. По-късно Петър Сапунов превежда четирите евангелия от гръцки. Към
1835/36 г. Неофит Рилски превежа от църковнославянски и от гръцки Новия завет.
Регистрирани са и други опити за превод на
отделни библейски книги.
Достойнствата на всеки един от тези
първи преводи на библейските текстове се
изразяват в това, че те подхранват следващите издания на Библията. Така се стига до издаването на Цариградската Библия от 1871 г.,
която е основополагащият текст за написването на Завета. Своя творчески отпечатък са
оставили д-р Илайъс Ригс, Христодул Костович Сичан-Николов, Петко Рачов Славейков
и д-р Алберт Лонг.
Поради сполучливия си превод, разбираем за цялото българско население, Цариградската Библия добива широка популярност. Тя се превръща в общославянски
образец на църковен език и дава импулс за
преводи на други славянски езици. Едновременно с това, в този си формат, Цариградската Библия става и определящ фактор за
установяването на новия книжовен български език. Това не е единственото достойнство на това издание. Изключително важна е
езотеричната вярност. И това е факт, който
обслужва с изключителна прецизност изготвянето на текстовете в книгата Завета на
цветните лъчи на Светлината според тяхното „цветово звучене”.
Цариградската Библия от 1871 г. е преиздадена три години по-късно, през 1874, и
отново през 1885, но във Виена. Следват и
други издания на Библията, малко или много редактирани и ревизирани – 1889, 1914,
1923/24, 1940, Синодална Библия.
Създаването на Библията на съвременния за тогава български език дава основа за
създаването на Завета.
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Настоящето изложение няма да се спира на значението и въздействието на цветовете. За това е на разположение достатъчно
информация от времето на създаването на
книгата. Информация се среща също така и
в беседите и разговорите на Учителя от покъсните години. Съвременната наука чрез
модерни технологии и методи на изследване
доказва въздействието на всеки един цвят.
Това в някои случаи може и да е условно.
Затова авторът обръща внимание на многопластовото действие на дори един цвят
– в беседа от 1927 г. – като казва: „Когато
говорите за Любовта, като носителка на Живота, вие обличате думите си с червен цвят.
Червеният цвят символизира Живота. Но
Любовта не носи само Живот, тя носи и растене за човешката душа. Значи тя обхваща и
зеления цвят. В Любовта има и разумност, и
вярност, и чистота. Затова, именно, когато
говори за Любовта или когато живее в нея,
човек ще я прекара през всичките цветове,
съответни на нейните качества, и по тях ще
познава в коя степен на Любовта се намира.
Така той ще знае дали неговата любов е червена, жълта, зелена, синя, портокалена или
виолетова”. 1

Анализ на съдържанието на
Завета

Книгата Завета на цветните лъчи на
Светлината представлява набор от библейски цитати. Това са и основните текстове в книгата, първоначално звучащи откъснато един от
друг, „отскубнати“ оттук-оттам от своя първоизточник – Библията. За начинаещия ползвател на тази малка книга това би било първото
впечатление. След по-продължителна работа
се „усеща“ идеята за цветовото им въздействие. И тъй като тук става въпрос за усещане, за
лично преживяване, то може за се каже, че тази
книга ще има толкова съдържателни варианти,
колкото са четящите я, ползващите я.

Завета – индивидуален метод за съпреживяване
Текстовете в Завета се разглеждат в три
групи, според броя на присъствието им в книгата и според произхода им. Текстове цитати
от Библията с еднократно проявление, текстове цитати от Библията с дву- и повече кратно
повторение и авторови текстове. Разглеждането им в групи улеснява анализа и откроява специфичността им, особено когато става въпрос
за „превод“ на друг език. Трябва да се обърне
внимание на последните, авторовите текстове,
които не във всички издания се дават в курсив,
както е в оригиналното първо издание (1912).
Те са вмъкнати, допълващи съдържанието, към
което са приложени. А в някои случаи могат да
имат и структурообразуваща функция. Двата
текста в таблицата по-долу, които не са в курсив, но са авторови, са подчертани в таблицата.
При сравняване на цитираните в Завета текстове с библейските текстове от цариградското издание, авторът на 642 места ре-
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дактира текста. Освен на тези, още на четири
места текстът е променен, както следва:
с. 6 – в Библията е всякому (I Кор. 12:11),
а в Завета е на всякой. Тук авторът е предпочел предложната употреба;
с. 35 – в Библията текстът е Бог, Който
ище (I Тим. 2:4), а в Завета е Бог ище, като
тук е избегнато подчинителното изречение;
с. 36 – в Библията е дадено Понеже те
(Зах. 9:16), докато в Завета текстът е Тогава те
с акцент върху времето, а не върху причината;
с. 48 – текстът от библията Който,
като е сияние (Евр. 1:3) е даден в Завета като
Христос е сияние и по този начин се избягва
относителното местоимение и се набляга на
името Христос.
За това какви проблеми има по представянето на Завета на други езици би следвало да се
изработят Насоки за представянето му на базата
на задълбочено проучване на видовете текстове

АВТОРОВИ ТЕКСТОВЕ
с. 1 - Завета на цветните лъчи на Светлината
с. 1 - подписа на Учителя
с. 2 - В. щ. С. П. Р. Н. Г. И. Х. С. Б. 15. А. Т. ацвi
с. 7 - разпроводени по всичката Земя
с. 10 - Духът на утешението
с. 13 - така ще преуспеете
с. 16 - Думите ми
с. 22 – И в него бе Дървото на живота
с. 23 - зелена
с. 25 - на тревата
с. 26 - когато дойде
с. 26 - пий
с. 28 - Там умореният ще си почине
с. 31 - Твоята истина пребъдва во веки
с. 35 - Бог
с. 36 - Тогава те
с. 37 - Слушай
с. 40 – Който развързва седемте печата.
Отваря седемте очи.
Прорастува седемте рогове.
Държи седемте църкви.
Образува седемте звезди.
Запаля седемте светилника.
Освещава седемте дни.

с. 40 - Разпровожда седемте духове, съединява
всичко в едно цяло, образува Божественото
съзвучие на големите и малки светове, разпределя
отредените блага, води към Божественото Сърдце
на Любовта. Оживява и създава, произвожда и
ражда, обогатява и украсява, милва и утешава,
благославя и озарява. Весели всичко живо, осветява
и умъдрява. Събира знанието, прави да прозябнува
всичката Божия любов, мъдрост и истина.
с. 41 – Христос
с. 42 – вие, които желаете да се приближите до
този камик.
с. 48 - Христос
с. 60 - Христос
с. 60 - Бяло камиче
с. 61 Седемте духове
Седемте лъчи
Седемте съзвучия
В пълнота на Божието единство
с. 61 – Заповедта на Учителя
Обичай съвършения път на истината и живота.
Постави доброто за основа на дома си, правдата
– за мерило, любовта – за украшение, мъдростта –
за ограда и истината – за светило.
Само тогава ще ме познаеш и аз ще ти се изявя.
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и други частно научни езикови проблеми. Макар и в по-голямата си част тези текстове да се
преписват, то за останалите в пълна сила важи
правилото за езотеричната истинност.
В Завета, както бе споменато, има цитати от Библията, които се срещат два и повече пъти на различни места в книгата. По
определени от самия автор причини това
определя и различното им цветово въздействие. Всяко такова присъствие на библейския
цитат е редно да се открои поради особеността на въздействието си.
Четирицветно възвейдствие има например библейският текст „Върви подире
ми“ от Евангелие на Йоан, 21:19. Той се среща
в Завета в текстове с различно цветово въздействие – син (56 с.), зелен (55 с.), розов (49
с.), аметистов (57 с.).
„Благославяй, душе моя, Господа” от
псалом 103:2 има въздействие на жълти лъчи
(21 с.) и портокалени лъчи (17 с.). Същият
текст, но от псалом 104:1, има въздействие
посредством жълтите лъчи (21 с.).
„Очистени седем пъти” от псалом 12:6
въздейства чрез аметистовата краска (35 с.) и
светлия лъч (61 с.).
„Бъдете съвършени и вий, както е съвършен Отец ваш” от Евангелие на Матей
5:48 се свързва със светлия лъч (5 с.) и с аметистовия лъч (36 с.).
„Христос – виделина на света” от Евангелието на Йоан 8:12 работи чрез диамантовите бели лъчи (41 с.) и белия лъч (60 с.).
„Стани, свети, защото светът ти дойде”
от Книга на пророка Исай 60:11 въздейства
чрез диамантовите бели лъчи (46 с.) и фигурира във въвеждащата Първа глава (6 с.).
„Отец на светлините” от Съборно послание на св. ап. Яков 1:17 фигурира като заглавие
на Единадесета духовна глава (48 с.) и действа
в Първата въвеждаща духовна глава (6 с.).
„Аз Съм животът” от Евангелие на Йоан
14:6 въздейства като розова краска (12 с.) и
като червена и розова (60 с.).
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„Неизследимото богатство Христово”
от Послание на св. ап. Павел до Ефесяните
3:8 действа чрез зеления лъч (24 с.) и белия
лъч (60 с.).
„Аз Съм истината” от Евангелие на Йоан
14:6 въздейства като син цвят (30 с.) и отново
като син цвят в Духовната глава Плодът на
духа (60 с.).
„Плодът на Духът“ от Послание на ап.
Павел до Галатяните 5:22 (1 с.) като първи
библейски цитат и като заглавие на последната Дванадесета духовна глава (60 с.).
„Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух
Божий живее във вас?“ от Първо послание на
ап. Павел до Коринтяните 3:16 действа като
диамантени лъчи (47 с.), като портокалени
(16 с.), а също така и без цветова диференциация (с. 6).
„Създание ново“ от Второ послание на
ап. Павел до Коринтяните 5:17 указва връзката само с портокалени лъчи на две места в
книгата (15 с. и 60 с.)
„Ето светилник, всичкий златен“ от
Книга на пророк Захарий 4:2, свързван с жълтия цвят (19 с.), а също и без определено цветово действие (7 с.) от въвеждащата Първа
духовна глава.
„Аз Съм лозата“ от Евангелие на Йоан
15:5 с въздействие само на зеления цвят (23
с. и 60 с.)
„Има различия на дарбите, но Духът е
истият“ от Първо послание на св. ап. Павел до
Коринтяните 12:4 фигурира в Първа глава (6 с.),
а също така се свързва и със синия цвят (56 с.)
„Пожелайте като новородени младенци
чистото словесно мляко“ от Първо съборно послание на св. ап. Павел 2:2 се среща при зелените
лъчи (26 с.) и при диамантовите бели лъчи (43 с.).
Само три текста от Завета не са отброени като цитати от Библията, защото са
заглавия на последните три духовни глави.
Това са „Духът Христов“ (I Пет. 1:11) за Диамантовите бели лъчи, „Отец на светлините“
(Иак. 1:17) и „Плодът на Духа“ (Гал. 5:22).

Завета – индивидуален метод за съпреживяване
Тези примерни извадки доказват, че самата книга Завета, за която библейските текстове са вътрешно присъщи, е също така плод на
Христовия импулс, заради начина, по който са
подбрани и подредени текстовете от Библията.

Място на Завета
по отношение
на християнските текстове
Завета на цветните лъчи на Светлината е изстрадана, написана, прочетена, отпечатана и раздадена книга във времето между Новия завет и Третия завет. В сравнение
с християнските текстове той е едно мъниче,
но със заявка за тематична задълбочена духовна работа – работа с Виделината като пофин аспект на светлината.
За да се определи значимостта на духовния мост, който Завета на цветните лъчи на
Светлината поставя между Библията и Третия завет, изразен чрез Словото на Учителя
Беинса Дуно, ще изтъкнем факта, че е налице
формален белег. Това са, от една страна, цитатите от Библията в Завета на цветните лъчи
на Светлината и от друга – цитатите от Библията, върху които са изградени множество
беседи от Словото на Беинса Дуно с разяснения и допълнителни тълкувания. Съдържателният белег касае езотеричната истинност,
която е неизменна във времето. Вътрешно
присъщите връзки между тези текстове се
обуславят от един-единствен и неизменен
първоизточник. Това е чистото Божие Слово.
Старият завет, посветен на историята
на еврейския народ и живота на пророците,
съдържа 39 книги. Той присъства в Завета с
276 цитата.
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Новият завет, с централен персонаж
Исус Христос и със своите 27 книги, предоставя 305 цитата в Завета на цветните лъчи
на Светлината.
Словото от Третия Завет, дадено от
Беинса Дуно, е отправна точка към нови духовни селения. То включва 77703 беседи, 1734
песни на български и ватански език и окултни мелодии, Паневритмията.
Цитати от Библията, които са цитирани и
след това задълбочено са разяснявани и тълкувани в беседите, според наличната специализирана информация са повече от 2000 препратки.

Вертикален анализ
Текстът на книгата е представен главно в три колони. Извън този начин на организация са първите три страници, които са
заглавни и въвеждащи. Четвърта страница
е празна. От пета страница до страница 61
работата с цветовете, чрез четенето на определените за всеки цвят текст, се определя от
съдържанието на трите колони. Накрая на текста, пак на страница 61, е Заповедта, която
е авторов текст и не се причислява към нито
една от колоните.
Първата колона е от информационен
характер, отнасящ се до определен цветен
лъч5 с неговите вибрации, както и до качества
и добродетели6, проявяващи се чрез него при
прочитането му.
Втората колона е съдържателна. Именно в нея са дадени цитатите от Библията. Както бе вече разгледано, те са еднократно или
дву- и многократно позоваване на определени цитати според цветовото им въздействие.

Завета на цветните лъчи на
Светлината

581 цитата от Библията

Третия Завет,
Словото на Беинса Дуно

над 2000 цитата от Библията

Библия
Стар завет, Нов завет
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Третата колона указва точно мястото
в Библията, откъдето е взет цитатът. За важността на този вид информация може да съдим от Петата духовна глава Духът на мъдростта, с въздействие на жълтия цвят, в
която текстът: „Благославяй, душе моя, Господа“ е цитиран два пъти, като посочените източници са различни: псалом 103:2 и псалом
104:1. Този факт говори за прецизността, с
която е работено при написването на Завета.

Хоризонтален анализ –
духовни глави
Текстовете в Завета са дадени в 12 части, Дванадесет духовни глави. По принцип
всяка духовна глава е посветена на въздействието на един определен цвят. Едно по-прецизно запознаване на текстовете по цветове
предоставя по-ясна представа за структурата
на книгата и най-вече за начина на ползването при четене. В този смисъл книгата представлява отправна посока за индивидуално
развитие. Заглавието на всяка духовна глава
се прочита, преди да се работи с текстовете
от самата глава.
Първата духовна глава (1 с. – 7 с.) е въвеждаща. Като форма и съдържание тя е найразнообразна. Първа страница дава заглавието на книжката, подписа на автора и първия
цитат от Библията. На втора страница се намира Обещанието от 1 л. единствено число,
сегашно време на глагола съм в изявително
наклонение, както и мястото и времето на написването. Интересен е начинът, по който е
изписана годината. Чрез числените стойности
на буквите от кирилицата7 са означени както
следва: a за 1000: ц за 900 и вi за 12. Библейските текстове като цяло са анонимни, предимно
тези от Стария завет. Книгите от Новия завет
имат автор. Но за всичките тези книги не се
знае точното място и точното време на написването им. Тъй като наличието на точна информация по написването на тази малка книжка е

70

Арбанаси 2012
впечатляващо обстоятелство, добро начинание би било изготвянето на астрологична карта на Завета8, за да може да се използва в максимална степен това обстоятелство. Предвид
обема на настоящия доклад от изготвените
астрологични карти на Завета ще споменем
само рождения звезден миг на Завета като
час от денонощието – 10 ч., 38 мин., 11 сек.9
Третата страница съдържа три класически изображения-символи с ясно послание: слънчев
диск с две крила отляво и отдясно, символизиращ Божия Дух; латински кръст на фона на
сияещото Слънце ознаменува Господния Дух;
шестоъгълна звезда в лъчи, съставена от два
триъгълника с противоположно поставени
върхове, означаваща Христовия Дух. Посланието на самите символи е класическо, според
западната културна традиция, но по-детайлно
проучване в Словото от Третия завет може да
внесе допълнително светлина, още повече, че
тези илюстрации са с известен западноокултен привкус, нещо чуждо за автора на Завета.
Въпреки това, като цяло, за трите символа остава една обединяваща идея: Слънцето, светлината, лъчите, което е и тематичната насоченост на книгата. На същата трета страница са
и следващите два цитата от Библията; следва
една празна четвърта страница. Характерният
облик на книгата е представен за пръв път в
тази глава на 5, 6 и 7 страница. От страница
5 започва триколонната организация на текстовете, продължаваща до последната, 61-ва
страница. Първата духовна глава няма цветова диференциация. В нея Новият завет присъства с 8 цитата, а Старият – с 23.
Втората духовна глава (8 с. – 11 с.) е посветена на Духът на Любовта, с принадлежащия
червен цвят, подкрепен с 24 цитата от Новия
завет и 19 – от Стария завет. За нея е казано, че
„когато Любовта царува, смут не настава”.10
Третата духовна глава (12 с. – 14 с.) разглежда Духа на живота с розовата краска,
като се позовава на 26 цитата от Новия завет
и 14 – от Стария. Факт е, че съдейки по това,
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което е отпечатано, тази глава не обслужва,
или по-скоро не би следвало да обслужва,
определен конкретен цвят. Но по спомени на
очевидци и указанията на автора, а и по силата на традицията, текстовете на тази глава са
посветени на розовия цвят.
Четвъртата духовна глава (15 с. – 17 с.)
работи с портокалените лъчи чрез Духа на
обещанието, като тук са визирани 20 цитата
от Новият завет и 15 от Стария.
Петата духовна глава (18 с. – 21 с) чрез
жълтия цвят представлява Духа на Мъдростта, за чието въздействие са ползвани 45 цитата от Новия завет и само 7 от Стария. За
мъдростта е казано, че „когато Мъдростта
управлява, редът не се нарушава” 11.
Шестата духовна глава (22 с. – 29 с.), като
глава на Вечния дух, обработва зеления цвят.
Тук цитатите са най-много на брой, съответно
68 са от Новия завет, а 40 – от Стария.
Седмата духовна глава (30 с. – 32 с.) вибрира в син цвят като Духа на истината. Застъпени в нея са 25 цитата от Новия и 14 цитата от Стария завет. За нея е казано, че „когато
Истината грее, плодът цъфти и зрее”. 12
Осмата духовна глава (33 с. – 34 с.) чрез
виолетовата краска активира Духа на силата
благодарение на 14 цитата от Новия завет и
11 от Стария.
Деветата духовна глава (35 с. – 39 с.)
чрез аметистовата краска извиква за въздействие Духа на благодатта. Цитатите от
Новия завет са 16, а от Стария – 21.
Десетата духовна глава (40 с. – 47 с.)
чрез диамантените лъчи свързва четящия ги
с Духа Христов. Новият завет предоставя 23
цитата, а Старият – 26.
Всяка от следващите две духовни глави има вътрешно обособена структура на
съдържанието. Освен че съдържат всичките
краски, за тях е характерен както встъпителния текст, така и приключващ главата текст.
Затова те са сборни, съставни глави. Тяхното
въздействие се основава на прочитането на
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заглавието на духовната глава и встъпителния текст, след това на определения за деня
цвят или необходимия такъв за читателя и
после – приключващия главата текст.
Единадесета духовна глава (48 с. – 59 с.)
Отец на светлините започва със Светлите лъчи и продължава със следващите седем
(червени, розови, портокалени, зелени, сини,
виолетови, аметистови), от които се чете
само съответния за деня цвят, или при нужда
и друг цвят, след това главата се приключва с
прочитането на Белите лъчи (58 с.).
Дванадесета духовна глава (60 с. – 61 с.) е
Плодът на Духа, за който е казано: Всяко нещо
се нуждае от основа, върху която да се гради.
Основният тон на живота е любовта – плодът на Духа.13 Тази глава започва с четене на Белия лъч, следват девет краски (червена, розова,
портокалена, жълта, зелена, синя, виолетова,
аметистова, диамантена), от които се чете определената за деня краска. Работата с тази глава
завършва с прочитането на Светлия лъч.
Финалният акорд е текстът на Заповедта. Тя се състои от три изречения с ясна
конструкционна връзка – встъпително изречение, съдържателно и приключващо. Логическата връзка се изразява в поставяне на
целта в първото изречение, начина и методите за реализирането – във второто, и постигането на резултат в третото изречение.
Графично книгата завършва с крилатия
слънчев диск (61 с). Този символ е изобразен
и на корицата на книгата. А на трета страница той „води“ след себе си другите две графични изображения, споменати в Първата
духовна глава.

Работа с книжката
Всяка краска има въздействие, след като
се прочетат текстовете, свързани с нея. Четири
са етапите при ежедневна работа с краските.
Първият етап е Първата духовна глава
като въвеждаща (с. 1 - с. 7). След прочита-
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нето започва работа с определената краска.
Това е вторият етап и се свързва с прочитането на текстовете от основната Духовна
глава, определена за въздействие чрез съответната краска (от Втора до Десета духовни глави вкл.).
Третият етап е работа с текста от предпоследната Единадесета сборна/съставна
глава Отец на светлините, като четенето
започва както винаги със заглавието на главата, светлите лъчи (с. 48), продължава се с
текст за съответната краска и се приключва с
белите лъчи (с. 58–59). Текстът за всяка краска е значително по-малък в сравнение с текста от основната Духовна глава.
Четвъртият етап е в последната Дванадесета духовна глава, Плода на духа (Гал 5:12);
той е оскъден, на места сведен до две, три думи
или до кратки изречения. От тази глава се чете
заглавието, белите лъчи (с. 60), определеният
за въздействие цвят (с. 60) и се завършва със
светлите лъчи (с. 61). Цялата книга приключва със Заповедта. За духовно търсещите този
текст не е от категорията на духовните императиви, а е доброволно служене в Божиите пътища като съработници на Бога.
Последователното прочитане на текстовете с определения цвят показва тенденция към намаляване в количествен аспект,
съдейки по броя на цитатите. Това количествено намаляване е в обратна пропорционална зависимост на интензивността, на силата
на цветова детерминираност.
Това, което остойностява характерния
начин на подредбата на библейските текстове в Завета, е възможността четящите тези
редове да съпреживяват божествената Любов, Мъдрост и Истина като „причастници на
Божественото естество“ (II Пет. 1:4), защото
Първа духовна глава:
тематично въвеждаща
31 цитата.
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„материалните работи се приемат отвън-навътре, а духовните – отвътре-навън”14.
В заключение може да се каже, че три
основни параметъра определят уникалността
на книгата: изключително малък обем, силно
концентрирано Слово Божие и тематичната
насоченост за духовна работа. Това определя и единственото и неповторимо място на
Завета сред всички останали християнски
текстове.
Важното е да изтъкнем, че Завета, написан само хиляда деветстотин и дванадесет
години след Христа, предоставя възможност
за духовно развитие в Божиите пътища, една
пъпка в разцъфтяващата Райска градина на
човечеството.
Малко преди да си замине, авторът на
Завета обобщава в беседа делото си на Земята, казвайки: „Знанието, което имате сега,
то е една пъпка. По някой път вие мислите,
че познавате Любовта. За Любовта аз съм говорил, но аз съм говорил само за пъпката на
любовта. За цвета на Любовта още нищо не
съм казал. Що е Любовта като цвят – не съм
ви казал нищо. Що е Любовта като плод ще
има още дълги години да ви се говори. Теории сега може да имате колкото искате. Ако
познавате пъпката, като се развие, ще познаете и цвета. Човек, който не познава пъпката,
не може да познае и цвета. Който не познава
цвета, не може да познае и плода. Едно след
друго вървят“. 15

Обяснителни бележки
1

1Т.: Великото и красивото, ООК, София 1935, с. 5051. Б.: Малките резултати, 31.08.1927, София
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Според изданието на Завета, изд. „Бяло братство”,
2012, София, ISBN 978-954-744-110-1, с. 87-92

Единадесета глава:
Отец на светлините –
редуцирана, сборна за
всички цветове,
99 цитата.

Дванадесета глава:
Плодът на Духа –
минимизирана, сборна за
всички цветове, Заповедта,
23 цитата.
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По данни от: Песни от Учителя, Изд. „Бяло братство”, София, 2006, ISBN 978-954-744-076-0, с. 245

4

По данни от: Песни от Учителя, Изд. „Бяло братство”, София, 2006, ISBN 978-954-744-076-0, с. 245

5

червен, розов, портокалов, жълт, зелен, син, виолетов, аметистов, диаментен, светъл и бял лъч

6

7
8

9

любов, прощение, утешение, мощ, победа, превъзмогване, обновление, здраве, единство, посвещение, разумност, знание, снизхождение, съжаление,
размишление, осияние, упътване, освежаване, славословие, единен, растеж, произвожда, причинност,
следствие, порастване, оплодяване, богатение, благополучие, възпоменине, отглеждане, отрастване,
обновяване, възраждане, надежда, почивка, мир,
истина, благозвучие, красота, единство, праведност, вяра, вярност, сила, благост, почет, боголюбие, великодушие, щедрост и милосърдие, могъщество, спасение, кротост, съвършенство, святост,
поклонение, петте чувства, моление, уединение,
физически човек, умствен човек, духовен човек, завършване, пълнота, свръхсъзнание, съзнание, подсъзнание, живот, любов, съгласие, правда, мъдрост,
яснина, съграсие, съчувствие, радост, плодородие,
изобилие, спокойствие, почивка, истина, власт, могъщество, спасение, смирение,чистота, съвършенство.
http://bg.wikipedia.org/wiki/
Астрологичните карти са изготвени от Любомир
Червенков. Виж повече по астрологичния анализ в
неговия сайт www.lubomir.name/bg
Лична кореспонденция с Любомир Червенков, професионален астролог. Възможни са 2, 3 минути отклонение. Четенето е започнало между 10.30 и 10.40
часа.

Ваня Вергова
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Текстът „Когато Любовта царува, смут не настава;
Когато Мъдростта управлява, редът не се нарушава;
Когато Истината грее, плодът цъфти и грее. Йаве,
Ива Шела Шалу” е даден на 14.01.1923 в София.
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ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
И НЕГОВИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ
Георги Стойчев

ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
И НЕГОВИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ
Георги Стойчев
И рече Бог: Поставям дъгата
Си в облака и тя ще бъде белег
на Завета между Мене и Земята.

Д

ъгата е Заветът между Божествения Дух и Земята, между Бог
– Твореца на този свят, и човешкия род. Облакът символизира поднебесния
свят, който е свързан с вътрешния свят на човека. Дъгата е връзката между Божествения
Дух и човешката душа. Второто идване на
Христос ще бъде „на облаците” – в сърцата и
умовете на хората.
Цветовете на дъгата са седем. Седем
е число на Сътворението, на Божествената Мъдрост. Когато Божествената Мъдрост
чрез Христовия Дух посети човешката душа,
тя ще разцъфти и ще даде изобилен плод, ще
оживее и възкръсне за нов живот. Словото ще
я пресътвори в обширна и необятна вселена.
Какво е Словото – звук, мисъл или
действие? Мисълта е невидима, не може да
се докосне. Звукът е невидим, от петте сетива само на слуха е дадена възможността да
го възприема. Действието оценяваме според
неговите резултати. За нашето съзнание мисълта, звукът и действието са Словото, чрез
което е създаден този свят. Словото трепти,
Словото свети, Словото действа. Всичко,
което виждаме, е малка частица от Словото. Онова, което не виждаме, също е Слово.
Всичко, което чуваме, е Слово. Онова, което
не чуваме, също е Слово. Това, което ни облива със своята светлина, е Слово. Тъмнината за нашите очи също е Слово.
Словото на Учителя е Словото на Сътворението. То се излива чрез мисълта му –
неговите беседи и лекции, чрез музиката му

– неговите песни и инструментални миниатюри, чрез Паневритмията, която съчетава
в себе си трите елемента, или трите аспекта
на Словото: мисълта, звука и действието.
Когато говорим за Учителя, трябва да имаме
предвид тези три аспекта.
Бог е казал: „Поставям дъгата Си в облака и тя ще бъде белег на завета между Мене и
Земята”. Завета на цветните лъчи на Светлината разкрива същността на Завета между
Бог и Земята. Връзката е дъгата с нейните седем цвята. В седемте цвята е кодиран космогоничният принцип на развитието на човешкото съзнание. Под човек трябва разбираме
не само земните хора, но цялата космическа
раса, която Учителя в Завета на цветните
лъчи на Светлината назовава по следния
начин: Духът на Любовта – червените лъчи,
Духът Святий – портокаловите лъчи, Духът
на Мъдростта – жълтите лъчи, Вечният Дух
– зелените лъчи, Духът на Истината – сините
лъчи, Духът на Живота – розовите лъчи, Духът на Силата – виолетовите лъчи, Духът на
Благодатта – аметистовите лъчи, Духът Христов – диамантовите бели лъчи. Тази космическа раса осъществява еволюционния процес във всички измерения на пространството
и времето, във всички светове, съществуващи паралелно с нашия свят и планетата Земя.
С кои от тези Духове Учителя е работил
най-много? Ако проследим неговата почти
половинвековна дейност между българите,
ще открием важни послания.
Всяка сутрин Бялото Братство посреща
изгрева на Слънцето така, както Христос е
посрещал слънчевия изгрев рано сутрин на
Елеонските възвишения. Първите християни
също са изпълнявали тази духовна практика.
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Белите лъчи на Христовата светлина символизират абсолютната пълнота на живота.
Учителя отваря през 1922 г. в България
окултната Школа с нейните два класа, които
назовава Младежки и Общ. Той определя за
Общия окултен клас сряда – денят на жълтия
лъч, свързан с Духа на Мъдростта. Чрез Божествената Мъдрост, която ни донесе, той разкри същността на Христовото учение, постави
здрава основа на окултното обучение. За Младежкия клас Учителя определя петък – денят
на розовия лъч, в който царува Духът на Любовта. Духът на Христос живее в розовата краска.
За беседи пред сестрите Учителя определя четвъртък – денят на синия лъч, свързан с Духа на
Истината. Неделя е денят за утринно слово и
неделна беседа – ден на аметистовия лъч, свързан с Духа на благодатта и спасението.
Учителя работи най-много: със светлите
лъчи при изгрев слънце, с аметистовите лъчи
в неделя, с жълтите – в сряда, със сините – в
четвъртък, с розовите – в петък. Червените,
портокаловите и зелените лъчи са свързани
в по-голяма степен с практичната дейност и
взаимоотношенията между хората – Учителя
ги оставя те да работят с тях. С виолетовите
лъчи Учителя е работил лично.
Изключително близка е връзката между
Завета на цветните лъчи на Светлината и
музикалното творчество на Учителя. За основа на изследването на тази връзка ще послужи съответствието, което Учителя дава, между тоновете на гамата и цветовете на дъгата.
Всяка песен, всяка инструментална миниатюра звучи в определен цвят – според основния
тон на съответната тоналност, в която се изпълнява. Изследването е направено върху 60
обичани и най-изпълнявани музикални пиеси
от Учителя. Около една трета от тях звучат в
тоналност, чийто основен тон е сол. Тонът сол
звучи в син цвят – Духът на Истината, който
на физическото поле се проявява чрез принципа на Мъдростта. Следващата една трета
от песните звучат в тоналност, чийто основен
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тон е ре. Тонът ре съответства на портокаловия цвят – Святият Дух. Последната една трета от песните звучат в тоналност, чийто основен тон е до. Тонът до съответства на червения
цвят – Духът на Любовта. От всички песни
на Учителя има само една, която звучи в тоналност си минор – отново виолетовият лъч
липсва почти напълно. Виолетовата светлина
изисква от човека много сила, за да прояви
Божествената сила и мощ на този цвят.
Без да се опитваме да навлезем по-дълбоко в музикалната теория, ще споменем бегло онова знание, което Учителя дава, за тоновете в основната гама до мажор. До е тонът,
чрез който Любовта се проявява на физическото поле. Сол е тонът на Духа на Истината,
който чрез Мъдростта работи на физическото
поле, който е сътворил всички видими и невидими светове и чрез вярата и мисълта се проявява във вътрешния свят на човека. Тонът ре е
движението, третият аспект на Словото, чрез
който животът се развива и усъвършенства.
Какъв е тоналният план в Паневритмята? В нея присъстват всички цветове на дъгата, всички сили на Завета – „седемте Духове Божии и седемте звезди, разпроводени
по цялата Земя”. Правим една малка уговорка. Това е вярно, ако упражненията Красота
и Подвижност се изпълняват в тоналност
си минор, която свързваме с виолетовия
лъч – Духът на Силата – така, както са дадени в „Паневритмията”, издадена в 1941 г. на
Изгрева. Тази тоналност концентрира сила,
след което следва упражнението Побеждаване. Случаен ли е този факт? За да победим,
е необходима сила. Навсякъде, където имам
възможност, свиря тези две упражнения от
Паневритмията в тоналност си минор и усещам необикновеното º въздействие.
В „Пентаграм” всеки лъч свети със своя
собствена светлина. В заключителната фаза
на упражнението, при марша напред, петте
двойки излъчват чрез вертикално движение
на ръцете енергиите на петте добродете-

Завета и неговите трансформации в словото на Учителя
ли и техните цветови съответствия в пространството, в аурата на Земята. Във висшите
светове добродетелите се виждат като ярки
багри: лъчът на Истината свети със синя
светлина; лъчът на Правдата свети със зелена
светлина; лъчът на Любовта – с червена светлина; лъчът на Мъдростта – с жълта светлина; лъчът на Добродетелта – с бяла светлина.
Тези малки огнени пламъчета са отражения
от цветовете на дъгата. Така Завета свети в
последните движения на „Пентаграма”.

Георги Стойчев

Новата светлина, новият свят, който се
ражда, изисква нова наука, ново възпитание.
Завета на цветните лъчи на Светлината е
новият метод, в който светлината на Свещеното писание изкристализира в мощна система, даряваща с духовна сила, здраве и свобода човешката душа.
Краските светят. Светлината твори.
Творчеството ни свързва с Божествения Дух.
Това е пътят на Завета в сърцата, умовете и
душите – пътят за човечеството.
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КРАТЪК СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ
НА ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
Светослав Костов

КРАТЪК СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ
НА ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
Светослав Костов

С

ветлината е Божествена сила,
която разкрива вътрешната същина на нещата. Вътрешната
същина на всичко е Бог, Който се проявява
чрез Светлината. Изследвайки Светлината
и свързвайки се с нея, ние изследваме и се
свързваме със самия Творец на живота, което е точно и целта на метода Завета на цветните лъчи на Светлината. От тази гледна
точка тази книжка е като една малка схема на
структурата на Светлината, като една малка
схема на Битието, на Божественото проявление, която си струва да разгледаме малко пообстойно.
В основата на всяко проявление стои
Божествената Триединност като принцип
на изграждане. Това най-лесно всеки може
да провери в своето физическо тяло, което
не само се състои от три основни части, но
и всяка от тях продължава да се подразделя
на три. Как се проявява тази троичност при
Светлината? Тъй като има съответствие между цвят и тон и всъщност те представляват
едно и също нещо на различни полета, ще си
послужа с музикалните тонове като пример,
за да разберем по-добре троичната структура на краските и съответно на Светлината. Когато прозвучи един тон, например до,
от него, като основен тон, се възбуждат на
принципа на резонанса по-високите тонове до, сол, до, ми и сол, след което и всички
останали тонове, т.е. имаме т.нар. обертонов
ред. Така всички тонове се сливат в един общ
звук, който нашето ухо възприема като един
тон – до. Тук наблюдаваме как основният тон
първо се разлиства в трите тона до, сол и ми,
след което се възбуждат и всички останали

и имаме проявения звук. Аналогично става
и със Светлината. Първичната Светлина се
явява първо с краските червено, синьо и жълто, а от тях се раждат останалите както следва: червен и жълт раждат портокален, жълт
и син раждат зелен, червен и син дават виолетов. Когато червената краска преобладава
над синята, тогава имаме аметистов. Всички
тези краски се сливат в едно и дават бялата
светлина, която нашето око възприема. Светлината, сама по себе си, също се дели на три
полета, които са трите свята: Божествен, Духовен и физически. Самият факт, че ние наричаме тези полета с думата свят, или свѣт,
която е стара българска дума за светлина,
показва, че тези полета представят различни
състояния на Светлината.
От Учителя знаем, че светлината на
Божествения свят е Слава, тази на Духовния – Виделина, а на физическия – светлина.
Най-ниските трептения на светлината се въплъщават в звук, което се потвърждава от съвременната физика. На физическото поле ние
имаме необходимото сетиво да различаваме
седемте тона; седемте краски обаче все още
не можем да възприемаме директно от светлината. За човешкото око те са все още малко
или много скрити и имаме нужда от призма
или друго средство, за да може поне да добием представа за тях. Тогава можем да кажем,
че на физическото поле имаме „Седемте Съзвучия”, на духовното поле „Седемте Лъча”, a
на Божественото – „Седемте Духове”, както
е написано и на последната, 61-ва, страница
на Завета, което ще разгледаме по-подробно
след малко. Затова именно и седемте краски
са дадени на три места в книжката. Самата
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книжка също има троична структура: първи
дял – 3(!) страници въведение; втори дял –
основен текст за седемте краски, разделен в
себе си на три части; и в заключение трети
дял – Заповедта на Учителя, която също
има въвеждащо изречение, основен текст и
заключително изречение. Така всеки дял има
в себе си тази троична структура и по този
начин е отражение на цялото – една закономерност, която се наблюдава в самото Битие.
Да разгледаме това още по-обстойно.
Една гледна точка за разбиране на трите
свята е да ги разглеждаме като тяло Божие,
в което физическият свят представя тялото,
Духовният свят представя Душата, а Божественият – Духа на Бога. В първия дял на Завета, трите въвеждащи страници, тези три
полета са както следва: Единицата, първа
страница, е Духът; там четем и „Плодът на
Духа”, който сам по себе си е също един умален модел на книжката, защото е написан на
три реда и на всеки ред има по три „плода”.
Двойката, втора страница, представя Душата, или за нас по-конкретно човешката душа,
която съзнава службата си на Господ като
смисъл на своето съществуване.
„Винаги ще съм предан раб на Господа
Исуса Христа, Син Божий.” Тройката, трета
страница, е тялото, физическият свят, крайният предел на изява на Троицата, която
тук е и материално изобразена в началото
на страницата. Това е едно обръщение към
плътта – външния свят, който трябва да се
учи, да търпи и да има надежда, както се говори и в стиховете на тази страница. В тези
три въвеждащи страници се наблюдава едно
слизане от Божествения към физическия
свят. Във втория дял имаме обратния процес
– възлизане от физическия към Божествения
свят, което следва да разгледаме.
В проявеното имаме множество, а в
непроявеното – единство. Бог е единицата,
а проявеното е двойката. Проявлението е
свързано с поляризация, с взаимодействие на
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двата принципа – Дух и материя. Проявеното в себе си също е поляризирано на два свята, които бихме могли да наречем: (1) свят, в
който материята служи на Духа, или (2) Духовен свят; и свят, в който Духът служи на материята, или физически, материален свят. Във
физичекия свят важна е индивидуалността, а
в Духовния – Цялото. В българския език, когато членуваме една дума, например думата
Един, се има предвид нещо конкретно, нещо
индивидуализирано, в този случай – Единият. По тази причина краските в първа част
на втория дял са членувани: портокалените
лъчи, жълтите лъчи, зелените лъчи и прочие,
защото тук конкретната индивидуализирана,
отчленена краска е важна. Във втория дял
виждаме, че членуването отсъства: портокалени лъчи, жълти лъчи, зелени лъчи и т.н.,
защото тук краските са обединени. Изключение правят само Червените лъчи, които,
както вече споменахме, са основа на светлината, както и самата светлина като съвкупност от всичките краски, т.е. Светлите лъчи.
Само те са членувани и във втората част, защото едните са основа на краските, а на другите краските са съставните части, поради
което те и в Духовното поле вече са обособено цяло и съответно Учителя е отбелязал
тяхната важност. В третата част, отговаряща
на Божествения свят, където е коренът на
всичко, всичко е едно – червен, розов, жълт
и т.н. От гледна точка на Божествения свят
няма много червени лъчи, но само един, на
когото всички други са съставни части, тъй
както единицата, която символизира Бог, е
най-голямото число, а всички други са нейни съставни части. Там отсъства даже думата
лъч, защото лъчът сам по себе си е нещо проявено, нещо, което е излязло от първичните
условия на своя живот и влиза във външна
среда, на която да допринесе нещо. Но не, в
трета част я има краската само като принцип!
Изключение тук е Белият лъч, което показва,
че той слиза от едно още по-високо поле от
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останалите, което бихме могли да наречем
Абсолютно.
Как Учителят е разпределил текста върху страниците също не е случайно. В разпределението се вижда нагледно процесът на
индивидуализиране, който се наблюдава при
движението на светлината от Духа към материята, и процеса на обединяване, който се
наблюдава при движението º от материята
към Духа. В Божествения свят, стр.60, всички краски са едно – всички са изброени на
една страница. В Духовния свят имаме вече
поляризация и процес на разчленение. „Бели
лъчи”, от една страна, е обособено ядро, което започва и свършва на собствена страница,
а всички останали са полуразделени, но все
още заедно – всяка краска започва на същата страница, на която свършва предходната,
но тя самата свършва на нова. Само розовата
още не е отделена от червената, защото започва и свършва на същата страница, на която свършва червената, тъй както и аметистовата по същия начин все още не е отделена от
виолетовата, т.е. в Духовния свят те са едно.
В първа част – физическия свят, всяка краска започва и свършва на собствена страница, крайният предел на индивидуализацията.
Учителят обаче ги е подредил в книжката в
обратна на описаната тук последователност,
защото човешките души сега се намират в
тази фаза, в която започват своето самосъзнателно движение от материята към Духа.
В първа част седемте краски без „Светлите лъчи” са изброени на 40 страници. Числото 4 съответства на материята. Във втора
част седемте краски без „Светлите лъчи” са
изброени на 12 страници – число, съотвестващо на Божествената Душа, на Божественото проявление, на дванайсетте порти към
Небесния Йерусалим, на дванайсетте зодиакални съзвездия, на дванайсетте лъча от
втория дял на Паневритмията. В трета част
седемте краски без „Светъл” са изброени на
една страница – число, съответстващо на Бо-
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жествения Дух. „Светлите лъчи” представляват седемте краски в едно, поради което не ги
взимаме предвид в броя на страниците, които различните краски заемат в трите части на
втория дял.
Още по разпределението на текста
върху страниците ще разгледаме начина, по
който Учителя е написал самите лъчи. Той е
отбелязал едно съществено различие между
краските и съотвестващия им текст в първа
и във втора част. В първа част името на краската стои написано над текста, който започва срещу думата лъчи, сякаш изхождащ, изтичащ като следствие от лъчите на краската.
Във втора част те стоят на едно ниво – текстът започва точно срещу името на краската. Искам да отбележа, че това се наблюдава
само в първото издание на Завета, от 1912 г.
Една възможна интерпретация е, че в Духовния свят мислите и чувствата са живи краски
и краските са живи мисли и чувства, т.е. те
са едно. На физическото поле мисленията и
чувстванията, които преживяваме, са едно
отражение, едно следствие на краските, които човек е възприел в себе си. Виолетовата и
аметистовата краска в първа част са по-специални. Самите краски представляват синята, смесена с червената. В музиката тези два
тона са доминантният тон сол, в който има
стремеж да се разреши в основната първа
степен – до. Пътят, по който се осъществява
това, са нотите ла и си, т.е. виолетовата и аметистовата краска. Затова и те в края на първа
част стоят срещу текста, тъй както краските
от втора част, защото чрез тях става преходът към следващото поле, следващата октава. Или както казва Учителят за виолетовата
краска на събора в Търново през 1912 г.: „С
нея се извършва спасението на човечеството”,
т.е. връщането в горната октава, в Духовния
свят. А апостол Павел казва на едно място
„...прощението на прегрешенията по богатството на неговата благодат, която е преумножил в нас...” (Еф. 1:7,8), т.е. чрез Благодатта,
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която се отнася към аметистовата краска, се
справяме с греха, със слабостите на плътта,
което е условие за да влезем в Духовния свят,
в Царството Божие, да се родим изново.
Ако човек се занимае по-обстойно,
може да открие много аналогии в структурата на Паневритмията и тази на Завета. В
крайна сметка нали всичко е израз на Единия. Например в разгледаните три части на
втори дял от Завета се наблюдава същото
явление, както при трите дяла на Паневритмията: първата част няма име, само втората
и третата имат. Тъй като и ние, душите, живеещи съзнателния си живот на физическото поле, нямаме собствено име, но ползваме
временни, взети назаем. А един ден, когато
станем съвършени, „Ще му дам бяло камиче
и на камичето име ново написано, което не
познава никой, освен който го зема”(Завета
на цветните лъчи на Светлината, стр.46).
Така и тази част, отговаряща на физическото
поле, или физическото тяло, няма име.
Втората част е кръстена на изявения в
Светлината Бог Господ, „Отец на Светлините”,
което също може да бъде казано и „Отец на
слънчевите лъчи”, като под слънчеви не се има
предвид само тези на нашето Слънце, но и на
всички звезди. Така втора част представя духовното поле, или Душата. За това, че Господ
може също да бъде разглеждан като Душа, като
индивидуализиране на Бога, свидетелстват
следните два примера: песента „Грее Слънцето”
Учителя е нарекъл впоследствие „Химн на Великата Душа”, а коя е тази велика душа четем в
самия текст на песента: „Велик си Ти, Господи,
велики са Твоите дела, Велико е Името Ти над
всичко”; в портокалените лъчи Учителя цитира
Псалом 103, стих 2, който би могъл да се погледне и от гледната точка, че Бог говори на Давид: „Благославяй, душе моя, Господа”.
Името на трета част, „Плодът на Духът”,
отговаря на Духа. Плодът на Духа е описан на
страница първа, която, както вече разгледахме,
също отговаря на Духа и Божетвеното поле.
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Така се затваря един кръг: в първи дял
имаме едно слизане от Духа към материята,
а във втория – едно възлизане от материята
към Духа.
За това, че първа част на дял втори отговаря на физическото поле, свидетелства
още и фактът, че само там не се явява розовата краска, защото във физичеката светлина
тя не присъства. Розовата краска е червеното
в една по-горна октава, в един по-горен свят,
тъй както в музикалната гама след нотата си
следва отново до, но в една по-горна октава,
по-горно поле. Затова неслучайно при „Духа
на Живота” Учителят е оставил празно, не е
написал краската, защото там трябва да е розовата, а във физическото поле тя не се вижда. В Божествения свят пък, „Плодът на Духа”,
тези две краски са едно, поради което стоят
и написани под един номер. Интересен е още
фактът, че в първа част Червените лъчи са за
„Духа на Любовта”, а розовите, които теоретично са там – за „Духа на Живота”. В трета
част обаче срещу Червен стои „Аз Съм животът”, а срещу Розов – „Любовта е от Бога”.
Защо е така много лесно може да си обясним,
поглеждайки отново устройството на нашето
тяло, което също е „по образ и подобие Божие”. Главата представя Божествения свят, а
краката – физическия. Мозъкът от главата
управлява цялото тяло, включително и краката. Там се наблюдава обаче едно огледално
обръщане – лявата половина на мозъка управлява дясната половина на тялото, а дясната половина на мозъка управлява лявата
половина на тялото. С това ясно се обяснява
и огледалното обръщане на „Любов” и „Живот” в първа и трета част. Същото огледално
обръщане Учителят е използвал и в Паневритмията: в първи и втори дял участниците
се въртят в посока, обратна на часовниковата
стрелка, а в трети дял, вътре в самия Пентаграм, движението е по посока на часовниковата стрелка. Троичната структура във втория дял на Завета се проявява на едно още
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по-фино ниво. В Завета като цяло, както и
в Заповедта на Учителя в частност, нарекохме троичната структура още въведение, основен текст и заключение. Това се наблюдава и в трите части на втория дял. В началото
на всяка част има първо „Светлите лъчи” за
въведение, после следва основен текст, в който се изреждат различните краски, а накрая
идват „Бели лъчи” или „Диамантено-белите
лъчи”. В трета част по горе обяснената причина „светъл” и „белия лъч” са обратно. На това
място също искам да отбележа, че не в третата част нещата са огледално обърнати, а в
първите две.
Следващото явление, което ще разгледаме, е варирането на белия цвят в трите полета. В Божествения свят, „Плодът на Духа”,
имаме Белия лъч като принцип, съдържащ в
себе си всичките краски. Една от краските,
последната, е диамантова. Какво всъщност
следва да си представяме под диамантова
краска? Какъв е цветът на диаманта? Диамантът няма цвят, той е прозрачен. Неговата
прозрачност е условие да може да възприеме
бялата светлина, Белия лъч в себе си със седемте краски и по този начин да разполага с
тях. Прозрачността е символ на съвършената чистота и затова диамантът е емблема на
съвършенство, чрез което единствено една
душа може да бъде бяла в пълния смисъл на
думата. И само такива души могат да заемат
последната, най-долната стълбица в Дървото на Живота, Царството Божие, и да бъдат
негова основа, както се казва и в „Красивата
молитва”: „Господи, Боже, направи ни твърди като диаманта, за да станем основание на
новата Вселена”. Твърди в мисъл, да устояваме пред всичко нечисто, тъй както диамантът външно може да се цапа, но вътрешно е
винаги съвършено чист. Когато Светият Дух,
т.е. Светлината, мине през такава душа, през
такъв един диамант, тя прониква и нейната
красота се изявява: явяват се седемте краски.
Можем да кажем, че чистотата, или диаман-
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тът, е една врата, чрез която седемте краски
се разкриват на човека. Тогава в „Плодът на
Духа” Белият лъч е от обективния Божествен свят, защото има думата лъч, а Христос
е вратата, кристалът, диамантът, през който
се пречупва Божествения лъч и дава Живота,
т.е. „разпровожда седемте духове”, „развързва седемте печата”, „отваря седемте очи”. Затова и всички тези неща ги четем именно при
„Духът Христов”. В Божествения свят имаме
Духа и материята като принципи, а в проявения живот имаме взаимодейтсвие между
Дух и материя. В конкретния случай Духът е
светлината, а материята в нейния съвършен
вид е минералът, който според окултната наука е единствената форма на живот на Земята,
която е чиста материя – без етерно, астрално, ментално или причинно тяло, т.е. без Дух,
чиста материя. Затова във втора част, отговаряща на Духовния свят, имаме само бели
лъчи, без диамантени.
В трета част, Божествения свят, диамантен е последният плод на Духа, т.е. материята, а във физическият свят, първа част,
Иисус Христос е човекът, Който за първи път
обединява двете начала в едно цяло и постига съвършенството, при което плътта Му
възкръсва и става едно с Духа, поради което
и Той става едно с Господа. Защото Господ
дава Живота именно жертвайки се и обединявайки Духа и материята в Себе Си. Затова
и в първа част на втори дял тези две начала
са едно в сършения човек по образ и подобие
Божие и затова при „Духът Христов” имаме
Диамантено-белите лъчи.
Трети дял е Заповедта на Учителя,
която следва също да разгледаме по-детайлно като отражение на Цялото. Заветът започва с три въвеждащи страници. В
началното изречение на Заповедта на Учителя се изброяват трите качества на Господа, на Космичния Човек, с които Той сам се
окачествява: „Аз Съм Пътят и Истината, и
Животът”(Й. 14:6). Това е проявеният Бог,
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Душата. После идва основният текст, където
се изброяват съставните части на неговото
тяло: ляв крак – Добро, десен крак – Правда, лява ръка – Любов, дясна ръка – Мъдрост, глава – Истина. Този текст отговаря на
тялото на Космичния човек, на Пентаграма.
Заключителното изречение представя Духа
– „Само тогава ще Ме познаеш”, т.е. само
когато се повдигнем до Божествения свят,
ще можем да познаем Бога и „Аз ще ти Се
изявя”, т.е. Той тук не е изявен, което също
свидетелства за едно състояние от Божественото поле. Тъй като в книжката се говори
за седемте Духове и за седемте краски, следва и в Заповедта на Учителя, като отражение на Цялото, също да присъстват. Начинът, по който Учителят е съчетал троичната
структура и седемте краски в третия дял на
Завета, е забележителен. Споменахме вече,
че първо има три краски, от които се раждат
седемте, а също така може да се каже, че от
Троицата се сътворява светът в един ритъм
от седем степени, седем дена. Въвеждащото
изречение представя трите основни краски:
Животът е червената краска, защото, както
знаем от Учителя, Животът изхожда от Любовта; Истината има синята краска, а Пътят,
представящ всичко, което душата има да
премине и да събере като опитности и знания, за да стане съвършена, е жълтата краска. От тях излизат седемте, сътворява се
светът: Доброто има портокалената краска,
която съответства на неделя – първият ден
на Сътворението; Правдата има зелената
краска, съответстваща на понеделник – ден
втори; Любовта има червената краска, съответстваща на вторник – ден трети; Мъдростта има жълтата краска, съответстваща
на сряда – ден четвърти; Истината има синята краска, съответстваща на четвъртък –
ден пети. „Само тогава ще Ме познаеш” – в
шестия ден е направен човекът по образ и
подобие Божие. Само когато сме като Него,
ще можем да Го познаем. Шестият ден, пе-
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тък, бидейки под влиянието на Венера и
имащ розовата краска, е денят на Любовта.
Христос, изявеният Бог, изявената Божия
Любов, живее в розовата краска и в нея
може да бъде познат. „И аз ще ти Се изявя”:
с предходните шест действия трябваше да
се извърши нещо, което зависеше и от нас
– „обичай”, „постави”, „ще ме познаеш”; тези
неща Бог ги върши чрез нас, като по този
начин работи върху нас. Само в последното
изречение, където ние вече сме съвършени
и по този начин нищо не възпрепятства Божественото проявление чрез нас, Неговата
изява става в пълнота, без пречки. Затова се
казва, че в седмия ден, събота, Бог си починал от всичките Си дела, т.е. не е трябвало
да работи върху нас и чрез нас, но може да
се изявява свободно. И наистина, в предходните шест изречения чисто граматически
ние сме извършителят на действието, само
в последното е Бог. Седмият ден има виолетовата краска. Аметистовата краска, както
знаем от брат Боян Боев, следва след седмия
ден, т.е. в първия ден, в неделя. Тъй както в
музикалната гама е нотата си, така тук аметистовата краска служи като преход преди
започването на нов цикъл.
Всеки един от трите дяла на Завета се
състои в себе си от три части, отговарящи на
трите полета на Битието – физически, Духовен и Божествен свят, което вече и разгледахме. Ако погледнем сега от една по-далечна
гледна точка, би следвало да намерим съответствие и на всеки един от дяловете към
трите полета. Тъй като казахме, че всеки един
от дяловете е отражение на цялото, тогава
можем просто да погледнем каква е последователността там и на принципа на аналогията да я отнесем към цялата книжка. Какво
срещаме обаче тогава? В първи дял имаме
последователността:
1. Божествен свят,
2. Духовен свят,
3. Физически свят;

Кратък структурен анализ на Завета
във втори дял имаме:
1. Физически свят,
2. Духовен свят,
3. Божествен свят;
в трети дял имаме:
1. Духовен свят,
2. Физически свят
3. Божествен свят.
Така Божественият свят е или пръв, или
последен, Духовният свят е втори или първи,
а физическият свят е първи, втори или последен. Как да разбираме това? Коя от тези
последователности важи за книжката като
цяло? Тук виждаме нагледно, че трите са едно
и не могат да бъдат делени едно от друго. Тъй
както структурата на Битието е троична, така
и разглеждането на всеки един въпрос може
да бъде направено от три различни гледни
точки: физичека, Духовна и Божествена. В
настоящия анализ ще се опитаме да разгледаме това само от най-висшата гледна точка
– Божествената. Бог е единственото Същество, което само дава. При това положение
Той непрекъснато излива отгоре Своя Дух
към материята, с което ни дарява живота.
Т.е. от Неговата гледна точка, може би, животът е едно вечно слизане на Духа към материята. Процесът на еволюция, т.е. цялото
наше съществуване, е просто едно следствие
на това. То е както когато пуснеш една топка
на земята – рикошира и сама се връща, след
което можеш отново да я пуснеш. Затова
днес ще разгледаме цялостната структура на
Завета на цветните лъчи на Светлината
като едно слизане на Духа в материята. Така
имаме първо Божественото поле на Божията
триединност – три страници, като на третата
са представени и трите символа на Троицата,
преди тя да се изяви в дял втори. След това
от пета страница имаме 55 страници проявление на тази троица – „Слово Божие”, т.е.
изява Божия, както гласи и началото на този
дял. Там започва изявата, ограничението на
Вечния, което се представя чрез числото 10

Светослав Костов
– 55 страници, 5+5 = 10, където единицата
е Божественото начало, а нулата представя
проявената, ограничената реалност, в която
този Божествен Дух се изявява и работи, или
Божествената Душа. Това число се състои
също така от две петици – една мъжка и една
женска, което представя необходимата за
всяка една изява поляризация. Накрая, в Заповeдта на Учителя, имаме всичко, събрано
на една страница – там е Съвършеният човек,
Пентаграмът, с което се достига крайният
предел на Божествената изява – единицата,
Азът, Човекът по образ и подобие Божие.
Така и принципът, че „Денят се познава по
изгрева” се оказва верен, защото структурата
на дела, с който започва Завета, първите три
страници, се проектира върху цялата книжка.
Преходът от Духовния свят (втори дял)
към физическия свят (трети дял) става чрез
„Светъл” на страница 61, където, както вече
се загатна в началото, е илюстрирано слизането на Светлината и влизането º в единицата, човека, тъй както и възлизането º обратно нагоре, чрез седем изречения:
1. Седемте Духове,
2. Седемте Лъча,
3. Седемте Съзвучия,
4. В пълнота на Божието единство,
5. Очистени седем пъти,
6. Възлюблени, сега сме чада Божии,
7. Причастници на Божественото
естество.
Това са и седемте раси, през които минава еволюцията на човешките души. Първите три са слизането на Божествения Дух към
материята, а четвъртото е ограничаването му
в човека: „В пълнота на Божието единство”,
петото е сегашният период, в който трябва да се очистим: „Очистени седем пъти”. В
шестата раса ще станем „чада Божии”, а в седмата ще се слеем в едно с Бога и ще бъдем
част от Неговото естество. Тогава ще сме съвършени. Тогава материята е овладяна и човек изпълнява Заповедта на Учителя. Затова
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и тази последна страница на Завета, 61-ва
страница, също дава числото седем – шест
дни сътворение и един ден почивка. Така
чрез тези седем изречения, чрез тези седем
Духове, става преходът между физическия
и Духовния свят. Как става обаче преходът
от Божествения към Духовния свят? Това е
кръстът, четворката, четвърта страница. На
трета страница имаме символа на кръста, зад
който стои тъмнина, олицетворяваща Непроявеното, или абсолютната Светлина, а около
него имаме Светлина, или Проявеното. Четворката, квадратът, кръстът е това, чрез което Светлината завива на 90 градуса и се пречупва, преминава от едно поле в друго, слиза
от Божествения свят, изявява се. Кръстът е
вратата, през която влиза Животът. Четвърта страница е Диамантът, който развързва
седемте печата, който отваря вратата за основния текст на Завета. И пак ще повторим:
диамантът е прозрачен. Също така четвърта
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страница е единствената, на която нищо не е
написано. На 40-а страница, която кабалистично е също четворка, е „Духът Христов” и
„Диамантено-белите лъчи”, а от една гледна
точка и четвърта страница е чисто бяла. Т.е.
това е Господ Христос – вратата, чрез която
влиза Животът.
Завета на цветните лъчи на Светлината, бидейки схема на Битието, за да бъде
обхванат в пълнота, трябва да се обхване от
съзнание, което поне отчасти може да обхване цялото Битие. За нас, градивните единици на това битие – човешките души, е приготвен единствено пътят на вечно изучаване
и откриване на Божията Истина и нейните
безброй възможности. Изхождайки от гореказаното, всеки един от нас трябва да гледа
на изложения кратък анализ просто като на
един приятен дразнител, който да ни подтикне към мислене, чрез което винаги да се влива нова светлина в нашето съзнание.

ЕЗОТЕРИЧНО РАЗБИРАНЕ
НА ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
Филип Филипов

ЕЗОТЕРИЧНО РАЗБИРАНЕ
НА ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
Филип Филипов

Увод

У

чителя Беинса Дуно получава
Завета на цветните лъчи на
Светлината от Христовия Дух.
Ето защо, за да имаме поне начална представа какво представлява този духовен метод
от езотерична гледна точка, е необходимо да
имаме задълбочено разбиране за Христос,
мисията на Учителя Беинса Дуно и за духовните условия, при които Завета е бил даден
на човечеството.

Космичният човек – Христос
Разбирането на Божествената природа
на Христовото същество е безкраен процес,
по който ние правим едва първите си стъпки. Учителя ни учи, че Христос е колективно
същество, „колективен дух – сбор от всички
синове Божии, чиито души и сърца бликат от
Любов и Живот”. „Христос е Глава на Великото Всемирно Братство”, а то е „органично
чиноначалие, чиито степени са познати под
имената: Серафими – Братя на Любовта; Херувими – Братя на хармонията; Престоли –
Братя на волята; Господства – Братя на интелигентността и радостта; Сили – Братя на
движението и растенето; Власти – Братя на
външните форми и изкуствата; Началства –
Братя на времето, състоянието и такта; Архангели – Братя на огъня и топлината; Ангели – носители на Живота и растителността.
Последният, десети, чин ще заемат напредналите човешки души. Всички вкупом представляват Великият Космичен човек. Дейността на тези Същества е така хармонично
разпределена, че всяко от тях знае кога, как и

какво да работи”. Те направляват функциите
на Великия миров организъм на Галактиката
ни, която включва в себе си всички слънчеви
системи.
Ето защо може да се каже, че Великите духове са цели вселени от безчет разумни
монади, които се обединяват в името на една
свещена мисия. Когато се говори за Христовия Дух, трябва да се знае, че това е Велико
космично същество, отдавна надраснало човешката еволюция. Христос не е от земна
еволюция и не може да бъде разглеждан и
разбиран като един от многото религиозни
водачи, проявили се в различните човешки
култури и цивилизации. Христос е Аз-ът
на Космичния човек, Който има за клетки на
физическото си тяло планетите и звездите в
нашата галактика. И дори това е само едно
частично разбиране за същността на това Велико същество.
Ние, хората, сме създадени по образ
и подобие на Космичния човек; казано на
по-съвременен език – ние сме създадени на
фрактален принцип от тъканта на Вселената. Ето защо, ако разберем и познаем себе си,
ще имаме поне обща представа за това какво представлява нашият Баща, Майка и Учител – Космичния човек. От гледна точка на
езотеричното християнство човек е съставен
от седем елемента: физическо тяло, етерно
тяло, астрално тяло, Аз, тяло на Мъдростта,
тяло на Любовта и тяло на Истината. Последните три духовни структури са известни
и със санскритските си имена: Манас, Будхи
и Атма. По подобен модел е организирана
и духовната структура на Космичния човек,
само че в много по-грандиозни и възвише-
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ни мащаби. Ако ние имаме физическо тяло,
то Той се проявява физически в макрокосмоса на нашата Галактика чрез творческата,
жертвената дейност на йерархията Престоли.
Ако имаме етерно тяло, Христос организира
физическия Космос от безчет слънчеви системи чрез йерархията Херувими. Ако имаме
астрално тяло, чрез което изучаваме Пътя на
Любовта и Разумното сърце, Христос проявява Мировата любов в социалния живот на
слънчевите системи чрез йерархията Серафими. Ако имаме Аз – централна монада, то
Космичният човек също има своя уникална
и Божествена индивидуалност, която обобщава в себе си съвкупността на Цялото космично същество във всичките му нива и прояви. Тази Божествена индивидуалност, която
представлява Цялото, е по същество истинската макрокосмична природа на Христос.
Ако ние имаме зародишите на тялото на
Мъдростта, тялото на Любовта и тялото на
Истината, то Космичния човек, Христос, има
пълноценно развити три Божествени нива,
или три Логоса, които ние на човешки език
наричаме Отец, Син и Свети Дух.
И точно тук езотеричното християнство ни разкрива Божествената динамика
на трите Логоса на Христовото същество.
Именно от тази динамика произлиза първият важен ключ за езотеричното разбиране на
Завета на цветните лъчи на Светлината.

Ключът на седморното
разгръщане на трите
Божествени Логоса –
Отец, Син и Свети Дух
Трите велики принципа – Отец, Син и
Свети Дух, са проява на вечно съществуващият извън всяко относително битие, извън
всяко време и пространство Бог. Тези три
Логоса са по същество Божествена и извечна същина на Космичния човек, имащ за своя
макрокосмична азова индивидуалност Хрис-
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тос. Те са разгръщат на такова възвишено
ниво в Битието, че по същество общуват и
се проявяват единствено и само помежду си
в една необятна и неизразима атмосфера на
Любовта. Така се проявяват седем различни
отношения на трите Логоса – Отец, Син и
Свети Дух:
1. Отец се разкрива на Словото Син;
2. Синът се разкрива на Светия Дух;
3. Духът Свят се разкрива на Отец;
4. Отец, встаен в Сина, се открива на
Светия Дух;
5. Словото Син, спотаено в Духа Свят,
разкрива Себе Си на Отец;
6. Духът Свят, вложен в Отец, се проявява към Словото Син;
7. Отец, скрит и в Сина, и в Светия
Дух, се разкрива на самия Себе Си.
По този начин възникват седем Святи
същества, седем Свещени Божествени принципа, седем Духове Божии, стоящи пред трона на Бога. Изразени на нашия роден език,
това са: Духът на Живота, Духът на Обещанието, Духът на Мъдростта, Духът на Душата, Духът на Истината, Духът на Силата и
Духът на Благодатта. Всички те са обгърнати първично и от самото начало от Духа на
Любовта, Който е същината на всяка проява
между трите Божествени принципа, защото е
казано: Бог е Любов и Първият плод на Духа
е Любовта.
Използвайки този съкровен ключ на
Битието, можем съвсем ясно да разберем
Божествената структура на Завета и защо в
тази Свещена книга на Духа се говори за:
I.

Отец на Светлините, Духът Христов,
Святият Дух,

II. за Духът на Любовта,

Езотерично разбиране на Завета на цветните лъчи на Светлината
III. както и за седемте Духове пред Трона
на Бога: Духът на Живота, Духът на
Обещанието, Духът на Мъдростта, Духът на Душата, Духът на Истината, Духът на Силата и Духът на Благодатта.
Проявата на тези Божествени принципи се разгръща във Великия миров организъм на Космичния човек – Христос, чрез всяка една Негова жива клетка, т.е. чрез всяка
негова Слънчева система. И ако разгледаме
конкретно сътворението на нашата звездна
система, ще достигнем до втория ключ към
езотеричното разбиране на Завета на цветните лъчи на Светлината, който ще ни помогне да разберем каква е дейността на тези
Велики духовни същества.

Космогоничен ключ
за зараждането
и седемстепенното проявление
на Слънчевата система
Учителя Беинса Дуно ни разказва за
сътворението на Слънчевата система в беседата Братът на най-малките, публикувана
в книгата Петимата братя:
„Девственият Божествен Дух слиза в
кръгообразна вълна през седем полета, т.е.
през седем светове. През Сатурновия период Девственият Божествен Дух е слязъл до
Умствения свят [...] През втория период, т.е.
през Слънчевия, Духът е слязъл до Астралния
свят [...] През третия период – Лунния, Духът
е слязъл в етерната област на физическия свят
[...] През четвъртия период – Земният, Духът
е слязъл в нисшето поле на физическия свят
[...] През тези периоди, когато Духът е слизал
и се е качвал, Той е минавал през духовни ден
и нощ. През първия период, когато Божественият Дух е работил и е създал човека по образ
и подобие на Бога, човек е бил безгрешен”.
Базирайки се на тези думи на Учителя и
на идеите, изразени в езотерико-християнски-
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те текстове по темата за сътворението и космогоничното разгръщане на Слънчевата система
от Бога и Неговите Ангелски йерархии, ние можем да си припомним и отново да съзерцаваме
дейността на Светлите Духове, за които се говори още на пета страница от Завета.

Фигура 1. Седемте степени на проявление на
Слънчевата система

Началото на нашата Слънчева система
е положено от творческата дейност на Космическия човек. В името на реализацията на
повелите на Духовната Троица – Отец, Син
и Свети Дух, и посредством своите душевнотелесни структури – Божествените йерархии
Серафими, Херувими и Престоли, Космическият човек ражда в Себе Си една нова Слънчева система. Както вече обяснихме, трите Логоса на Космичния човек – Отец, Син и Свети
Дух, имат седем отношения, които са седемте
Велики Духове в Божествения свят: Духът на
Живота, Духът на Обещанието, Духът на Мъдростта, Духът на Душата, Духът на Истината,
Духът на Силата и Духът на Благодатта, предвождани и ръководени от Духа на Любовта.
Всички те ще се проявят при разгръщането на
Слънчевата система, като Духът на Любовта
е уникалният върховен смисъл и велика цел
на нашата звездна система, а седемте Духове
пред трона на Бога ще изявят себе си като седем степени на съзнанието, като седем велики периода и кръгообразни вълни, известни в
Учението на Бялото братство с имената:
1. Първи период и степен на съзнание:
Древен Сатурн, проява на Духа на
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Живота като отношение на принципа Отец към принципа Син;
2. Втори период и степен на съзнание:
Древно Слънце, проява на Духа на
Обещанието като отношение на Логоса Син към Логоса Свети Дух;
3. Трети период и степен на съзнание: Древна Луна, проява на Духа на
Мъдростта като отношение на Духа
Свят към Отец;
4. Четвърти Земен период и степен на
съзнание (делящ се на две – инволюционен Марсов подпериод и Меркуриев еволюционен подпериод): проява на Духа на Душата като отношение
на принципа Отец чрез принципа
Син към принципа Свети Дух;
5. Пети период и степен на съзнание:
Бъдещ Юпитер, проява на Духа на
Истината като отношение на Логоса
Син чрез Логоса Свети Дух към Логоса Отец;
6. Шести период и степен на съзнание:
Бъдеща Венера, проява на Духа на
Силата като отношение на Духа Свят
чрез Отец към Словото Син;
7. Седми период и степен на съзнание:
Бъдещ Вулкан, проява на Духа на
Благодатта като отношение на Отец
към самия Себе Си, скрит в Сина и в
Светия Дух.
Днес ние се намираме в четвъртия стадий от еволюцията на Слънчевата система,
а са изминали периодите: Древен Сатурн,
Космична нощ (Пралая) след Древния Сатурн, Древно Слънце, Пралая след Древното
Слънце, Древна Луна, Пралая след Древната
Луна. След Земния период ще последва нова
Пралая и след нея ще се прояви Бъдещият
Юпитер, ще има Юпитерова Пралая и след
нея ще се разгърне Бъдещата Венера, ще има
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Венерина Пралая и след нея еволюцията на
Слънчевата система ще завърши в Бъдещия
Вулкан, след който ще има Велика Пралая с
цел подготовка на нова звездна система.
И така, развитието на Древния Сатурн
се ръководи от принадлежащия на Троицата
принцип Отец и по-специално от отношението на Отца към Словото Син. В зората на
нашата Слънчева система Серафимите, тези
Велики братя на Любовта, изявяват Духа на
Любовта, като приемат от Троицата плана и
целите на еволюцията. Серафимите предават
този Божествен план на Херувимите – братята на Мъдростта и Хармонията, които го разработват в най-големи детайли. На свой ред
Престолите – братята на Истината и Волята,
съзерцавайки Херувимите и Серафимите, се
жертват за осъществяването на този план,
излъчвайки от себе си субстанция за създаването на Слънчевата система. Така всъщност
чрез тях Космичният човек – Христос, изрича словата: „Аз Съм Живот” и Духът на Живота започва своята изява като първо жертвено сътворяване. Тази жертвена субстанция
е океан от космическа Воля. Тя съществува в
огненотоплинно състояние и оформя етапа,
наречен Древен Сатурн. Тогава на космическата сцена се появяват братята Начала –
Духовете на времето, състоянието и такта, и
те от жертвената субстанция на Престолите
създават физическите тела на днешното човечество. Ние, хората, сме били тогава в един
вид минерална степен от своето развитие и
сме били в особено, дълбоко трансово състояние на съзнанието.
След дълга подготовка и почти в края
на Древния Сатурн в тези зародиши на физическото тяло на човека се пораждат особени
светлинни просветвания, които са зачатъци
на днешните сетива. Този процес се ръководи от дейността на Архангелите – Духовете
на Огъня и Светлината. Сетивата в човека са
12 на брой, защото са проекция на 12-те Херувими, оградили Слънчевата система в тези
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начални етапи от нейното развитие. През
Древния Сатурн Престолите даряват на човечеството и зародиша на най-висшата степен на духа, наречена Атма, или още Тяло на
Истината. Това става в края на Древния Сатурн и благодарение на най-развитите зародиши на човешкото физическо тяло. Всичко
това е проява на Духа на Живота, като свято
отношение на Отец към Словото Син.
Древният Сатурн навлиза в една космична нощ и почивка, която е последвана от
нов етап в развитието на Слънчевата система
– Древното Слънце. Този етап е от изключително значение за разбирането на еволюцията на човечеството, както и за разбирането на
мисията на 12-те Святомъдри Учители, ръководещи човешката еволюция и наречени покъсно, в Земния период, Бодхисатви.
Както развитието на Древния Сатурн е
било ръководено от Принципа Отец от Троицата, така и Древното Слънце е ръководено
от Принципа Син и по-специално от отношението на Сина към Светия Дух. Така започва
изявата на Духа на Обещанието, който внася ред и порядък според Божествените идеи,
числа и закони. Под ръководството на Принципа Син 12 Херувими ограждат Древното
Слънце, за да подпомогнат неговото развитие. Именно това е отношението на Словото
Син към Светия Дух. Йерархията Господства
– тези добродетелни Братя на интелигентността и радостта, които са призвани да
станат Духове на планетите в Слънчевата
система (т.е. те са самите Висши космични
съзнания на настоящите планети в нашата
Звездна система), са вдъхновени от жертвата на Престолите. Ангелската йерархия Господства е поведена от най-високоразвитото
същество в нея – то следва примера на Престолите и се жертва, за да имат зародишите
на човешките души онази същност, която им
дава живот, а именно – етерното тяло. Чрез
него в далечното бъдеще човекът ще може
да поддържа своето физическо тяло оживе-
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но, структурирано и здраво, благодарение
на Духа на Обещанието, или казано по друг
начин, благодарение на отношението на висшите нива в Космичния човек – Логоса Син,
към Логоса Свети Дух. Така Ангелската йерархия Господства жертва себе си и излъчва
добродетелна субстанция, която се разлива
от центъра към периферията и от която покъсно ще се оформят нашите етерни тела.
Най-напредналото същество в Слънчевата система, водачът на Господствата, Духът, който е съзнанието на зараждащото се
планетно тяло Слънце, това Велико същество
се отдава на Мъдростта, струяща от Херувимите, и провежда техния импулс към всички
йерархии, стоящи по-ниско от Господствата.
Това е онзи велик момент, описан от Апостол
Йоан в Евангелието: „В началото бе Словото.
И Словото бе Бог“. Този най-напреднал Дух
от Господствата еволюира до такива висини,
че успява да проведе чрез себе си проекцията на Макрокосмическия Аз на проявеният Космичен човек, Който има за Свое тяло
цялата Галактика, а съответно и проекцията
на Принципа Син от Троицата във функцията му на отношение към Светия Дух. Това е
един вид аналог на посвещението при човека. Както ученикът благодарение на усилена
работа успява да постигне интензивна връзка с Напреднали същества от Божествения
свят, които преустройват, облагородяват и
завинаги променят неговите вътрешните духовни структури, така и това най-напреднало
Същество от Йерархията Господства става
смирен и чист проводник на Божествените
вибрации, струящи от Принципа Син и от
Макрокосмическия Аз на Звездния човек.
Това не е нещо друго, освен едно Космическо
посвещение. По-късно, вече в наше време,
тази Божествена изява ние ще познаем като
Господ Бог Христос.
И тук можем да си припомним един
прекрасен образ от бита на старите българи, който всъщност е древен спомен от тази
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Слънчева епоха – сеячът земеделец, разорал
плодородния º чернозем, тръгва из нивата и с широк размах посява житото; безчет
зрънца попадат в топлата почва и не след
дълго се превръщат в стройни растения с
натежали класове. Това е един Божествен
символ, посочващ онзи върховен момент,
когато Йерархията Господства е посяла чрез
една звездна проекция етерния живот в топлините тела на зараждащото се човечество.
Христовият Дух, водачът на тази йерархия,
е творческото Слово, изпратено от Космичния Отец да посее Себе Си в човечеството и
да му даде живот. Така се проявява Духът на
Обещанието, защото Христос ни е обещал
и ни е дарил изобилен живот. Така сме станали „създания нови” – всеки от нас е имал
едно физическо тяло, оживено от духа на етерната субстанция.
От този момент това същество от Йерархията Господства става водач на цялата
Слънчева система и Дух на зараждащата се
още тогава неподвижна звезда в нашата планетна система. Езотеричните школи още от
древни времена са познавали това най-високоеволюирало Същество в нашата Слънчева система, защото Духът на Слънцето е Великият вдъхновител на големите Слънчеви
мистерии, които са породили всички истински учители на човечеството.
А сега нека обърнем поглед към Древното Слънце, където изживяват своята човешка степен на развитие онези Същества,
които днес наричаме Архангели. Тези човеци
от втория период от развитието на системата ни са помощници на Господствата. Ако
Господствата, водени от Христовия Дух, се
жертват в центъра на Древното Слънце и даряват добродетелна жертвена субстанция, то
Архангелите в периферията на новозараждащата се космична сфера приемат този жертвен дар и го преизлъчват към центъра, вече
преобразуван във Виделина. Така всяка възвишена добродетел се облича в специфична
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духовна светлина и това е моментът, когато
Христос е изрекъл: „Аз Съм Виделината на
света”. Христос, Духът на Слънцето, твори
Виделина чрез ангелската йерархия Архангели и поради тази причина в езотеричното
християнство се знае, че именно Архангелите са творците на светлината, огъня и топлината. Казано още по-детайлно, душите на
Архангелите са били съставени от Виделина.
Към своите души Архангелите присъединявали газообразна материя и така образували
своето външно тяло. С други думи, когато Архангелът е бил със степен на съзнание човек
по време на Великия период Древно Слънце,
той е бил Свещен огън, излъчващ светлина и
облечен в тяло от газ.

Божественият оригинал на
Завета на цветните лъчи
на Светлината

И именно в този момент се случва уникален космически процес. Седемте Духове
пред престола на Бога, струящи от Аз-а на
Космичния човек: Духът на Живота, Духът на
Обещанието, Духът на Мъдростта, Духът на
Душата, Духът на Истината, Духът на Силата
и Духът на Благодатта, предвождани от Духа
на Любовта, космически посвещават и се
вселяват в йерархията Господства в нашата
зараждаща се Слънчева система, като се проявяват като специфични добродетели. Всяка
добродетел е всъщност лъч от космическото посвещение на йерархията Господства,
лъч от сияещата аура на Аз-а на Космичния
човек – Христос. И тъй като Господствата,
посветени космически, се жертват в името на
благото на всички същества в системата ни
и даряват добродетелна субстанция, то поради тази причина всяка добродетел се облича
в лъч духовна светлина, заради дейността на
Архангелите. Така всеки от Духовете пред
престола на Бога се проявява като Добродетел, господстваща като светлина, светлина
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уникална и неповторима, поради човешката
степен на съзнание на Архангелите. Всичко
това се случва чрез и във нашето етерно тяло,
което ние придобиваме благодарение на
жертвата на Господствата. Така във висшите
селения на Божествения и Духовния свят се
ражда от Господ Бог Христос Божествения
оригинал на Завета на цветните лъчи на
Светлината. Именно него съзерцава Учителя Беинса Дуно, пишейки свещената книга
на Учението на Великото Всемирно Братство
на Светлината. И ние вече 100 години имаме възможност да преживяваме Космичната
Любов, проявена от Духовете пред престола
на Бога в Божествения свят към добродетелите на Господствата и към Виделината на
Архангелите в Духовния свят. Благодарение
на Учителя днес имаме възможност чрез нашето етерно тяло да преживеем тази Космична Любов, това Космично посвещение
като Добродетел, облечена и проявяваща се в
красиви етерни и светлинни форми.

Ангелските йерархии
Херувими, Господства
и Архангели и мисията
на 12-те Светомъдри Учители
Архангелите и цялото Древно Слънце с
всички развиващи се йерархии в него са били
обградени от 12-те Херувими – и те са истинската жива природа на Зодиака. Зад всяко
зодиакално съзвездие работи един Херувим
със своята уникална мисия. Херувимите са
работили под ръководството на Космическия човек и по-специално на Неговия духовен принцип, аналогичен на принципа Будхи
в нас, или, казано чрез терминологията на
езотеричното християнство, от Принципа
Син от Троицата. Мисията на Херувимите е
била насочена към подпомагането на зараждащата се нова система и към подготовката на
условията за проекцията на Христовия Макрокосмичен Аз. Херувимите са структури-
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рали дванадесетично цялото Древно Слънце,
включително всички йерархии в него. Това
означава, че например човешките зародиши,
които тогава са на един растителен стадий от
своето развитие, започват да се организират
дванадесетично.
Далечна изява на този процес днес
може да се наблюдава например във факта,
че съвременното растително царство се разделя на множество класове, разреди и видове, в които обаче може да се наблюдава едно
особено дванайсетично разслояване, породено от структуриращите енергии на Зодиака. Така определени астрологични системи
дори са запазили спомена за тази реалност от
Древното Слънце чрез идеята за т.нар. растителен зодиак, образуван от 12-те основни
дървесни вида. От друга страна, както вече
обяснихме по-горе, Господствата подпомагат
човешкото развитие на Архангелите, които
също се групират дванадесетично. По отношение на нас Архангелите още на Древния
Сатурн са започнали работа върху 12-те сетива в човешкото физическо тяло. На Древното
Слънце Архангелите продължават и доразвиват тази своя мисия, но освен това те започват и една твърде специфична „овощарска“
дейност върху достатъчно развитите етерно-топлинни растителни форми на Древното
Слънце. По същество тези етерно-топлинни
растителни форми са прадревните зародиши
на съвременното човечество.
Архангелите под ръководството на 12те Херувими и йерархията на Господствата (и
по-специално на техния водач – Господството, станало по-късно Дух на Слънцето) започват да подпомагат и облагородяват растителните форми, обитаващи Древното Слънце.
Това, от една страна, е естествен процес, целящ подобряването на етерно-хранителните
взаимоотношения между тогавашните хора и
растения, а от друга, този процес има и дълбок космически смисъл, пряко насочен към
по-късния земен развой на нашата еволюция
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и по-специално Христовата мисия на Земята. За да станат по-ясни тези две страни от
нашата еволюция на Древното Слънце, ще ги
разясним малко по-подробно.
Както ние днес се отнасяме към плодните дървета – грижим се за тях, облагородяваме ги и се храним с техните плодове,
така и тогавашните човеци и сегашни Архангели са въздействали върху нас, а ние
сме им дарявали етерни плодове. Вдъхновени и окрилени от 12-те Херувими, оградили
Древното Слънце, те работят интензивно, за
да могат хората да развият жизнените функции в етерните си тела.
От друга страна, на Древното Слънце
Христовият Дух, ръководейки цялото Братство от Разумни Йерархии, работи усилено,
за да подготви своята мисия в Земния период. Той ясно е предвиждал, че за да еволюира, настоящото човечество трябва да има човеци, които да са най-чисти проводници на
Неговото Слово, Сила и Живот. Ето защо се
взема решение най-узрелите, най-благородните и най-ускорено развиващите се човешки зародиши по време на Древното Слънце
да бъдат благословени, повдигнати и подготвени по специален начин. Това става чрез
един особен етерен процес, който има далечното си съответствие в съвременната работа
на градинарите овощари.
Както днес, за да се подпомогне едно
плодно дръвче, му се присаждат благородни
присадки, така и Архангелите вграждат възвишените излъчвания на 12-те Херувими в
етерните тела на бъдещите хора. От този момент има особена връзка между Архангелите
и нашите етерни тела; тази връзка е базирана
на Добродетелите на Господствата и на Виделината на Архангелите. Естествено сред
етерно-топлинните растителни форми се зараждат групи от по-ускорено развиващи се,
които също са структурирани дванадесетично. И точно тук, в съвместната работа на 12те Херувими, на Христовото същество и на
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Архангелите, има един върхов момент, който
се състои в следното: от проточовечеството
биват избрани и благословени 12-те най-напреднали проточовешки души. Чрез тях се
полага зародишът на втората степен на Духа
в Божествената дълбочина на етерните ни
тела, т.е. полага се в нас зародишът на Тялото на Любовта (Будхи). 12-те най-напреднали
проточовешки души стават проводници на
прадревната Мъдрост на Херувимите и изявители на Божествената Любов на Христовото Същество. 12-те избрани души получават
мощен еволюционен тласък и тяхното развитие се ускорява неимоверно. От този момент
те са в постоянно общение с Христовия Дух
и неотклонно съзерцават Неговия Лик; освен
това те са дълбоко свързани с ангелските йерархии Господства и Архангели. Благодарение на тази благодат те стават катализатор
за еволюцията на човечеството през всички
следващи еони от развитието на Слънчевата
система. В края на Древното Слънце целият
опит на развиващото се човечество се концентрира и синтезира в тези 12 плодоносни
Слънчеви герои. Те се превръщат в един вид
12 благородни семена на цялата зараждащата
се човешка раса.
Настъпва отново една космична нощ, а
след нея и нов етап в развитието на Слънчевата система – Древната Луна. Както развитието на Древния Сатурн е било ръководено
от Принципа Отец от Троицата и Древното Слънце е ръководено от Принципа Син,
така и Древната Луна е била ръководена от
принципа Свети Дух и по-специално от отношението на Светия Дух към Отец. Така
всъщност се проявява Духът на Мъдростта,
който внася разумност и интелигентност
във всички същества, те се разделят на напреднали и изоставащи, появява се симпатията и антипатията.
В началото на еволюцията на Древната
Луна – този космос на Мъдростта, целият опит
на развиващото се проточовечество, което
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тогава е на един животински стадий от своето развитие, се пренася от Древното Слънце
именно благодарение на 12-те ускорено развиващи се проточовешки души. По време на
Древната Луна тези избрани души стават един
цялостен организъм, който тогава е оплоден
от Третия принцип на Троицата – Светия Дух,
защото този Логос от Божествената природа
на Космичния човек е ръководен за периода
– Древна Луна. В началото на периода от 12те Святомъдри избрани души изтичат всички
останали проточовешки души, т.е. 12-те Святи Учители са наши Отци и именно в това се
проявява Духът на Мъдростта – като свещено
отношение на Светия Дух към Отец.
В началото на Древната Луна ние придобиваме, благодарение на жертвата на Ангелската йерархия Сили, нашето астрално тяло,
а на финала на Древната Луна получаваме и
зародиша на трета степен на Духа в нас – зародиша на Манас, или Тялото на Мъдростта.
Така Духът на Мъдростта заживява в нас, за
да ни подготви за човешката ни степен на
съзнание през настоящия Земен период.
След периода Древна Луна отново настъпва пралая, а след нея започва настоящият, Земният еон. Ако до този момент в трите изминали Еона – Древен Сатурн, Древно
Слънце и Древна Луна, са се проявявали отделните Логоси на Космичния човек, работещи един към друг чрез модела на диадата:
1. Древен Сатурн: Отец–Син;
2. Древно Слънце: Син–Свети Дух;
3. Древна Луна: Свети Дух–Отец,
от Земния еон до края на развитието на
Слънчевата система започва да действа
модела на триадата, и то специфично в
настоящата Велика епоха – отношението
на принципа Отец, скрит в Словото Син,
изявяващ се към Святия Дух. Така започва
своята проява Духът на Душата, като внася
причинно-следствения закон на кармата и
неговите резултатни процеси – раждането
и смъртта.
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В този етап ние постигаме своята човешка степен на развитие благодарение на
всеотдайната жертва на Христовото същество и работата на 12-те Святомъдри Учители на човечеството, известни в езотеричното
християнство с древното санскритско име
Бодхисатви. Това са същите онези Велики
души, започнали своето ускорено развитие
на Древното Слънце, които сега, вече в Земния еон, са благословени от Христос за Велики Учители и водачи на човешкото развитие.
Заедно с Христа те оформят Дървото на Живота, което неслучайно се рисува в цветния
пентаграм, даден от Учителя, с 12 плода. Ето
защо, четейки Завета, ние попадаме на стр.
23, където Дървото на Живота е специално
отбелязано.
За да сме пределно ясни, ще разгледаме
Земния период от две гледни точки: от една
страна, развитието на човечеството и в частност развитието на Бодхисатвите, а от друга –
изявата на Христовото същество в Земния еон.
Земният еон, в своята физическа степен
на формата, се състои от следните епохи: полярна, хиперборейска, лемурийска, атлантска, съвременна, шеста и седма.
В неговите начални етапи се повтарят
процесите от изминалите Стар Сатурн, Старо Слънце и Стара Луна. Тогава настъпва моментът, когато човеците вече са изградили в
себе си две много отделни и независими същности: висшата природа в човека, или Атма,
Будхи и Манас, и низшата човешка природа, или физическото, етерното и астралното
тяло. Тези две същности са управлявани от
Висшите духовни йерархии. Това обаче довежда до необходимостта човек да получи
управлението над самия себе си, а това вече е
свързано с развитието на човешкия Аз и индивидуалност и точно в това се провява Духът на Душата.
През Хиперборейската епоха напредналите човеци от Старото Слънце вече така
са ускорили своето развитие и така силно са
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проявили своята връзка с Христос, че получават наименованието Слънчеви човеци, или
Слънчеви Бащи.
През времето на Хиперборейската епоха от Първичното небесно тяло, което можем
да наречем Протослънце, се отделят последователно Сатурн, Юпитер, Марс, след това
се отделя настоящата планета Земя, като
концентрацията продължава с отделянето на
Венера и Меркурий. Така Земята, заедно със
зараждащото се човечество, има възможност
за своето диференцирано и самостоятелно
развитие. Трябва да се обърне внимание, че
извън Земята се оформят шест свята, от които пет са планети, а шестото небесно тяло
е зараждащата се неподвижна звезда. Това
индивидуализиране на Космоса на уникални
и отделни планети и различни по степен на
развитие души по тях е част от проявата на
Духа на Душата, който ръководи целия настоящ еон.
Христовото същество заедно със Слънчевите човеци извършва специална спасителна мисия по шестте небесни свята, за да
подготви в тях условията за развиващото се
човечество. Например една от 12-те напреднали човешки души е изпратена на Венера и
се прояви в много далечно бъдеще като Гаутама-Буда. Може да се каже, че 12-те Слънчеви
посветени са изпратени по небесните тела от
Христовото същество и с цел да подпомогнат
развиващите се по тях същества.
В Лемурийския етап от развитието
на Земята изпратените по другите планети
Слънчеви хора се завръщат вече на Земята и работят заедно с останалите човешки
души за подобряване на духовните условия
на земната еволюция. Тогава хората започват да изпитват все по-големи трудности
в развитието си и настъпва необходимост
цялото човечество да бъде разпределено по другите планети, включително една
група човешки същества – на развиващото
се Слънце. Тази група по-късно ще поро-
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ди едно друго Слънчево човечество, което
е различно от разискваното до момента.
След необходимото за нормалния развой
на еволюцията отделяне на Луната от Земята човечеството отново се завръща на
Земята. По-късно се извършва и актът на
грехопадението, но тук трябва да се отбележи, че Слънчевите посветени – 12-те плода
на Дървото на Живота – Истинната Лоза
– Живият фрактал – Христос, са толкова
напреднали, че благодарение на интензивната си връзка с Христос преодоляват изкушението на Луцифер и не грехопадат, а
остават да живеят като чисти и непорочни
Божии прототипи, за разлика от останалото човечество. Тук вече е налице една много съществена разлика между човечеството
и Слънчевите човеци – те се разделят на
грехопаднали и негрехопаднали, което се
отразява по-нататък навсякъде в процесите на тяхната еволюция. Всеки, който се докосва до Христовото Учение и до Ученията
на 12-те Велики Учители и ги възприема в
себе си, и ги прилага правилно, всъщност
вкусва плода на Дървото на Живота, защото Христос е казал: „Аз Съм истината лоза,
а вие – пръчките; който пребъдва в Мене и
Аз в него, той принася плод много” и още:
„Аз Съм хлябът на Живота. Ако яде някой
от този хляб, ще живее во веки”.
През Атлантската епоха Слънчевите
хора развиват и задълбочават още повече
връзката си с духовните йерархии и се явяват
на останалото човечество като пратеници на
Боговете. Благодарение на духовната си връзка с Христос те изживяват Христовото съзнание по интуитивен път, т.е. нямат обикновено
мислене, а притежават Аз, който е прототип
на Христовия. Поради това, че не са грехопаднали, те нямат способност за ясно предметно
съзнание, а имат само интуитивно съзнание,
изживяващо самото съзнание на Христовото
същество. Това в езотеричната християнска
литература е известно с израза: „познание
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като дар свише”. Това съзнание е цената на
тяхното негрехопадане. Развитието на будното, дневното съзнание при тези възвишени
човешки души протича по един път, много поразличен от този на останалото човечество.
Така през втората половина на Атлантската епоха сред пратениците на Боговете се
открояват 12 най-напреднали и развити същества – онези, които някога са разселени по
шестте планетарни тела. Те изграждат найсилна духовна верига с Христовото същество
и образуват т.нар. Ложа на Бодхисатвите.
Това са дванадесетте Бодхисатви в конкретния смисъл на този термин и едва от този
исторически момент те приемат това име и
тази роля – на ръководители и вдъхновители
на земното развитие. Всеки от тях поема специфична мисия, а всички заедно, като една
ложа, поемат развитието на човечеството
по-нататък. Когато всички завършат своите
мисии, тогава ще приключи и физическата
степен на форма от Земния период. В този
смисъл, а и според превода от санскрит, терминът Бодхисатва може да бъде преведен
като Учител на Светата Мъдрост или Учител на Светия Живот.
За да разберем правилно дейността на
Бодхисатвите, необходимо е да разгледаме в
по-големи подробности и проявата на Христовото същество в Земния еон. В езотеричното християнство се знае, че Христовото Същество се е жертвало три пъти преди Голгота,
за да облагороди и спаси човечеството.
Първата Христова жертва се реализира
в Лемурийската епоха и е свързана със спасяването на 12-те сетива в човека и с възможността да имаме изправен стоеж на тялото
си, което е решителната стъпка за отделяне
от животинското царство.
Втората жертва става в началото на Атлантида, когато Христос спасява 7-те жизнени функции в нашето етерно тяло. Заедно с
това Той ни дарява възможността въобще да
говорим. Но това не е всичко.
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Христовото същество се жертва за трети път в края на Атлантида и спасява способността ни да мислим, чувстваме и действаме
в хармония и да изразяваме Божествено Слово и Песен.
Тези три жертви се извършват в Духовния свят. Освен това Христос дава импулс
на Властите по време на Лемурия да жертват
своята същност и да ни дадат нашата Аз-ова
субстанция. В този процес взимат участие и
12-те Велики Учители на човечеството, които още по времето на Древната Луна са едно
цяло в общия организъм на Святия Дух.
По времето на Хиперборейската епоха
става една сложна поляризация в Слънчевата система: Слънцето се отделя от планетите. С него се отделят и Властите, последвани от 12-те Учители. Още тогава Учителите
имат високоорганизирани тела с изправен
стоеж. Те съвършено видоизменят хиперборейските тела, което е било невъзможно за
останалите хора.
И сега за онези, които обичат науката
за Словото на Космоса – Астрологията, ще
дадем следната имагинация: можем да си
представим съзнателно дейността на един
божествено-човешки зодиак: Космичният
човек се проявява чрез Христовото същество (Духът на Слънцето) и ръководи 7-те
Елохими (Братята Власти), а те създават
вибрациите на 12-те Учители. Това е Динамичният, Жив Хороскоп на нашата планета,
който чрез една далечна проекция навлиза
и в нашия Аз. Това по същество е Божествената формула на Духа на Душата: принципът
Отец, скрит в Словото Син, се изявява на
Святия Дух.
Поради нисшите луциферични и ариманични влияния и по пътя на неразбраната
свобода и злото, обикновено развиващите се
човеци почти напълно губят възможността
за правилно развитие и постигане на върховната цел на проявата и еволюцията на Слънчевата система – превръщането на Земята
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в Космос на Любовта чрез съзнателната и
свободна дейност на разумни човешки същества, включително и в най-плътната физическа степен на материята. Тази е причината,
поради която Христос прави Своята четвърта жертва. Христос – Аз-ът на Космичния
човек, смалява своите вибрации 78 милиона
пъти и като Дух на Слънцето пронизва физическото, етерното и астралното тяло на Исус,
за да изпълни Своята тригодишна мисия.
Този акт полага основата на цялата човешка
еволюция. От този момент всеки, който последва стъпките на Христос, може да обърне
своята инволюция в еволюция.
И сега, за да можем да проследим проявата на всичките седем Духове пред престола
на Бога, ще разкажем накратко за това какво
предстои след финала на Земния еон. Когато
космичната нощ след финала на Земния еон
приключи, ще се разгърне нов етап от проявата на Слънчевата система – т.нар. Бъдещ
Юпитер. В този бъдещ еон ще се прояви друг
троичен модел на отношенията между трите
Логоса на Космичния човек – отношението
на Словото Син, вложено в Духа Свят и разкриващо Себе Си на Отец. Това отношение
е същността на Духа на Истината. През този
период всички онези, които са станали едно
цяло с жертвата на Христовото същество по
време на Голготските мистерии на Земния
Еон, ще придобият своето истинско битие,
своето спасение. Ето защо този бъдещ еон е
известен в езотеричното християнство като
Новият Йерусалим. Всички онези човешки
души, които успеят да развият чрез Христовото Същество своята степен Манас, или Тялото на Мъдростта, ще се свържат със силите,
които се откриват в Космоса като Принципа
Свети Дух. Така те ще направят една крачка
напред към живот, подобен на ангелския –
напредналото човешко същество ще живее
активно вече не със своето физическо тяло,
а със своето етерно тяло, като над него ще
бъдат астрално тяло, Аз-ът и пълноценно
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разгърналият се принцип Манас – Тялото на
Мъдростта.
Това ще се реализира, ако човешките
души помнят великата жертва на Христос
през Земния еон. Това е възможно, ако в настоящите времена човек направи жива и съзнателна връзка с Христовия Дух, докато е тук
и сега, проявен на физическото поле в Земния еон. Всичко през този еон ще зависи от
това дали нашата душа, обръщайки се назад
и възстановявайки в себе си земното съзнание, ще си спомни по какъв начин в земното
битие се е изпълнила с тайната на Голгота – с
ясното разбиране за това, че Христовото Същество се е проявило исторически в земното
човечество. Ако дадена човешка душа е пропуснала тази свещена възможност през Земния еон, за нея ще настъпи ужасният ден на
Страшния съд. Духът на Истината ще се прояви в това, че на тези, които са пренебрегнали Пътя Христов, ще се наложи да тръгнат по
пътя на тъмнината и да се отдалечат от Христовия Дух, а тези, които са следвали Христовите повели, Духът на Истината ще упъти
към дома им в Новия Йерусалим – там, където ще бъдат едно цяло с Христос в едно равноангелско битие. Така Доброто и Злото ще
станат явни.
Духът на Истината се проявява още сега
в следното: всичко онова, което човек говори в настоящето, ще даде облика на Бъдещия
Юпитер; всичко онова, което чувства в днешната епоха, ще даде вътрешната топлина на
Бъдещия Юпитер; а всичко онова, което проявява със своята човешка воля, ще произведе отделните същества на Бъдещия Юпитер
– цялото това бъдещо състояние на нашата
Слънчева система ще е построено от силите на човешката душа. Ето защо животът в
Истината определя тотално нашето бъдеще,
защото Христос е казал: „Аз Съм Истината”
и още: „И Аз ще поискам от Отца, и Той ще
ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас
до века. Духът на Истината, когото светът не
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може да приеме, защото го не вижда, нито го
познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вас ще бъде... А когато
дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя
от Отца, Духът на Истината, който изхожда
от Отца, той ще свидетелства за Мене. Но и
вие свидетелствате, защото сте били с Мене
отначало... Духът на Истината ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори
от себе си, но каквото чуе, това ще говори и
ще ви извести за идните неща. Той Мене ще
прослави, защото от Моето ще взема и ще
ви известява”. Обещаният от Христос Дух на
Истината се прояви сред нас, българите, и ни
утеши, и свидетелства за Христовото дело –
така той ни подготвя за великото бъдеще на
Новия Йерусалим.
След финала на Бъдещия Юпитер ще
настъпи нова Космична нощ и след нея ще
започне Бъдещата Венера, където Духът на
Силата ще се прояви като изява на Духа Свят,
вложен в Отец и проявяващ се към Словото
Син. Ако еволюиралото човешко същество
ще достигне ангелска степен на съзнание
по време на Бъдещия Юпитер, то правилно
развитото човешко същество на Бъдещата
Венера ще изживее нещо подобно на това,
което е сега архангелското битие. Човешката душа вече няма да живее активно с етерното си тяло, а ще се проявява с астралното
си тяло, като над него ще пребивава Аз-ът,
принципът Манас и пълноценно разгърналия се принцип Будхи, т.е. еволюиралата
човешка душа ще притежава развито тяло
на Любовта. На Бъдещата Венера правилно
еволюиралата човешка душа е ръководена
от Духа на Силата, който º помага да се слее
в едно цяло с Логоса Син – самата човешка
душа в този еон ще стане Син Божи. Учителя Беинса Дуно намеква чрез евангелските
текстове: „Царството Божие не е в слово, но
в сила” и „Ето, давам ви власт да настъпвате
над змии и скорпиони и над всяка сила вражия и нищо няма да ви повреди”, че Духът на
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Силата, проявен в този бъдещ еон, ще преведе всички същества в еволюиращата Слънчева система през особен род изпитание. В
точно определен етап от развитието на Бъдещата Венера от развитието на Слънчевата
система ще се отдели особен род тяло, което
ще отпадне като излишно, неподлежащо повече на никаква възможност за еволюция. В
него ще попаднат всички зли сили на черната
магия, всички „змии и скорпиони”, които са
се противопоставили на всички импулси на
Христовото същество. Те ще отпаднат от Бъдещата Венера, за да се даде възможност на
еволюиращите души да се отдадат изцяло на
светостта на Христовата Любов и така да се
подготвят за предстоящия космичен финал
на Слънчевата система. Развитите човешки
души в едно космично съзнание ще преживеят Духа на Силата, изразен в евангелските
текстове: „Царството Божие вътре във вас
е”, „От нине Син Человечески ще бъде седящ
отдясно на силата Божия”, „Даде Ми се всяка
власт на Небето и Земята”.
Настъпва нова космическа нощ и започва финалният етап от еволюцията на
Слънчевата система – Бъдещият Вулкан. В
този период Отец, скрит и в Сина, и в Светия
Дух, се разкрива на Самия Себе Си. Така цикълът от проявата на трите Висши принципа на Космичният човек Христос приключва
чрез тоталната динамика и самоотнасяне на
Най-висшия Принцип към Самия Себе Си,
чрез изявата Си в другите два висши принципа – Логоса Син и Логоса Святи Дух. Това по
същество е проявява на Духа на Благодатта,
защото всички същества, достигнали тази
степен на съвършенство, поради неизмеримата Благодат Божия преливат в принципа
Отец – те стават едно цяло с Космическата
реалност на Отца. Еволюиращите човешките
души са напреднали толкова много, че са на
една степен на съзнание, която е подобна на
ангелската йерархия Начала, и се проявяват
активно вече чрез своя Аз и трите пълноцен-
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но развити Божествени зародиша: Тялото на
Мъдростта, Тялото на Любовта и Тялото на
Истината.
По време на развитието на Бъдещия
Вулкан всички същности, започнали своето
развитие на древния Сатурн, ще постигнат
своето най-висше одухотворяване. Така цялата Слънчева система ще се превърне в Свръхслънце, което ще е достигнало до зрелостта
на жертвата. То ще е постигнало такива нива
на Божествената реалност, че ще може да
излее своята същност в целия Космос – и
космичният плод на еволюцията на нашата Слънчева система ще може да се вкуси от
Космичния човек, от Христос. Така Духът на
Благодатта прелива в Христовия Дух, както
е обозначено в Завета на цветните лъчи на
Светлината. В това Свръхслънце вече ще
има толкова напреднали същества, които ще
станат нов хоровод от Серафими, Херувими
и Престоли, работещи и жертващи себе си заради появата на нова Звездна система, нова
клетка в космичното Тяло Христово, а тези
същества, които някога, в Земния период, са
били еволюционно напреднали човеци и са
постигнали своето съвършенство, в края на
еволюцията на Бъдещия Вулкан ще имат възможността да създават формите на планетните тела в една нова Звездна система, или
с други думи – да участват в пресътворяването на нови клетки в Христовото космично
тяло и дори нещо повече – един ден ще имат
възможността да жертват себе си в името на
това същества да придобият своята аз-ова,
човешка природа.
С тази грандиозна сцена завършваме
прегледа на космогоничния ключ към Завета на цветните лъчи на Светлината и вече
трябва да пристъпим към задълбочаване на
разбирането на мисията на Учителя Беинса
Дуно и на духовните условия, при които Завета е бил даден на човечеството, за да можем да осмислим величината на тази свещена книга на Всемирното Бяло Братство.

106

Арбанаси 2012

Мисията на Учителя
Беинса Дуно като ключ към
Завета на цветните лъчи
на Светлината

Необходимо е да се върнем върху учението за 12-те Святомъдри Учители, за да
осмислим същността и мисията на Учителя
Беинса Дуно – така ще разберем значително по-задълбочено и смисъла на Завета на
цветните лъчи на Светлината.
Правилното разбиране на мисията на
Святомъдри Учители изисква изясняване на
основните закономерности в проявите им
през настоящата епоха на Земния еон. Според езотеричната наука 12-те Мирови Учители изпращат един свой представител, който
става изявител на импулсите на Светия Дух.
Припомняме, че цялото, оформено от 12-те
Святомъдри Учители, всъщност представлява
организма на Светия Дух. Посланикът на 12те Велики Учители ръководи еволюцията на
човечеството в период от приблизително 5000
години, затова той се нарича Миров Учител.
През тези 5000 години той се инкарнира по
твърде особен начин – приблизително на всеки 100 години. Уточняваме, че това правило не
е абсолютно и има специфични изключения.
Процесът на въплъщение на Святомъдрите Учители може да се обясни по следния
начин: тези човешки същества, поради своята
възвишена и специална еволюция, не притежават способността да изграждат собствено
физическо тяло и да се раждат както обикновените хора. За целта те използват други
човешки същества. Особена закономерност
в живота на Бодхисатвите е, че те остават
неизвестни за света до 30-годишната си възраст. Част от Аз-а на Бодхисатвата прониква
в предварително подготвените телесни структури, когато той е на приблизително 33 години. Настъпва коренна промяна в съществото
на човека, който става негов носител. Мировият Учител стои сякаш сам в света, несвър-
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зан с никаква верига учител-ученик, и словото
му има изключителна морална сила, защото
Бодхисатвата, благодарение на особената инкорпорация в човека-носител, успява да поддържа постоянна и непреривна връзка както
с висшия Причинен план, така и със света
Будхи, откъдето извират Великите принципи
и Добродетели на Христовото същество. Този
процес на обмен с обикновените човешки същества на физическо поле протича периодично до момента, когато Бодхисатвата отработи
способността сам да изгради човешко тяло и
по този начин да се роди като човек. Това е и
последният път, когато Святомъдрият Учител
се въплъщава във физическо тяло. Процесът
на завършване на необходимостта от физическо въплъщение е съпроводен и от фазата на
завършване на конкретната мисия към човечеството от страна на Бодхисатвата. Тогава се
казва, че съответният Бодхисатва се е издигнал до ниво Буда.
Най-общо мисията на един Миров Учител е насочена към подпомогне на изработването на специални качества, добродетели
и сили в човечеството, които съответстват
на самото естество на дадения Учител. Само
част от въплъщенията на Бодхисатвите имат
историческа известност. Когато един Бодхисатва завърши своята мисия, в последното си
прераждане той преминава от степен Бодхисатва в степен Буда и предава водачеството
на нов пратеник от Ложата на Светия Дух. В
това последно въплъщение Учението на Бодхисатвата, станал Буда, обгръща цялото човечество. За това допринася и фактът, че той
е подготвил достатъчно ученици, които да
възприемат прадревната Христова Мъдрост,
струяща от него. Нещо повече, чрез всеки нов
Бодхисатва човечеството изживява Христовото същество на нова, по-висока степен. Тук
е мястото да припомним, че 12-те Велики
Учители пряко съзерцават Христовия лик и
са носители и изявители на Христовото Слово – те са най-близките Христови ученици,
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душите, които са направили първи най-дълбока и пълноценна връзка с Христовия Дух
още в най-дълбока древност.
Казахме, Бодхисатвите могат да бъдат
наречени Учители на Святата Мъдрост; тяхната Божествена мисия е да донесат Мъдростта
и това става чрез тяхното учение, чрез което
хората могат да познаят Мъдростта на Космическия човек, на Христос. Онова, което може
да се каже за Будите, е, че те вече не са Учители, а извори на Христов Живот и разливат
своята мисия в цялата Слънчева система.
Може би най-важният аспект от реалността на Ложата на Бодхисатвите е, че те
пребивават във възвишения свят на Провидението – Света на Великите Души. Този свят се
намира над Причинния свят и може да бъде
наречен още със санскритския термин Полето Будхи. За да се изясни максимално този
въпрос, трябва да кажем, че има пълна аналогия между структурите на човека и Световете. Физическото и етерното тяло в човека са
свързани с физико-етерния план на Битието.
Астралното тяло е пряко свързано с Астралния свят. Нисшият ментален свят е свързан
с нисшия аз, а Висшият ментален свят (Причинният свят) е в пряка връзка с Висшия аз на
човека, а също така може да се каже, че има
пряко отношение към Тялото на Мъдростта,
или принципа Манас, в нас. Над Причинния
свят е Светът на Провидението, или Светът
на Святомъдрите Учители. Над този свят е
Атмичният план, или Светът Нирвана, където навлизат Бодхисатвите, реализирали своята мисия и станали Буди. Ако един нормално
развит човек, след като напусне физическия
свят, достига най-много Причинното поле, и
то доста често в почти несъзнателно състояние, то един Бодхисатва съзнателно достига
света на Провидението и там пряко съзерцава
Христовото същество и черпи от Него нови
степени на Мъдростта. Така Бодхисатвите се
възкачват от долу нагоре до най-високия план
Будхи, а Христовото същество слиза от без-
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граничните космични предели до Будичния
план. Срещата между 12-те Святомъдри Учители и Христос става именно в Света на Великите души, Света Будхи, там те съзерцават
Христос като свой Учител.
Ако се концентрираме към настоящия
етап от дейността на 12-те Мирови Учители,
трябва да кажем, че след издигането на Бодхисатва Гаутама до степен Буда идва времето
един друг Миров Учител да поеме мисията си
към човечеството – това е Бодхисатва Майтрея, който след около 3000 години (спрямо
нашето време) ще стане, така да се каже, първият Християнски Буда. Тогава той ще се изяви в човечеството като най-великият Учител
на импулса на Христос, които ще действа чрез
моралната сила на Словото – чрез Христовите Сила и Живот. Знае се, че името Майтрея
се превежда като Онзи, който носи Доброто
чрез Словото. Това Слово ще действа магически върху волята на хората и ще им помага да реализират Христовите Добродетели. В
лицето на Мировия Учител Майтрея ни е даден най-великият Учител, който се е явил, за
да изясни на хората Христовото събитие в неговия пълен обхват. Той всъщност е обещаният от Христос Утешител – Духа на Истината,
Който идва, за да ни припомни всичко, което
е казано в Христовото Учение. Особеното при
него ще бъде, че като най-велик Учител той ще
донесе най-великото и възвишено слово – ако
за Христос е казано: „И Словото стана плът”,
то когато Святомъдрия Учител Майтрея реализира своята мисия, за него ще се казва: „И
плътта стана Слово”.
Гаутама Буда изпълнява своята мисия и
около 600 г. пр. Хр. дарява на човечеството
Мъдростта, произтичаща от Състраданието и Любовта. Той навлиза в Света, наречен
Нирвана, но едновременно с това дарява тиарата на Светия Дух на следващия Миров
Учител. Приблизително сто години преди въплъщението на Слънчевия Логос на Земята
Бодхисатва Майтрея е вече исторически из-
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вестен чрез своята проява посредством водача на есеите Йешуа бен Пандира. В езотерико-християнските източници се уточнява, че
Мировият Учител Майтрея се е прераждал на
почти всеки сто години от момента на своята изява сред есеите – този мистичен клон на
Бялото Братство. Също така обаче Великият
Учител на Христовата Любов, на Христовите
Сила и Живот е бил вселен и в началото на
XX век и е бил истинският проповедник на
Христа в етерна дреха, в етерно тяло, както
някога е бил предвестник на физическата изява на Христос.
Ние вече изяснихме в специална студия („Бодхисатвата в XX век – В търсене на
Словото на Бодхисатва Майтрея – Граала на
XX век”), че Мировият Учител Майтрея – Духът на Истината, пратен ни от Христос, се е
вселил в тялото на човека Петър Дънов и е
живял и проповядвал етерното пришествие
на Христос сред нас, българите. Точно тук се
разкрива най-голямата загадка на Завета на
цветните лъчи на Светлината.
Завета на цветните лъчи на Светлината е методът, който Учителя Беинса Дуно
лично получава от Христос, преминавайки
критично изпитание. Това се случва, защото
Учителя чрез Христос в себе си преживява
отново и излекува повредите, нанесени на
човечеството по времето на първите етапи на
Атлантида. Той постига нова степен на посвещение в Христос и през 1912 г. дарява на
човечеството универсален метод за облагородяване с добродетели на душата и етерното тяло чрез размишление и медитация върху
специално светлинно-цветово подбрани текстове от Книгата Господня – Библията.
Словото на Бога, записано през вековете
в юдеохристиянската Свещена книга, има свой
спектрален код. Именно Мировият Учител,
който е известен с това, че носи Христовите
Добродетели чрез Словото, работи за реализацията на сияещото в мека духовна виделина етерно пришествие на Христос, ни разкри
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как посредством багрите на дъгата (външните
етерни форми) и душевните добродетели (вътрешното етерно съдържание и силови потоци) се проявяват самите Възвишени творци на
Светлината – Духовете на Огъня и Светлината – Братята Архангели. Учителя Петър Дънов
ни учи, че различните видове външна светлина са само дрехи на Духовни принципи-същества. От тези Духове пред Престола на Бога
извират добродетели, жизнено необходими в
настоящето за ученика, тръгнал по стъпките
на възкръсналия Господ.
Оказва се, че ако ние разбираме мисията
на Учителя Беинса Дуно като мисия на Духа на
Истината, мисия на Утешителя, обещан ни от
Господ, мисия на Мировия Учител Майтрея,
можем да осмислим в свята дълбочина същността на Завета и съответно някои бъдещи
елементи от мисията на нашия Учител.
Подробно описахме в космогоничния ключ към Завета на цветните лъчи на
Светлината как Архангелите, тези Синове
на Огъня, придобиват своята човешка степен
на развитие на Древното Слънце чрез излъчването и проявлението на Светлината, а също
и как развитието на Бодхисатвите е дълбоко
и вътрешно свързано с Архангелската йерархия и с етапа от развитието на Слънчевата
система, наречен Древно Слънце. Съотнасянето на всички споменати факти ни помага
да разберем по-ясно и конкретно следното загадъчно предсказание. В езотеричното
християнство се знае, че източните мистици
са можели да си представят, че потопените в
огъня, в светлината на Слънцето, чисти акашови форми ще дойдат след около пет хиляди години от озарението на Гаутама Буда,
като един вид свита на този, който не може да
бъде познат чрез източната мистика – Духът
на Истината, обещан от Христос – Бодхисатва Майтрея. Тогава ще дойде нещо, което
ще направи възможно чрез една пречистена
морална атмосфера на Земята да ходят Синовете на Светлината и Огъня – Братята Архан-

Филип Филипов

гели, не въплътени във физическата форма, а
като чисти акашови форми. По това време ще
бъде проявен и Учителя и ще учи хората какво представляват тези чудни огнени и светлинни форми, тези чисти и святи форми, изявяващи архангелското битие. В тази велика
епоха, около три хиляди години след нашето време, Учителя ще завърши своята мисия
спрямо нас, хората, като бъде носител на найважните методи за жива и съзнателна връзка
с Христовото същество и живота на Братята Архангели. Езотеричната Христова наука
твърди, че Мировият Учител, който някога
ще стане първият Христов Буда, се е проявил
с могъща морална сила и в XX век, за да подготви достатъчно свои ученици в Христовия
Път. Той се вселил в 33-годишен човек и е
донесъл на човечеството най-великото Слово за Христовите Любов, Мъдрост, Истина,
Правда и Добродетел. Духът на Истината
даде на човечеството възвишен духовен метод за връзка с Етерния Христос и с Духовете
на Светлината – метод, който е оформен от
свещените Слова на Бога, вечно записани в
Книгата на Живота като чисти акашови форми. Сякаш всеки стих, всяка дума, изразена
някога от Духа Свят по лицето на Земята,
намира своето място в Завета на цветните
лъчи на Светлината и стават свещена аура,
свещена свита на онзи Учител, който е пратеник на Святомъдрите Учители. С други думи,
Завета на цветните лъчи на Светлината
е един свещен лъч от започващата зора на
онова велико събитие, което ще се разгръща
все по-силно и по-силно и ще кулминира в
пълната си мощ след около три хиляди години. Именно това епохално събитие ще бъде
проповедта на Първия Христов просветлен,
учещ човечеството на извечната Мъдрост за
това как Виделината става Добродетел, а Добродетелта – реализирана Любов Христова.
Учителя Беинса Дуно казва:
„Аз искам да образуваме силна вълна от
седемте цвята, защото Христос е близо до фи-
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зическото поле. И Той присъства тази година
на събора. Всички тези стихове [от Завета
на цветните лъчи на Светлината] са извадени под Негово ръководство, затова винаги,
когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на
помощ... Христос никога не е присъствал така,
както тази година присъства...”(из думите на
Учителя, публикувани в Приложение към „Завета на цветните лъчи на Светлината”);
„Няма епоха в човешката история, когато Христос да е работил така. Сега Христос
работи най-много. Преди няколко века Христос е бил горе, в най-висшите светове, а сега е
слязъл по-ниско, в Астралния и Етерния свят,
по-близо до материалния свят. Ще станат две
велики неща: първо, ще почне вселяването на
Христовия Дух в човека, разбира се, отначало
в готовите души. Когато ти изпитваш в себе си
едно хубаво, безкористно чувство, проявяваш
милосърдие, любов, милост, това показва, че
Христовият Дух те е озарил и започва да работи в теб. И апостол Павел нали казва на едно
място: Не аз живея, а Христовият Дух се е
вселил в мен”. (Из разговори с Учителя, публикувани от Боян Боев в книгата Доброто разположение, глава „Учителя за Христа”);
„Христос е близо на физическото поле и
Той присъства тази година.
Христос е пред нас и между нас, та искам
да си отворите сърцата пред Него. Възложете
душата си на Господа и Той ще ви даде, както
никой друг не може да ви даде. В продължение на всяка една година ние трябва да употребим Името Божие като Сила и Той ще ни
бъде страж.
Христос иде, за да примири човечеството с Бялото Светло Братство, Братството
на Светлините.” (Протоколи от годишната среща на Веригата на Бялото Братство,
В.Търново).
Нека обърнем внимание на изречението: „Всички тези стихове [от Завета на цветните лъчи на Светлината] са извадени под
Христовото ръководство, затова винаги, ко-
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гато ги употребявате, Господ ще ви бъде на
помощ”. Ако си припомним космогоничния
ключ към Завета, ще разберем, че Учителя
намеква за нещо от изключително значение.
Вече се разбра, че целият Земен еон изявява
Духа на Душата в Божественото отношение:
Отец, встаен в Сина, се открива на Светия
Дух. А в горното ключово изречение Учителя
разказва как е бил напътстван и ръководен от
Христовия Дух при създаването на Завета.
Учителя Беинса Дуно е посланикът на Духа
Свят на Земята. Христос се открива на посланика на Светия Дух и му разкрива новия
смисъл на мистерията на Отческия завет, ознаменувал края на Атлантида и началото на
нашата съвременна епоха – мистерията на
Небесната дъга, мистерията на Цветните лъчи
на Светлината. Всичко това не е нищо друго, а
съвременната мистична тайна, скрита в езотерико-християнската формула: Отец, встаен в
Сина, се открива на Светия Дух. С други думи:
целият смисъл, цел и Божествен план на Земния еон – изявата на Духа на Душата, е вложен
в Завета на цветните лъчи на Светлината, защото Космичният Логос Отец, встаен в
Словото Син, се разкрива на Учителя Беинса
Дуно и ни дарява свещения метод на Добродетелите и Виделината.
Но тук има скрита още една езотерична
тайна. Можем да зададем въпроса: кога спрямо
космичното развитие на Слънчевата система е
даден Завета на цветните лъчи на Светлината? Този свещен метод на Вътрешното Христово Учение е даден в Петата следатлантска
епоха, в нейната Пета културна епоха, и то по
време на петата жертва на Христовото същество – Етерното пришествие на Христос в човешките души. Дори нещо повече: ако дълбоко
в себе си приемем и вярваме, че Учителя е Духът на Истината, обещан и изпратен от Христос да ни припомни Словата на Сина Божи, то
прилагайки методологията на космогоничния
ключ към Завета, можем да забележим, че Духът на Истината се облича в петия от седемте
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цвята – синия цвят, и е онзи Дух, който е пряко свързан с петия еон – Бъдещия Юпитер.
За този еон ние вече изтъкнахме, че Духът на
Истината ще донесе яснота на еволюиращите
човешки души както Страшния съд, където ще
стане видимо дали дадената душа е направила
жива и съзнателна връзка с Христос по време
на Земния еон, така и Новия Йерусалим – Небесния Дом, създаден от Божия Син за всички
пробудени в Христос-съзнание равноангелни
човеци. Разсъждавайки от тази космогонична
гледна точка, ние разбираме, че Учителя Беинса Дуно изявява Духа на Истината и неговата
мисия е или с могъщото си слово да напомни
на света, че за всички, пренебрегващи Христовия импулс, ще настъпи ужасния ден на Страшния съд, или с благата си вест да утеши душите,
търсещи Новия Йерусалим. Така ние имаме
възможността да преживеем езотерико-християнската мистична формула: Духът на Истината е мистерията – как Словото Син, спотаено
в Духа Свят, разкрива Себе си на Отца.
От горните три цитата от Словото на
Учителя става явно, че Учителя получава Завета в името на Второто пришествие на Христос,
проявяващо се на астрално и етерно ниво. И
точно защото Христос се изявява по нов начин
– чрез една етерна дреха, точно поради тази
причина Завета на цветните лъчи на Светлината е даден на човечеството (знае се от
езотеричната наука, че светлината се проявява
в нашия свят чрез светлинния етер на физическия план). С други думи, Завета на цветните
лъчи на Светлината е Дрехата Христова. Благодарение на Учителя Беинса Дуно ние имаме
възможността да изживеем в себе си Второто
етерно пришествие на Христовия Дух всеки
път, когато прочитаме цветово подбраните
стихове от Словото Божие. Христос е сред нас
и прониква нашите души. Христос чрез Завета
на цветните лъчи на Светлината примирява
нас, хората, с великите повели на Братството на
Светлините – Братството от Великите Духове
пред престола на Бога: Духът на Любовта, Ду-
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хът на Живота, Духът на Обещанието, Духът на
Мъдростта, Духът на Душата, Духът на Истината, Духът на Силата и Духът на Благодатта.
В какво се състои това примиряване? Братството от Духовете на Светлините са великият вечно пребъдващ в Бога план за нашата
космическа еволюция, планът, който братята
Серафими получават, когато Космичния човек промисли нашата Слънчева система. Духовете на Светлините са Святата Божия Воля
за това какви трябва да бъдем и какви сме
призвани да бъдем – причастници на Христовото естество, участници в Христовия Живот като Космичен Човек.
Човечеството обаче грехопада и се отклонява от Божия план и сега Христос прави
Своята пета жертва чрез Своето етерно пришествие, за да ни спаси и завърне отново в
Божествения път на нашата еволюция. В началото на Атлантския период тъмните сили
се опитват да повредят нашето етерно тяло и
неговите седем жизнени функции, но Христос
ни спасява и ни подарява по благодат способността да сме хармонично развити същества с
умение да говорим, с умение да сме едно цяло
със Словото Бог, със Словото Син. В XX век,
през 1912 г. – 100 години от настоящата 2012
г., Великият Учител, обещан и пратен ни от
Христа в името на Завета Господен, ни подари нов свещен Завет между Христовия дух и
всички пробудени човешки души – Завета на
цветните лъчи на Светлината.
Чрез този свят Завет Христос ни изкупва от грехопадението.
Чрез този лъчезарен Завет ние можем
да се докоснем до Дрехата Христова.
Чрез този сияещ Завет живеем в себе си
Христовото етерно пришествие.
Така ние ще се примирим с Божията
Воля, изявена космически като Духът на Любовта, Духът на Живота, Духът на Обещанието, Духът на Мъдростта, Духът на Душата,
Духът на Истината, Духът на Силата и Духът
на Благодатта.
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З

авета на цветните лъчи на
Светлината е една малка книжка, която Петър Дънов написва
през 1912 година. Основно тя представлява
подбрани цитати от Библията. Има и съвсем
ограничен брой текстове, написани от самия
него, които са дадени в курсив. На пръв поглед изглежда като че ли тези цитати са, така
да се каже, „отскубнати“ оттук-оттам от различни места от Стария и Новия Завет. Непосветеният не вижда смисъла на подобно
„пренареждане“ на библейските текстове.
Всъщност те са така подредени, че да въздействат по специален начин на читателя.
Учителят е дал определени наставления как
точно да се четат въпросните текстове, за да
имат най-голямо въздействие. Първоначално
той е давал книжката само на ръководителите на братските групи в страната, като е изисквал от тях да дадат специално обещание,
че ще пазят Завета и няма да позволяват
той да попадне в случайни ръце. Сега обаче,
100 години по-късно, в епохата на Интернет,
обстоятелствата са вече променени. В наши
дни информацията не може да се пази само в
определени групи. Тя много бързо прескача
организационните и националните граници.
Затова сега е дошло правилното време една
голяма част от сведенията да се изнесат по
подходящ начин пред широката общественост. В тази връзка почувствах вътрешния
порив да напиша тази статия.
Можем да приемем, че в голямата си
част Словото на Учителя е базирано върху
цитати от Библията. Върху всеки един от тях
той е изнасял беседи и лекции, като е давал
подробни указания и тълкувания. Началото
обаче е поставено десет години преди това, с

издаването на книжката му Завета на цветните лъчи на Светлината. В нея вече са залегнали над 2000 важни препратки към Библията. Всъщност може да се каже, че голяма
част от цялото останало Слово на Учителя е
изградено върху тази малка книжка. Затова
ние можем да я разглеждаме като един вид
конспект на един бъдещ тезис. В тази връзка
точната дата, час и място на нейното „раждане“ се оказват изключително важни от астрологична гледна точка. Правилното тълкуване на „нейния хороскоп“ може значително
да обогати представите ни върху замисъла на
цялото дело на Петър Дънов.
От астрологична гледна точка едно важно историческо събитие се „ражда“ тогава,
когато в материалния свят за първи път се
извърши нещо съществено, което оповестява
неговото осезаемо присъствие на земен план.
Например за момент на „раждането“ на една
държава от по-новата история, като САЩ
или Австралия например, се приема моментът, когато първите заселници за първи път
стъпват на новата територия. Или някакво
ново движение, политическа партия или организация се считат за напълно проявени
на физически план тогава, когато излязат за
първи път с манифест, декларация или оповестяване на тяхната програма. Така и в дадения случай. Книгата Завета на цветните
лъчи на Светлината е тази първа сериозна
заявка за Новото учение, върху която почива
дейността на Петър Дънов.
Затова за мен беше изключително важно да построя тази астрологична карта.
От втората страница на книгата може да се
извлече нужната дата. Всъщност тя не е дадена директно, а е закодирана. На втората
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страница на изданието е отпечатано съкращение. Към пояснителните бележки в поновите издания на книгата е записано: „Съкращението се чете: Винаги ще съм предан
раб на Господа Исуса Христа Син Божи, 15
август, Търново, 1912“.
Интересното в случая е, че Петър Дънов
съвсем откровено ни дава не само годината
на написването на своята малка книжка, но
и датата, както и мястото. Следователно той
е бил наясно, че тази информация е изключително важна, затова я поставя на видно
място на втора страница. Обаче в същото
време я закодира, като вместо цифри използва старобългарски букви в качеството на цифрови символи. Така той недвусмислено ни
намеква, че съдържанието на неговата книга
е закодирано гематрически. Даниела Тодорова – Кабала пише: „В България Беинса Дуно
(известен със светското си име Петър Дънов)
прави невероятен синтез между вибрациите
на българската азбука и Кабала. Той поставя
въпроса за четвъртото ниво на азбуката, състоящо се от числата 10, 11 и 12“16.
Според П. К. Дънов: „Славянството е
девствена почва на бялата раса. Това, което
евреите не можаха да разрешат, славяните ще го разрешат“4. А как ще го разрешат?
Като приложат Любовта във всички форми
на държавното и социалното управление.
Парите не могат да разрешат това, понеже
парите водят до крайно раздробение и разединение. Винаги, където в обращение има
някакви парични знаци, един индивид натрупва повече пари от друг. Освен това специфична особеност на парите е да се концентрират там, където вече има наличие на
голяма сума пари. В България това е казано
с поговорката: „Пари при пари отиват“.
Всяка нова епоха изисква от човечеството определено изменение на посоката на
движение. И всяка епоха се характеризира
с един етнос, който е създаден по такъв начин, че е най-добре подготвен да изнесе на
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плещите си дадената промяна. А от друга
страна, всеки етнос има свой език, който е
най-подходящият инструмент да се изрази
това, което е заложено в неговата народопсихология. Следователно езикът (т.е. трептенията), на който е написана книгата, е изключително важен.
Значението на тази малка книжка се
състои в това, че тя се явява мост към целия
бъдещ преход на човечеството. В нея селективно са подбрани определени текстове от
Библията и са подредени по строго определен начин. При това Дънов е избрал именно
това библейско издание, което най-сполучливо предава езотеричния смисъл на Библията, преведен на новобългарски език. Всички
беседи, които Учителят е изнасял впоследствие, са били базирани всъщност на абзаците, включени в тази малка книжка. В този
смисъл можем да заключим, че не става дума
за нищо друго, освен за Трето писание, което
е продължение на другите две. Неговата цел
е да подготви човечеството за новия преход.
Старият завет беше написан на староеврейски, за да изготви Формата. Новият завет
беше написан на старогръцки, за да подготви
Разсъдъка. А Третият завет е написан на новобългарски, за да подготви Любовта.
В този смисъл като астролог се заинтересувах силно да изготвя астрологична карта
на това изключително важно събитие, каквото
е написването на книгата Завета на цветните лъчи на Светлината. Всъщност става въпрос за изготвянето на астрологичен хороскоп на Третото писание. Ценността на една
такава астрологична карта се състои в това,
че за в бъдеще на тази основа биха могли да
се изчислят по аналогия и съответствие астрологични карти и на по-старите библейски
писания. Тази работа би могла да се извърши
в съдействие и сътрудничество с астролози,
които могат да боравят със старите текстове.
Денят и мястото на „раждане“ на Третия завет, както вече беше споменато по-го-
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ре, са дадени в слабо закодирана форма от
самия Петър Дънов на втора страница. Става въпрос за 15 август 1912 г., гр. Търново.
Часът обаче е много важен, за да се изчисли
Асцендента на тази карта. В този смисъл кореспонденцията ми с Ваня Вергова много ми
помогна. Според нея (а тя се позовава на протоколите на събитието), мястото на първото
публично прочитане на книгата е станало
във вилата на лозето на Атанас Бойнов (1848
- 1936). Тази вила се намира на около 3 до 5
км. северно от Велико Търново. Този факт е
важен от астрологична гледна точка, понеже,
макар книгата да е била написана в Къщата
на Завета, нейното „раждане“ е станало на
друго място, в околностите на същия район.
Точното местонахождение на вилата на
Атанас Бойнов не ми е известно. Затова реших
да използвам координатите на с. Арбанаси като
отправна точка за построяването на астрологичната карта. По-конкретно реших да използвам координатите на така наречената Къща на
Завета в с. Арбанаси, където е била написана
книгата. Според Михаил Борисович Левин,
ректор на Московска академия, тя се намира в
южната част на селото и нейните координати
са 43°05‘46“ северна ширина и 25°39‘31“ източна
дължина23. Направих астрологични изчисления
за всички райони на север до 5 км. от Велико
Търново. Но понеже разстоянията са толкова
незначителни, Асцендентът на астрологическата карта се променя най-много с 1 минута
от градуса. Това е нищожно отклонение и напълно спокойно може да бъде пренебрегнато.
Моментът, в който Учителят е започнал
да чете книжката, може да се приеме за истинския миг, когато Третият Завет се е „родил“ в материалния, физическия свят. А на
основата на Третия Завет, както вече споменахме, е изградено цялото по-нататъшно учение на Дънов. Оставаше само да се намери
доказателство в колко часа е станало това. И
тук Ваня отново много ми помогна. Цитирам
пак от личната ни кореспонденция.

„За да бъде прецизна работата ви, порових се из Протоколите на годишната среща
на Веригата през август 1912 г. До момента
изкристализират следните три основни базисни информации, с които да стартира астрологичното проучване:
Място и време на написването – краят
на май до юли 1912, село Арбанаси, не знаем и не може да знаем дали е написан целия
текст тогава или текстовете само за отделни
цветове. Склонна съм да предположа, че текстът е цялостен.
Място и време на първо прочитане –
къщата, колибата на Атанас Бойнов за преподаване и на Бостанджиев за трапезария,
край Търново, северно (сега там е застроено
и няма помен от лозя), дата 15 август 1912 г,
сряда, точно е открит Събора, присъстват 63ма души от различни места, записвал е Петко
Гумнеров, на когото е къщата на ул. „Опълченска“ 66 в София, който е приел Учителя за
няколко години да живее при тях (жена му е
Гина Гумнерова) и да приема гости от страната. Тази къща и сега съществува.
„А сега преписвам дословно от протокола:
Точно в десет и половина часа със ставане на крака и вдигане на ръцете си помолихме с „Добрата молитва“, изпяхме „Тебе
поем“ и г-н Дънов възгласи: Аз ви поздравявам от Господа като добри дошли...
За молитвата, песента и този текст имаме 5,6 минути, но не повече от 10 мин. […] Според скромното ми мнение отправната точка на
астрологичното проучване на книгата ще да е
мястото и времето на прочитане. Не само защото намерих най-много материал, но и защото Словото е слово, когато е било говорено. И
Христос не си е водил записки, нито е писал, а
е говорил. Така и Учителят Беинса Дуно. Говорил е, имал е три стенографки и т.н“.9
Ваня, разбира се, е съвършенно права и
трябва да бъде поздравена за отлично свършената работа по намирането и съпоставката на всички ценни исторически документи,
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което всъщност ми позволи да построя астрологическата карта на събитието. Първоначално построих картата за 10.40 сутринта,
но през цялото време имах съмненията, че
този час трябва да се ректифицира на 10.37.
Затова се допитах до М.Б. Левин. Оказа се,
че той също се придържа към становището,
че по-ранният час на започване на четенето е
правилен. Ето какво ми пише той:
„Аз засякох. Добрата молитва продължава около 1 мин. 30 сек., ако се чете при обикновено темпо. „Тебе поем“ също продължава
около 1 мин. 30 сек. Ако се пее два пъти подред,
както обикновено правят в Братството, се получават 3 мин. 3 + 1.5 = 4.5. Ако добавим и малките промеждутъци от време, когато хората са
ставали, сядали и т.н., се получават общо 6-7
минути. Така че картата трябва да се построи за
10.37 мин. сутринта. Тогава се получава, че занятията са започнали при Асцендент от 1 градус в Скорпион, а Завета Учителят е започнал
да чете, когато Асцендентът е бил във втория
градус на Скорпион... Впрочем вторият градус
на Скорпион се намира под управлението на
Слънцето, което е косвено потвърждение за
правилността на така подбрания час. Ако картата се построи за 10.40, Асцендентът се намира вече в третия градус на Скорпион“.23
Накрая остава да направим едно последно уточнение, а именно, че датата 15 август 1912 е всъщност дадена по стар стил.
Грегорианският календар се въвежда в Западна Европа още през 1582, но в България
това се извършва едва през 1916, т.е. четири
години след написването на книгата. Тогава 31 март 1916 бива последван от 14 април
191624. Следователно или картата трябва да
се изчислява всъщност за 28 август 1912 (по
нов стил), или трябва да се укаже в астрологичния софтуер, че датата 15 август 1912 е дадена по стар стил. Програмата Solarfire разрешава това, при положение, че до датата се
напишат буквите OS (Old Style).
И така, отправните данни са следните:
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Астрологична карта
на Третия Завет

Събитие: Учителя Беинса Дуно (Петър
Дънов) започва да чете пред участниците на Събора своята книга Завета на
цветните лъчи на Светлината.
Дата: 15 август 1912 по стар стил. Съборът е свикан на този ден по повод празника на Богородица във Велико Търново10.
Конкретно място: Къщата на Атанас
Бойнов и Тодор Бостанджиев в лозята,
северно от Велико Търново, в близост
до с. Арбанаси. Тъй като най-краткото
разстояние между Арбанаси и Търново
по права линия е по-малко от 2 км21, можем спокойно да приемем като място
къщата на Завета в с. Арбанаси. Тази
точност засега е напълно достатъчна,
тъй като отклонението в изчисления
Асцендент не надвишава 1 минута от
градуса.
Час на започване на четенето: 10.37
сутринта. Този час може да бъде допълнително ректифициран, но е много
малко вероятно отклоненението да е
по-голямо от плюс/минус 1 мин., което
в случая е напълно допустимо.
Също трябва да обърнем сериозно внимание на това, че когато правим астрологична карта на книгата на Завета, то е все едно
че правим хороскоп на цялото движение на
Новото човечество през следващите 2000 години. А организацията на Бялото братство ще
бъде особено силно представена чрез Слънцето, тъй като това движение в бъдеще ще се
намира в центъра на ръководството на това
движение. По същия начин, ако можехме да
съставим астрологична карта на Новия завет, в никакъв случай не бихме твърдили, че
всъщност разглеждаме съдбата само на една
книга. Ако разполагахме с такава карта, тя,
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естествено, би разширила разбиранията ни
за цялото християнство. Естествено, от таква
карта би могло да се извлече огромно количество информация и за самата Църква, тъй
като тя е изпълнявала ролята на негов ръководен орган.
На първо място в картата, която сме
построили, трябва да обърнем внимание на
Асцендента. Той се получава в началото на
Скорпион. При това управителят на Скорпион – Плутон, се намира в собствения си 8-и
дом. Това е едно много силно езотерическо
разположение. Ако приемем Асцендента
като начална точка, която подсказва типа на
енергията, задвижваща цялата карта, то тогава можем да приемем, че цялото движение е
мотивирано от желанието да се открият определени езотерични истини. В древногръцката митология Плутон (Хадес) е бил богът
на подземното царство. Преведено на днешен език, тази планета се съотнася към всичко, което е невидимо за обикновеното зрение
(подземното царство). Фактически Плутон
има директно отношение към духовния свят.
Неслучайно в древногръцката митология,
когато хората умирали, душите им, преминавайки Реката на забравата, се отправяли към
царството на сенките на Хадес.
Няма планети в близост до Асцендента,
нито има такива в първи дом. Следователно
енергията на Скорпион е чиста и ще се проявява в немодифициран вид. Една от ключовите думи за този знак е силата. В дадения
случай силата се проявява чрез знанието, понеже Плутон е във въздушния знак Близнаци.
Виждаме, че картата като цяло не е
лесна за отработка. Ако не броим аспектите към Асцендента, отрицателните аспекти
преобладават. Имаме наличие също така на
голям квадрат. Тази фигура се получава в астрологичните карти, когато четири планети
отстоят приблизително на 90° последователно една до друга. Често всяка планета прави
една опозиция и две квадратури. Изглежда

като че ли има нарисуван квадрат с два диагонала. Страните на квадрата са квадратурите,
а диагоналите – опозициите. Тази фигура не
излиза много често в астрологичните карти,
но когато се появява, тя е поразително мощна по силата си. Повечето автори в западната
астрология я тълкуват като сериозно изпитание за силата на волята.
Присъствието º може да се тълкува като
потенциал за изключителен кураж, енергичност и сила. Сами по себе си тези качества
често обезпечават изключително големи
постижения, особено за онези, които могат
съзнателно да концентрират усилията на волята си за тяхното достижение. В други случаи обаче, при недостатъчно голяма сила на
волята, може да се стигне до пречупване под
бремето на жизнените обстоятелства. Като
цяло, присъствието на тази фигура означава,
че последователите на Движението са поставени под голямо изпитание. Проверява се силата на волята им. Тоест, правото на живот в
Духовния свят няма да им се даде току-така –
то трябва да бъде завоювано с изключително
закаляване на волята.
Допълнителна светлина върху въпроса
може да хвърлят качествата на въвлечените
астрологични знаци. Виждаме, че в дадения
случай става въпрос за Близнаци, Дева, Стрелец и Риби, които са променливи. Можем
смело да кажем, че на тези хора е дадено много, но от тях се изисква още много повече.
Проблемът на големите квадрати се състои
в тяхната затвореност и самодостатъчност.
Обикновено има планета във всяка една стихия – огън, въздух, вода и земя. Но всички
те принадлежат към едно качество, в дадения случай – променливото. С други думи,
тези, които имат тази фигура в картите си, се
считат за завършени в определен смисъл на
думата и трудно подлежат на промяна. При
тях е трудно да се осъществи обратна връзка. Независимо че се опитват да изглеждат
адаптивни (променливото качество), в край-
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Фигура 1. Астрологична карта на книгата „Завет на цветните лъчи на Светлината“
(Третия завет), построена по равнодомната система.
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на сметка са изключително затворени върху
техните собствени идеи и трудно възприемат нови възгледи. Оттук произтичат голяма
част от проблемите им.
От една страна, придържането към
традиционни ценности и норми може да се
разглежда като положително качество, тъй
като става въпрос за опазване на Учението
в неговата първоначална чистота и неопетненост. От друга страна, закостенялостта на
възгледите може да изолира последователите на Третия завет от останалите членове на
обществото, докато всъщност задачата на
движението е да се интегрира сред колкото
се може по-широки обществени кръгове. Затова трябва много внимателно да се намери
баланс между придържане към основополагащите принципи на Учението и крайната
му цел. Ако Учението се изолира чисто само
сред ограничен кръг последователи, то няма
да може да изпълни основното си предназначение – изнасянето на идеята за Любовта
сред колкото се може повече последователи.
Старите рамки трябва периодически
да бъдат разчупвани, за да може на тяхно
място да се построи нещо ново. В противен
случай доброто се превръща в зло. От това
особено трябва да се предпазват движения с
голям квадрат в картите. Затова едно от найголемите предизвикателства в картата на
Третия завет е да се движим в крак с времето и да поднасяме Учението на П. К. Дънов в
съвременна форма. Това ни говори големият квадрат от променливи знаци. Същността на учението трябва да се запази, но формата, под която се поднася то, трябва да се
променя, за да съответства на условията на
времето.
Освен голям квадрат, в картата на Третия Завет се наблюдава още и голям тригон.
Участват три планети, всяка от които се намира в тригон към останалите две, като по
този начин се образува равностранен триъгълник27. Такава фигура в картата може да

се тълкува като бързо и лесно достижение на
целите според елемента, в който се намират
планетите. Доста астролози предупреждават
за склонност към прекалено дълго отлагане на днешната работа за утре и леност при
наличието на голям тригон. В дадения случай обаче тази фигура е добре дошла, за да
неутрализира донякъде трудното въздействие на големия квадрат. Обикновено и трите
планети попадат в един и същ елемент, което
разположение е по-лесно за тълкуване. Но в
дадения случай големият тригон не е от чист
вид, тъй като две от планетите се намират
във въздушни знаци (Сатурн в Близнаци и
Уран във Водолей), докато третата планета
се намира в земен знак (Марс в Дева). Това
означава, че наред с интелектуалния елемент
(въздушния) трябва да се развиват и определени практически умения и навици (земен
елемент). Интелектуалните идеи от Уран и
Сатурн трябва да бъдат активно приложени
(Марс) в практическия живот (Дева).
В картата се наблюдава струпване на
три планети в Дева. Стелиум на три планети в земен знак съвсем красноречиво говори
за това, че Любовта (основното послание на
Третия завет) трябва да обхване целия земен
план посредством няколко основни инструмента: Любовта, която изхожда от сърцето
(Венера); Любовта, която поражда активни
действия (Марс); и Любовта, която изхожда от Волята (Слънцето). И трите планети се
намират в 11-и дом на обществените организации и сдружения, което недвусмислено
показва, че практическото приложение на
Учението трябва да бъде насочено към организираните групи в обществото. В частност
Слънцето в 11-и дом подсказва, че цялото
организационно движение ще бъде подчинено на единна воля. По думите на П. К. Дънов: „... Светът страда от много воли. Пълен
е светът само с воли. Владиката има воля,
попът има воля, бащата има воля, наследникът има воля, генералът има воля. Има едно
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стълкновение между частите. Между хората
коя воля да бъде? Казвам: в света докато не
стане волята на Любовта, светът не може
да се спаси. В света има само една воля – на
Любовта. Когато тази воля стане, то е спасението на света“.28
Девата освен всичко друго е известна
със своята педантичност, което означава, че
от новото движение се изисква максимална
точност, прецизност и изключително високи
стандарти в тяхната дейност. В Новото човечество няма да влязат хора с ниски стандарти и с посредствени качества. Дошло е
времето да се отсее сеното от плявата и въпросният стелиум в Дева недвусмислено ни
указва това. Светът през последните стотина
години все повече и повече се разделя на два
основни лагера: последователите на Христос
и последователите на Ариман. Чрез Третия
завет се дава последна възможност на тези,
които се намират в граничните зони, да заемат своето окончателно положение. Това все
още е донякъде възможно, макар че с всяка
измината година става все по-трудно.
Съотношението не бива да ни плаши,
дори ако „доброто“ човечество представлява нищожен процент спрямо „лошото“. В момента Земята е пренаселена с души, които
нито имат представа къде се намират, нито
им е ясно какво се изисква от тях. Те просто
живеят ден за ден и са лесна плячка за управляващите, за които пък нещата са кристално
ясни. Ще настане момент, когато Земята ще се
оттърси от тези духове и ще бъде наследена
само от доброто, Христово човечество. Тази
малобройна група ще наследи света. Задачата
на Девата в картата на Третия завет е да бъде
безкомпромисно взискателна както към своите членове, така и към всички останали. Това
ясно е указано от струпването на Слънце, Венера и Марс в 11-и астрологичен дом на обществените огранизации и сдружения.
Слънцето е символ на Слънчевия Бог
(Христос), затова в дадения случай положе-
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нието и аспектите му са изключително важни. Има положителен аспект между него и
Асцендента, което подсказва, че има положителна връзка между силите, които психологически мотиварат движението и управленческите му структури. Положителният
аспект между Слънцето и Плутон говори за
това, че ръководството има реалната сила да
извършва промени и че чрез тези промени
ще се извършва положителна регенерация
и трансформация. И понеже Плутон е разположен в собствения си 8-и дом, следва да
се предположи, че ръководството на Движението е положително задействано от много
дълбоки езотерични източници.
Меркурий в Лъв е добре аспектиран
към Плутон и централно разположен на върха на картата в 10-и дом. Проблемът тук се
заключава най-вече в обстоятелството, че
Меркурий се намира в ретгроградно движение. Това означава, че много малко хора ще
разберат същината му с мисълта си. Ще има
недоразумения: например – П. К. Дънов е казал едно, хората пък си го четат и тълкуват
по съвсем друг начин. Лъв е фиксиран знак
и като такъв има опасност от твърдоглавие.
Може да присъства желание да се наложи
собствената правота на всяка цена.
Сатурн олицетворява способността за
методична и целенасочена дейност. В този
смисъл негативните аспекти към него може да
се тълкуват като определено желание на някои членове да избягват черната работа. Това
обаче не е нищо друго, освен признак, че даденият човек не е достатъчно узрял, за да бъде
пълноценен член на бъдещото общество. Негативните аспекти към Сатурн означават, че
такива хора ще има и те ще спъват прогреса
на Движението. Те ще правят това чрез спъване на волята (квадратура към Слънцето),
прекомерното охлаждане на емоциите (квадратура към Луната) и залитане в крайности
(опозиция към Юпитер). Противостоянието
на Юпитер символизира, че тези крайности
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може да са от финансово естество (Юпитер
във втори дом) или може да са от идеологически характер (Юпитер в Стрелец). В крайна
сметка, ако не се променят, такива хора трябва
да бъдат пресяти в категорията на „плявата“, а
не на „зърното“. Когато четем астрологическата карта, нека не изпускаме това, че даденият
исторически момент, в който живеем, е важен
именно в това отношение – сега се извършва
„пресяването“ на човешките души. След около 100 години преходът от едната категория в
другата ще е станал 100 пъти по-труден. Това е
съотношението.
Идеализмът и духовността на Движението са изписани с едри букви в астрологическата карта на Третия завет чрез планетата
Нептун. Тя се намира на самия връх на картата в 9-и дом в интуитивния Рак. Оттам тя прави положителни аспекти към Венера и Марс,
но също така и отрицателни аспекти към Уран
и Асцендента. Нептун се счита за висшата октава на Венера, в смисъл, че Венера управлява любовта на по-нисше ниво (личната любов
между конкретни индивиди), докато Нептун
управлява любовта на висше ниво (Общочовешка, Космическа Любов). В този смисъл
положителният аспект към тези две планети е многообещаващ за изграждането на общество, в което Висшата Космическа Любов
струи към любовта на земен план (Венера в
Дева) и се прилага на практика в организациите и сдруженията (Венера в 11-и дом).
Положителният аспект между Нептун и
Марс може да се тълкува така, че конкретни
активни стъпки ще бъдат предприети (Марс
в Дева), за да могат Идеите на Космическата Любов (Нептун в Рак, в 9-и дом) да станат
достъпни на много широк кръг хора (Марс
в 11-и дом). Нептун обаче се намира в квадратура с Асцендента. Тъй като Асцендентът
описва начина, по който се задвижват нещата
първоначално, този негативен аспект означава, че последователите на П. К. Дънов може
да са склонни към прекалено много умуване,

медитация и съзерцание, преди да предприемат конкретни практически стъпки. Тази
склонност трябва да се има предвид и да се
полагат съзнателни колективни усилия да
бъде елиминирана. Самият Дънов, когото
цитирахме по-горе, признава, че една от разликите между еврейския и българския народи се състои в това, че евреинът е добре организиран, „докато българинът все отлага“4.
България нагледно може да даде пример как да се разреши на пръв поглед трудното противоречие между индивидуализма
и колективизма (опозиция между 5-и и 11-и
домове) – а това ще бъде една от основните
задачи за разрешение пред Славянската раса
в новата епоха на Водолея. Така че колективните решения на целокупния български етнос влекат след себе си кармични последици
от огромна важност не само за нас самите,
но и за цялото човечество. Ще успеем ли да
докажем, че действително заслужаваме да
бъдем проводниците на Любовта сред света?
От сумарното решение, базирано на свободната воля на всички последователи на Третия
завет, зависи до голяма степен как ще се развият събитията занапред и как ще изглежда
светът, населен от Новото човечество.
Книгата Завета на цветните лъчи на
Светлината на пръв поглед изглежда като
едно мъниче. На пръв поглед изглежда несериозно тази книга да претендира за световна
или общочовешка значимост. При внимателното вглеждане обаче човек открива огромната ценност на написаното. То е като един
вид сгъстена мъдрост, и то сгъстена до такава
огромна степен, че се е превърнала всъщност
в един брилянт. Ценността на брилянта се измерва не толкова с неговия физически обем,
тъй като всички брилянти са сравнително
малки; тя се състои най-вече в тяхната чистота и в съвършенството на подредбата на техните атоми. Един ден в далечното бъдеще цялата материя ще бъде облагородена по такъв
начин. Книгата на Петър Дънов ни дава ясен
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пример как това може да бъде постигнато.
Към тази книга трябва да се отнасяме точно
така, както се отнасяме към светите писания
от Библията, защото това е всъщност Третият завет. В него е заложена същата Мъдрост,
както и в първите два, ако не и повече.
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Людмила Димитрова

Издания на книгата
Завета на цветните лъчи
на Светлината от Учителя
Петър К. Дънов на български
и чужди езици

Щ

е се опитам да проследя изданията на книгата Завета
на цветните лъчи на Светлината с погледа на библиографа. За кратко
ще назовавам книгата Завет. Разбира се, ще
разгледам подробно само тези издания, които успях да събера, да разгледам и да сравня
лично. За други получих информация от чуждите библиотеки чрез интернет. Сигурно ще
остане още някое неоткрито засега издание,
с пожелание бъдещите изследователи да го
намерят.
В библиографията има формални на
пръв поглед характеристики като: автор,
заглавие, година на издаване, цялостно оформление на книгата, вид на хартията, вид и
големина на шрифта, размер на самата книга, брой на страниците, издател, печатница,
илюстратор, мото и други белези, които позволяват на библиографа или библиофила да
идентифицира всяко отделно издание, каквато цел в момента преследваме.
И така, да започнем с първото издание
на Завета на цветните лъчи на Светлината
и неговата предистория. Податки за отделни
мисли и търсения в посока влиянието на цветовете върху духовното състояние на човека
има в кореспонденцията на Учителя Петър
Дънов и в личните му бележници от края на
19. и началото на 20. век. Може би именно в

навечерието на Балканската война през 1912 г.
той смята, че е дошло време всичко обмисляно през годините да събере в едно.
На 6 юни 1912 година Петър К. Дънов
в писмо до Елена Иларионова в Търново
º съобщава: „... Аз ще тръгна скоро от София”. И най-вероятно в средата на същия
месец юни, а не през месец май, Учителя
Петър К. Дънов пристига в село Арбанаси,
Търновско. Там около два месеца работи
върху Библията и съставя по нея окончателния текст на Завета на цветните лъчи
на Светлината. На 15 август същата година, денят на Успение Богородично, започва
поредният събор на Веригата в Търново,
продължил до 21 август включително. На
този ден Учителя чете на присъстващите
части от току-що завършения Завет и им
обяснява употребата „на цветните лъчи на
Светлината за духовното повдигане и усъвършенстване в Пътя Господен”.
Той се завръща в София може би към
края на месец август. На 15 септември 1912
година пише отново до Елена Иларионова в
Търново: „Аз завърших бележките си”. Тези
думи говорят, че до последния момент Учителя е нанасял още коректури и е изглаждал
текста на Завета. От следващото изречение
на същото писмо се разбира, че преди датата 15 септември 1912 година „материалът по
цветовете е даден под печат”. Знаем, че за това
се е погрижил известният софийски книгоиздател и книжар Димитър Голов – една изключително ерудирана личност. Избрана е прекрасна плътна хартия в блед светложълт цвят
със златни ръбчета. Корицата е твърда, облечена с фина тъмнокафява кожа. Със златно
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покритие върху нея са гравирани заглавието
и над него кълбо с криле, а под заглавието –
Соломоновия печат, заобиколен от златни
лъчи. Вляво от заглавието, вертикално върху
обложката, от горе до долу е щампована винетка с лозови листа. Тя не е позлатена. На
титулната страница е изписано заглавието на
книгата, под него нежна разделителна линия
и в долния десен край цитат от Посланието
на Свети Павел към Галатяните – глава 5,
стих 22-ри от Библията. На гърба на титулната страница има мото, представено само с
първите букви на думите, последвани от точки. То се разчита така: „Винаги ще съм предан раб на Господа Исуса Христа, Син Божий,
15 август, Търново, 1912”, като за годината са
използвани цифровите стойности на буквите
от кирилската азбука.
В споменатото по-горе писмо Учителя уверява Елена Иларионова, че „когато се
свърши всичко”, тоест след като се отпечата
Завета, тя и съпругът º Константин Иларионов ще получат по един екземпляр за лична
употреба, като подарък от него.
По спомените на брат Жечо Панайо1
тов „през 1912 г. са били отпечатани 500 екземпляра за около 500-600 лв”. Той е видял
тази бройка през 1945 година, отбелязана
върху фактурата, издадена от Придворната
печатница в София, където Завета е бил
отпечатан. По това време тази печатница е
била най-добрата в България и е обслужвала основно Двореца и българските държавни институции.
Най-вероятно от късната есен на 1912
година Учителя започва да подарява на членове на Веригата екземпляри от книгата с
негов личен автограф. Свещения си подпис
Учителя лично е полагал на титулната страница под заглавието, върху нежната разделителна линия. Изписан е с изключителна ка1

В: Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи
и живее. Т.ХV. София, Библ. Житен клас, 2002, с.
52.
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лиграфска прецизност и поразява с енигмата
и изящество си. Ще допълня, че когато съм
имала случаи да се докосна до оригинали на
други документи, в които присъства свещения подпис на Учителя, винаги ме е впечатлявало старателното му полагане и неговата
вътрешна хармония и красота.
Днес всеки, който по някакъв повод
притежава екземпляр, подписан от Учителя,
трябва да знае, че държи в ръката си изключително ценен уникат. Уникат по форма и съдържание, осветен от подписа на Учителя и
подаден някога на получателя със специално
благословение.
Текстът в корпуса на първото издание
на Завета е разположен на 61 страници в 3
колони – в крайно лявата са упоменати цветовете и качествата, които развиват. В средата е разположен подбран от Библията текст
и в крайно дясната колона са цитирани съответните глави и стихове от нея. Определено графичната постройка на Завета е твърде сложна. Сложна е и за възпроизвеждане.
Книгата е шита, с биговани корици и снабдена с цветна лента за отбелязване на страниците. На последната страница, след края на
Завета, се намира текстът, озаглавен Заповедта на Учителя. Текстът е графично оформен с друг шрифт и в получерен цвят.
Матрицата на основния корпус на първото издание, което досега описвах, е точно и старателно възпроизведена и в следващите още
две, според мен, издания. Основание за това
твърдение ми дава направения внимателен
анализ на текста – разположение, интервали,
пренос на думи и др., и разлики не са открити.
За корицата на второто издание на Завета отново е използван златен варак. Луксозната кожена обвивка е заменена от тъмнорозова хартиена обвивка, имитираща тъкан
и залепена върху твърд картон. Гръбчето е в
цвят охра и имитира кожа. Кориците са биговани. Книгата е шита. Хартията не е така луксозна, но достатъчно добра. Текстът е върху 61
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страници, както изданието от 1912 г. Липсва
отбелязана годината на отпечатване и можем
само да гадаем кога точно е станало то.
И третото издание на Завета е направено точно по матрицата на корпуса от 1912
година. Според същия спомен на Жечо Панайотов, това е станало през 1947 година, след
кончината на Учителя Петър Дънов в края на
1944 г. Последователите на Учителя са се опитвали да преписват с печатни букви Завета, но
това не е бил сполучлив опит, поради сложната конструкция на текста, за която вече споменахме. Затова, заради вътрешната духовна
нужда на братята и сестрите от Завета, той
е отпечатан в тираж 1000 броя в братската печатница „Житно зърно”, както казахме, през
1947 г. Хартията е почти вестникарска. Корицата е хартиена, залепена на картон. Цветът е
гълъбово-бежов, имитация на кожа. Гръбчето е в наситен тъмнозелен цвят. Особеност на
изданието е заглавието, което за разлика от
предишните два тиража е изтеглено в крайно
дясно на корицата. Друга отлика на изданието
е, че заглавието и символите – кълбото с крилете и Соломоновия печат с лъчите наоколо,
са в черен цвят. И трета отлика е самата винетка, която не е от лозови листа, както при
първите две споменати издания, а от акантови листа. Книгата е сглобена с телбод. Това са
външните отлики на книгата.
Изводът е, че и трите издания, до 1947
година включително, външно се различават,
но по брой на страниците – 61, вътрешното
им ортографическо оформление и съдържание са идентични.
Характерно за тези три издания на Завета е, че никъде не е обявено името на автора и съставителя, годината на отпечатване
и цената. Липсата на информация за автора
или съставителя, в случая името на Учителя, е довела до това, че в справочника на Националната библиотека „Кирил и Методий”,
„Български книги. 1878–1944”, „Завета на
цветните лъчи на светлината” не е посочено

като произведение на Учителя Петър К. Дънов. Фигурира като анонимно произведение,
подредено според библиографските правила
по азбучен ред според първата буква от заглавието, в случая буква З. Така е регистриран още в през 1913 г. в бюлетина „Български
книги”. На основа на този Бюлетин е създаден каталогът „Български книги 1878–1944” в
6 тома, отпечатан между 1978 и 1983 година.
Затова в този каталог Завета е регистриран
в том втори (5), на буква З, под № 15523. Същото се случва и с други книги на Учителя.
Например „Хио-ели-мели-месаил. Глас Божий...”, е подреден по едно от духовните имена на Учителя – Еманоил. Намира се отново
във том втори, на буква Е, и е с №14756. Това
бе малко отклонение, показващо как може да
се загуби ценна информация – да се прекъсне
връзката между автора и неговото произведение. През последните години тези неточности по отношение на Учителя до голяма
степен бяха отстранени от работещите в Националната ни библиотека.
В периода от 1947 година до политическите промени в България и цяла Източна Европа през 1989 година не намерих сведение у
нас да се е печатало ново издание на Завета
на цветните лъчи на Светлината. За първи
път това става през 1994 година. Подготвя го
издателство „Сонита-5”. За първи път името
на автора Петър Дънов, Учителя, присъства
на корицата. За първи път Завета е придружен с обяснения. Изданието е на съвременен български език. Корицата е мека, силно
оранжева. Книгата е в по-голям размер от
оригинала – 20/13 см. Има 72 страници. На
страница втора е Програмата за приложение
на Цветните лъчи по дни; на с. 3 се намират
кълбото с крилете, хексаграмата и кръста, а
под тях са стиховете от Иоан и от Посланието
му към Римляните. На с. 4 издателката Соня
К. Иванова обявява, че изданието е посветено на 130-тата годишнина от рождението на
Петър Дънов,Учителя. Следват „Обяснения и
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упътвания върху Завета, дадени от Учителя
по време на събора в Търново през 1912 година” и записани от Димитър Голов. От с. 15
започва същинският текст на Завета. Поради
големият интерес книгата е изчерпана бързо и
през 1997 г. „Сонита-5” прави второ издание.
Издателство „Бяло Братство” отпечатва своето първо издание през 1999 година.
Редакторът Димитър Калев е обогатил изданието с много приложения, които следват основния текст на Завета и могат да се видят
в Библиографския списък в края на статията.
Издателство „Бяло Братство” досега е
отпечатало девет тиража от Завета, от които три в джобен размер. Изданията от 2011
и 2012 година са юбилейни, посветени на
100-годишнината от първото отпечатване на
Завета на цветните лъчи на Светлината.
Повечето български и чужди издания се
придържат към основен корпус от 61 страници, което показва желание да се следва неотлъчно първообразът на Завета на цветните
лъчи на Светлината от 1912 година. В днешните издания пред или след основния текст,
има няколко приложения. Едното от тях
носи заглавието „Методът на цветните лъчи
на Светлината”. Това приложение, както вече
споменахме, е направено по протоколите на
Димитър Голов, водени по време на събора,
състоял се в Търново през 1912 година.
Обяснението започва с думите на Учителя: „Речта, която сега ще започна да ви давам,
е чистото Слово Божие, предавано, говорено и
опитвано от хиляди години. Това са стихове от
Книгата Господня, така систематически извадени и наредени, щото при внимателно и благоговейно прочитание произвеждат всички краски,
нужни за духовното повдигание и усъвършенствувание в Пътя Господен”. Следващото Приложение, отново по стенографските бележки
на Димитър Голов, обяснява реда за четене на
цветовете и съответните дни от седмицата,
кога коя се чете, за да има най-положително
въздействие върху душата и тялото на човека.
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Според хронологията за периода от сто
години – 1912 до 2012 година, са излезли от
печат 15 български издания. Четри от изданията са малоформатни, т.е. джобни, като
първото е на ИК „Виделина” от 1999 г., с размер 10/7 см.
По отношение на изданията на Завета
на чужди езици картината е следната: има
преводи на английски, испански, немски,
руски и гръцки езици.
С превода на френски език случаят е
по-особен. Оливие Мартин развива своите
идеи под заглавие „Цветовете, в търсене на
просветление”, използвайки за основа книгата на Учителя Петър Дънов Завета на цветните лъчи на Светлината като повод да
представи собствените си виждания. И не
можем да го считаме за превод в истинския
смисъл на думата. Има четири издания. Последното е от 2009 г.
Има издания, преведени от българи на
чужди езици и отпечатани в България, например на английски, немски и испански езици.
Немското и испанското издания са на издателство „Бяло Братство”, а английското – на
издателство „Всемир” на Мария Митовска,
която го и превежда.
Други са преведени от българи и издадени в чужбина. Така Мария Митовска отпечатва в САЩ нейното второ издание на
Завета. Има още един превод на английски
език. Той е на българката Ернестина Сталева
(1914-2005). Тя е живяла почти 30 години в
САЩ и там е погребана. Преводът на Завета на цветните лъчи на Светлината е осъществен от нея в САЩ преди 1992 година. С
помощта на една американка Завета е графически оформен и отпечатан на много добър ксерокс във формат А4. Разпространявал
се е като ксерокопие, подвързано като книга.
Направени са може би над 20 копия.
Преводът на гръцки език е направен от
Козаманис Трендафилос. Осъществен е от
издателство „Кибеа” през 2000 и 2001 година.

История на изданията на Завета на цветните лъчи на Светлината Людмила Димитрова
Това е, което бих могла засега да кажа за
книгата Завета на цветните лъчи на Светлината от библиографска гледна точка.
Библиографски списък на изданията на
книгата
Завета на цветните лъчи на Светлината
на български и чужди езици
І. На български език в хронологичен ред
1. Завета на цветните лъчи на Светлината. [1.
изд.]. [София, Царска придворна печ.], 1912.
61 с. 18,5 см. Тираж 500. Без цена.
В книгата името на автора и съставител Петър
Константинов Дънов не е отбелязано.
Изданието е в тъмнокафява твърда кожена
подвързия.

2. Завета на цветните лъчи на Светлината. [2.
изд.]. Без място. Без година на отпечатване.
61 с. 18.5 см. Без тираж. Без цена.
В книгата името на автора и съставител Петър
Константинов Дънов не е отбелязано.
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Издание с твърди корици в тъмно малиновочервен цвят. Най-вероятно част точно от този тираж е подвързан с кожа, а другата част с хартия,
имитираща кожа.

3. Завета на цветните лъчи на Светлината.
[3. изд. София, печ. Житно зърно, 1947]. 61 с.
18,5 см. Тираж 1000. Без цена.
В книгата името на автора и съставител Петър
Константинов Дънов не е отбелязано.
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Издание с твърди корици, облепени с хартия,
имитираща кожа, в светлобежов цвят, с тъмнозелено гръбче.

4. Дънов, Петър–Учителя. Завета на цветните лъчи на Светлината. [4. изд.]. София,
„Сонита–5”, печ. График Амат, 1994. 72 с. 20
см. 70 лв. Без тираж

В кн. отпечатано 1.изд. [за изд. Сонита-5.]
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Корици меки, в силно оранжев цвят. Размерът е
по-голям от 1. изд. 1912 г.

5. Дънов, Петър–Учителя. Завета на цвет-

ните лъчи на Светлината. [5. изд.]. София,
„Сонита-5”, печ. Дилмар, 1997. 72 с. с прил.
20 см. Без тираж. Без цена.

Кн. е [2. изд. за изд. Сонита-5. ]
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Корици меки, в силно оранжев цвят. Размерът е
по-голям от 1. изд. 1912 г.

6. Дънов, Петър–Учителя. Завета на цветните лъчи на Светлината. [6. изд. София], „ИК
Виделина” [на Стефан Кирлашев, 1999]. 61 с.,
с прил. ХІІ с. 10/7 см. Без тираж. Без цена.

Авторът Петър К. Дънов, назован Учителя, посочен на с. ХІІ в прил.
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Приложението, „Обяснения и упътвания” е
отделна вложка.
Книгата е първото малоформатно (джобно) издание. С твърди виненочервени корици.

7. Завета на цветните лъчи на Светлината.
[7. изд. ]. Ред. Димитър Калев. София, „Бяло
Братство”, 1999. 92 с. (61+31 с. прил.). 18,5
см. Без тираж. Без цена
ISBN 954-8091-62-3(Подв.)

В кн. авт. Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)
посочен в библиографското каре.
В книгата отпечатано 5. изд.
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Книгата съдържа приложенията: Методът на
цветните лъчи на Светлината. Резюме на съборните беседи, държани от Учителя от 15 до 18 авг.
1912 г. в гр. Велико Търново, по протоколи на
брат Димитър Голов. с. 64–73. Как да се четат
и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Записки на Димитър
Голов. с 74–76. Как да се употребява книгата на
Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. По материали на брат Боян Боев. с.77–79.
Използвани съкращения на заглавия на книги от
Библията. с. 80–81. Азбучен показател на цветните лъчи и добродетелите. с. 82-85. Обяснителни бележки. с. 86–92.

8. Завета на цветните лъчи на Светлината.[8.
изд.]. [София], „Бяло Братство”, (Образование и наука ЕАД), 2004. 92 с. (61+31 с. прил.).
19 см. Без тираж. Без цена
ISBN 954-744-042-X (Подв.)
В кн. авт. Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)
посочен в библиографското каре.
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В книгата отпечатано 6. изд.
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Съдържа и: Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете
от Завета на цветните лъчи на Светлината,
по протоколи на Димитър Голов. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината, по бележки на Боян
Боев.

9. Завета на цветните лъчи на Светлината.
Подготвено по първото от 1912 г. [9. изд.].
София, „Бяло Братство” ([Пловдив, Автопринт]), 2006. 92 с. (61+31 с. прил.) 18.5/12.5
см. Без тираж. 10.00 лв.
ISBN: 954-744-042-Х

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.
В книгата отбелязано 7. изд.
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината;
Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян
Боев. Как да се употребява книгата на Учителя
Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб.
показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

10. Завета на цветните лъчи на Светлината.
[10. изд.], подготвено по първото от 1912 г.
София, „Бяло Братство” ([Пловдив]: [Автопринт]), 2006. 96 с. (61+35 с. прил.). 10/7 см.
Без тираж. 5.00 лв.
ISBN: 978-954-744-110-1

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре.
Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър
Константинов Дънов.
В кн. отпечатано 7. изд.
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Малоформатно (джобно) издание. С твърди
виненочервени корици.
Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината;
Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян
Боев. Как да се употребява книгата на Учителя
Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб.
показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

11. Завета на цветните лъчи на Светлината.
[11. изд.], подготвено по първото от 1912
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г. София, „Бяло Братство”, 2009. 61, 24 с.
18.5/12.5 см. Без тираж. 10.00 лв.
ISBN: 978-954-744-110-1

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.
В книгата отбелязано 8. изд.
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината;
Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян
Боев. Как да се употребява книгата на Учителя
Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб.
показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

12. Завета на цветните лъчи на Светлината.
[12. изд.], подготвено по първото от 1912 г.
София, „Бяло Братство”, 2009. 61, 24 с. 10/7
см. Без тираж. 5.00 лв.
ISBN: 978-954-744-110-1

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.
В книгата отбелязано 8. изд.
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината;
Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян
Боев. Как да се употребява книгата на Учителя
Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб.
показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.
Малоформатно (джобно) издание. С твърди
виненочервени корици.

13. Завета на цветните лъчи на Светлината. [13.
изд.]. София, „Бяло Братство”, 2011. 96 с. (61+35
с. прил.). 18.5/12.5 см. Без тираж. Без цена
ISBN: 978-954-744-160-6

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.
В книгата отбелязано 9. изд. (юбилейно)
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи).
Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да
се четат и употребяват стиховете от Завета на
цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как
да се употребява книгата на Учителя Завета на
цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец
на Цветните лъчи и Добродетелите.

История на изданията на Завета на цветните лъчи на Светлината Людмила Димитрова
Луксозно издание с позлатени краища на страниците.

14. Завета на цветните лъчи на Светлината. [14. изд.]. София, „Бяло Братство”, 2012.
96 с. (61+35 с. прил.). 18.5/12.5 см. Без тираж.
Без цена
ISBN: 978-954-744-160-6

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.
В книгата отбелязано 9. изд.(юбилейно)
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината;
Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян
Боев. Как да се употребява книгата на Учителя
Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб.
показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.
Луксозно издание с позлатени краища на страниците.

15. Завета на цветните лъчи на Светлината.
[15. изд.]. София, „Бяло Братство”, 2012. 96 с.
(61+35 с. прил.). 10/7 см. Без тираж. Без цена
ISBN: 978-954-744-160-6

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.
В книгата отбелязано 9. изд. (юбилейно)
1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ.
Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от
Завета на цветните лъчи на светлината. Боян
Боев. Как да се употребява книгата на Учителя
Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб.
показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.
Малоформатно (джобно) издание. С твърди
виненочервени корици.

ІІ. На чужди езици в хронологичен ред
На английски език
1. The testament of the Color Rays of Light. Прев.
на англ. Marya Mitovska. Sofia, Vsemir, 1995
2. The testament of the Color Rays of Light by
Master Beinsa Douno. Прев. на англ. Marya
Mitovska. USA,1997

3. The testament of the Color Rays of Light by
Master Beinsa Douno. Прев. на англ. Ernestina
Staleva. USA, ок. 1991. 24 см. Тираж ок. 20-30.
Безплатно
Разпространявал се е като ксерокопие във формат А4. Няма официално книжно издание.

На гръцки език
1. Zaveta na tsvetnine testi na Svetlinata.
Μετάφραση Kοτζαμανησ τρ ιανταφυλλοσ
(Превод Kotzamanis Triantafyllos
Kυβελη, Νοέμβριος 2000. Αριθμός σελίδων 90
(p.). 21/14
ISBN13 9789607486783
Συγγραφέας (Ελληνικά) (Автор) –Nτενοφ
Pεταρ(Дънов Петър) (Ντουνο Μπεινσα – Дуно
Беинса)

2. Ηδιαθηκη των χρωματιστων ακτινων του
φωτοσ.
Kυβελη, 2001.90 p. 21/14
ISBN: 9607486781

Συγγραφέας (Ελληνικά) (Автор) - Deunov Petar
(Douno Beinsa)

На испански език
1. El testamento de los rayos de colores de luz
de Maestro Beinsa Duno – Pedro Danov. Trad.
por Zornitza Ganeva (Bulgaria) e Jose de jesus
Saavedra Aceves (Mexico). 1. ed. Preparada
conforme a la primera ed. bulgara de 1912.
Sofia, ed. Bialo Bratstvo, 2011. 96 p. (61, anexos
63-90)
ISBN 978-954-744-147-7
На немски език
1. Beinsa Douno. Das testament der farbigen
strahlen des lichtes. Sofia,
Verlag Bjalo Bratstvo, 2010. 108 Seiten (61
Anhang 45 Seiten). 19 cm.
ISBN-978-954-744-130-9
На руски език
Завет цветных лучей света от Учитель Беинса Дуно (Петр Дънов). Москва, издательская
группа Слово Учителя, 2002. 156 с. (61, 94).
18 см
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Приложение к книге: Пояснение рекомендации
и комментарии.

На френски език
1. Deunov, Peter Konstantinov . Le Testament
des couleurs. [Précédé de] Les Couleurs, quête
de l‘illumination de Olivier Martin. HérouvilleSaint-Clair, Éd. Télesma, 1989. 144 p. : ill., couv.
ill. ; 21 cm. 110 F
ISBN 2-9501839-6-4 (br.) :
2. Deunov, Peter. Le testament des couleurs.
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(Les couleurs quête de l‘illumination d‘Olivier
Martin). Hérouville St-Clair, Éd. Télesma, 1992.
156p, 21 cm.
3. Deunov, Peter. Le testament des couleurs.
Hérouville-Saint-Clair, Ed. Telesma, 2005.
4. Deunov, Peter Konstantinov. Le testament
des couleurs. Trad. du bulgare.Montlaur, ill.,
couv. ill. en coul.; 17 cm. 21,90 EUR
ISBN 978-2-915985-49-8 (Ultima)
ISBN 978-2-923524-50-4 (Esséniennes)
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Увод

Я

вните и скритите значения на ленената роба на светлината могат
да бъдат разкрити от развитието на терминологията за сакралната дреха
на свещениците в Стария завет. Анализът
илюстрира и една не много популярна и позната страна на юдаизма като непрекъснато
развиваща и динамична система.
За да мога да стигна до разкриването на
значенията на ленената роба на светлината и
до темата за динамизма в юдейската доктрина, кодиран в различните термини за ленената роба на светлината, са необходими няколко пояснения, уточнения и едно ветрило от
информация.
Такива са:
Какво е „робата на светлината”?
Ленът като носител на светлината и материя на „робата на светлината”.
Информация за библейски иврит.
Материите и материалите в Храма.
Видове лен в ивритския текст и „робата
на светлината”.
Развитие и динамика на символиката
вътре в Храма.

Какво е „робата на светлината”?
В древните ритуали ленените дрехи са
известни като „робата на светлината”. Обикновено върховният жрец в политеистичните
религии е удостоен с такава дреха. Посвещаваният в ритуалите на преход също трябва да
е облечен именно с такава материя или поне
да има елементи в облеклото си, които са
знак за „робата на светлината”.

Стратегията за „въоръжаване” с робата на светлината е, че и в политеизма, и в
монотеизма, и във фолклорните ритуали на
преход на ленената дреха се гледа като на необходима и достатъчна „броня” поне по три
причини: 1. Подходящо представяне на посветения или на посвещаваното лице пред
Бога, боговете; 2. Чрез обличането на „робата на светлината” посветеното или посвещаваното лице претендира за физическа и духовна чистота; 3. Защитната сила на ленената
дреха спрямо убийствените енергии на Бога,
боговете или злите сили при фолклорните
ритуали на преход (погребение и сватба).
В юдаизма върховният жрец и останалите
левити, наричани коени, са инструктирани от
Петокнижието какво трябва да обличат. Облеклото включва сакрално четирицветие, което се
състои от синьо, червено, мораво и лен. По-късно, през VІ в. пр.н.е., Езекил извършва революционна промяна – сакралното четирицветие е
заменено от сакрално, ленено едноцветие.
Тук ще разгледам три от всичките осем
думи, с които се нарича ленената тъкан в Стария завет. (Подробно за всички видове лен
виж Алмалех, 2010.) Освен това ударението
ще падне не на семантизацията в контекста
на сакралното четирицветие, а върху логическите връзки и асоциациите, които са възможни единствено благодарение на корените
на тези названията на лена.
Не бива да се забравя, че в основата на
обличането на робата на светлината лежат: сакралното пространство; убийствените енергии на Бога-Отец, които са непосилни за човека; защитната функция на лена; декларацията
за ‘физическа и морална чистота’; контекстът
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на сакралното четирицветие; четирите съставки на тамяна; четирите вида метали; виртуалната огледалност, организирана от материалите в скинията; виртуалната структура
3:1 – 1:3, по която действат всички субстанции
в скинията, вж. Алмалех, 2005; 2006.
Ленът, заедно с пурпура, синьото, моравото, златото и среброто, е чест спътник на
царското облекло. Царските дрехи изразяват
не само социалния статус ‘власт’, но и разбирането на древните за екстраординерния характер на царската персона до едно египетско равнище, където фараонът е божество.

Информация за библейски
иврит
Библейският иврит е сакрален език.
По дефиниция сакралното/свещеното
равнище (място) е медиатор между хората и Бог.
Поради медиаторската си функция всеки
сакрален обект (артефакт или знаковата
система на езика) има много високо равнище на символност.
Бидейки сакрален език, библейски иврит
произхожда от изборите, които правят
Авраам, патриарсите, Мойсей и пророците. Всеки един от тях подбира и събира думите, които имат сакрална функция. Те използват само думи, които са подходящи да
изразят символно комуникацията между
равнищата на Бога и хората, но не думите
на целия език. Генеалогично, подбраните
думи са от различни езици – преди всичко
от халдейски/арамейски, от други семитохамитски езици, напр. египетски.
Значението на корена е изключително
важно в семитските езици. Той се състои
само от съгласни звукове – два или три.
Производните думи имат нещо общо.
Често пъти има пълна диссиметрия между корените и производните им в бъл-
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гарски и всички индоевропейски езици
и иврит. Това означава, че на иврит се
правят различни асоциации и логически
връзки. Например в иврит думите червено, човек, Адам, земя, кръв са от един
корен, а в индоевропейските езици – не.
Това се нарича езикова картина на света,
която е различна дори за езици роднини.
В своята дълга история иврит има свои
собствени признаци на развитие, които
са различни от признаците на всеки друг
семито-хамитски език.
Съвременен и библейски иврит не са два
различни езика, а един и същ. Те са еднакви
по граматична структура, а думите и значенията им са на 50 % напълно идентични.
Поради сакралните си функции иврит е
бил и остава не много удобен за ежедневни
нужди. Затова още по времето на Христос
разговорният език е не иврит (той е само
за Храма и синагогата), а арамейски. През
вековете се ражда идиш, като смес от иврит и немски, а южноевропейските евреи
използват испански за разговорен език,
макар че напускат Испания в края на ХV
в. В диаспората евреите, разбира се, усвояват езика на народа, сред който живеят,
но идиш и ладино/испански остават за семейна употреба, а иврит – за синагогата.
Заради сакралните си функции думите в
иврит са твърде многозначни. Друго сериозно затруднение е правописът, където
за звука [х] има три букви, за звука [с] –
две букви, за звука [в] – две букви, за звука [т] – две букви, за звука [к] – две букви.
Липсата на букви за гласните звукове също е
такова сакрално затруднение при ежедневна употреба. Толкова ли са тъпи евреите и
арабите, че не могат да си измислят букви
за гласните (а, е, и, о, у), при положение, че
финикийци, евреи и араби са първите в света, които използват принципа „един знак за

Промените при „робата на светлината”
един звук”, т.е. азбука. Преди тях принципите са „един знак за една дума, чрез картина”
(Египет) и „един знак за една сричка” (Месопотамия). Едва през VІІ век са въведени
точки и чертички, с които се обозначават
гласните звукове. Но това не са букви, а диакритични знаци. Според тайната и вече
не толкова тайна мистична доктрина Бог е
сътворил света от 22-те букви на азбуката и
десетте първосътворени същини, наричани
сефирот. И десетте сефирот, и 22-те букви,
които са канали, свързващи сефиротите, са
направени от светлина. Това не са буквите,
които ние можем да видим, напишем или
прочетем, а космически същини, съотносими с Първоначалния взрив от съвременната физика. Съчетанията от по две букви
са 231 и те са във вътрешната структура на
всяко сътворено нещо – от камъка, през
растенията, животните и човека до галактиките, Млечния път, планетите и пр. Пита
се как е възможно Сътворението на света да
е минало без гласните звукове. През годините си дадох сметка, че светлината е вълнова форма на материята, която има двояк
характер и противоречиво поведение – освен като вълна, светлината е с поведение,
диктувано и от елементарната частица,
наречена фотон. Звукът също е вълнова
форма на материята, но той е само вълна.
Така звукът се разпространява най-бързо в най-твърдите предмети, т.е. звукът се
разпространява най-бързо в камък, метал,
дърво, а във вакуум той просто не може да
се разпространява. Докато светлината, обратното – тя не се разпространява в твърди предмети, но е най-бърза именно във
вакуум. Затова имаме понятието скорост
на светлината в съвременната физика. Следователно носителите на най-много звук в
човешките езици – гласните звукове – нямат място в азбуката, защото буквите за съгласните звукове са по-адекватни символи
на Сътворението на света. Тази доктрина на
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юдаизма за Сътворението на света намира
място в доктрината за буквите и правописа,
както и за различните букви за един и същи
звук. Така пророците виждат текста с точно
определен правопис в „тъмното огледало”
на последната, десета сефира. Институцията на пророка изисква чрез екстаз да се
„препише” видяното в небесните селения с
точно определени букви. Като те използват
различни букви за един звук, напр. за звука
[т] в дадена дума се използва Тав t (22-рата
буква), а не Тет j (9-тата буква) и обратно; за звука [к] – Куф q (19-тата буква), а
не Каф K (11-тата буква) и обратно; за звука [х] – Хет x (8-тата буква), Хаф k (11-тата
буква) или Хе h (5-тата буква) и обратно.
Тези правописни избори сочат не решения
на пророците, а структурни особености на
една дума, като земен представител-знак
на процеси на Сътворението от Бог. Затова през вековете се развива Кабалата, чиято цел е да се прозре зад текста и сюжета
на Библията какви процеси са разкрити от
Божественото равнище. Друго следствие
от тази доктрина за езика и писмеността
е хипервисоката степен на уважение към
сакралния текст, където буквите не се променят от преписвачите с хилядолетия. Кумранските находки доказаха, че ние днес четем текст на Библията, четен и преписван
по същия начин 250 години преди Христа.
Ето защо анализът на думите и правописа
им в ивритския оригинал на Стария завет
може да разкрие неподозирани тайни.
В историята на юдаизма съществуват две
азбуки – до VІ в. пр. н.е. се пише на т.нар.
протоеврейска или протосемитска, а след
VІ в. пр. н.е. е усвоен т.нар. арамейски
шрифт, което си е друга азбука. Първата
изглежда по-удобна за дялане върху камък, а втората – за писане с перо върху
кожа или папирус. Съществува мнение, че
когато запишем текста на Тората (Петокнижието) с протоеврейската азбука, той
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излъчва своето автентично, първоначално послание, наричано бяло: Вид на думата висон / фин лен с протоеврейска азбука
– cS [шеш] и вид с квадратен арамейски
шрифт – vvE [шеш] (виж Бенер, 2005; 2007).
И за „бялата азбука”, и за арамейския квадратен шрифт има няколко равнища и метода за тълкуване и декодиране на думата:
1. Собствените значения на буквите се
разгръщат и сборът от буквите в една дума
образува текст, дължащ се само и единствено
на собствените, небесни територии, „обитавани” от буквите. Това е „декомпозиция” на
всяка дума. Това включва няколко действия.
Първо, думата се третира като абревиатура
от собствените имена на всяка буква, например думата Алеф се разлага на Алеф, Ламед
и Фе. Така получената верига се „прочита”. В
случая с Алеф се получава: „Алеф учи (Ломед)
устата (Пе)”, тълкувано като „Върховното
учи (какво да говори) устата”. Второ, не се
изпуска от внимание семантиката на цялата
дума, например cS (vvE) [шеш] означава фин
лен, числото шест и бял мрамор; различните
значения на една дума се съотнасят творчески; всяка буква има едно или повече основни абстрактни значения-идеи, които се проследяват като сбор в дадена дума, например
в думата шест, шести hcS (hvv) [шашà] се
съдържат Мъдростта (на буквата Шин c) +
Пламъкът (на буквата Шин c) + Светлината
(на буквата (Х)е h).
2. Думата има своите различни речникови значения, които са пълноценен помощник при декодиране на небесните значения
на всяка една буква, т.е. какво ни казва Бог
чрез тези значения.
3. Взима се под внимание контекстът на
употреби на дадената дума.
4. Медитира се над числовата стойност на
всяка дума, като това се случва според някоя от
32-те гематрии (системи за замяна на звуковото значение на една буква с числовото).
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Робата на светлината
в трите версии на храма
В Стария завет скрупольозно, с много детайли, са описани три версии на храма
– Походният храм, направен от Мойсей по
указанията на Бог(ХІІІ-Х в. пр.н.е.), Първият
храм, издигнат и украсен от Соломон и Хирам (Х в. пр.н.е.), и Вторият храм, построен
по указанията на Езекил (VІ в. пр.н.е.).
Походният храм, направен от Мойсей (ХІІІ-Х в. пр.н.е.). В книгата Изход подробно са описани всички детайли от направата на целия храм и на скинията – кутията,
в която се държат плочите със заповедите.
Дрехите на свещениците и първосвещеника
също са описани подробно. Тук няма да се
спирам на металите и съставките на тамяна,
макар че и те са наситени със символика.
В дрехите има четири цвята – синьо
tl,kTe . [техèлет], мораво !m‘Gr“ a> ; [аргамàн],
червено ynIv‘ t[;lA; t [толàат шанº], бяло (фин
лен) vvE [шеш], вж. Алмалех, 2006. Думата vvE
[шеш] е предпочетена от Мойсей, въпреки,
че в иврит на Петокнижието са документирани други думи, които означават фин лен –
това са ~ydIB; [бадºм], ~yTivP
. I [пиштºм] и tn<tKo .
[кетòнет]. Прието е да се смята, че думата vvE
[шеш] е заимствана от египетски, вж. Ейтан,
1925; Хурвиц, 1967 и др. В същото време, същата дума – vvE [шеш] – съществува в иврит,
където означава шест, точно както и в съвременен иврит, (вж. Алмалех, 2004). В библейски
иврит vvE [шеш] означава освен фин лен, шест
и бял мрамор. Защо Мойсей прави това? Очевидно с точно изчислено намерение.
Назоваването на робата на светлината с
думата vvE [шеш] вкарва ленената дреха на левитите в парадигмата ‘шест’ — ‘бял-мрамор’ — ‘лен’.
С оглед на факта, че тази дума е често използвана от Мойсей, с чието име се свързва числото 4
или 40 (40 дни на планината Синай, 40 години из
пустинята и пр.), асоциацията между 6 и 4 ситуира това название в знакова верига:
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‘бялото на робата на светлината и на
мрамора’ – ‘шест’ (като аритметика) – ‘четири’
(квадратът като геометрия) – ‘шест’ (кубът на
Каабата като стереометрия: кубът на Каабата,
построена от Авраам, означава шест пъти по
една квадратна стена, направена от камък).
Ленът тип-vvE [шеш] поставя ударение
на синонимни вериги в мирозданието аритметика-геометрия-тригонометрия-бял цвят.
Известно е, че от всички пророци Мойсей
постига най-близък контакт с Бога. Много популярно е, че на планината Синай той получава
две Петокнижия – едното е писаната Тора, а
другото е устната Тора, наричана по късно Талмуд. Освен това той получава и тайното религиозно-мистично познание, наричано Кабала.
Известно е също така, че ковчегът на
завета излъчва непосилни за нечистите хора
енергии, макар че основната му цел е да бъде
трансформатор на Божиите енергии в човешкото, триизмерното пространство. Ритуално
чистият Мойсей буквално е облъчван след
контакт със скинията и затова е принуден да
слага парче плат на лицето си, за да не заслепи
израилтяните. Ленената дреха тип „шест-бял
мрамор” е задължителен елемент на комуникацията със свръхестественото Божествено.
Така думата vvE [шеш] не е просто заета от
египетски език, а е монотеистичен, сакрален
инструмент, служещ на Мойсей, на ритуално
чистите хора, не само да разпространяват, да
управляват и да контактуват в триизмерното
човешко пространство с отношението 4-6, с
парадигмата квадрат-куб (геометрия-стереометрия), но и да контактуват адекватно и безопасно с надчовешкото Божествено равнище.
Ленът тип vvE [шеш] е дреха, свързана с макросветлото-макробяло, която има предпазно
значение, защото и като дреха, и като название
помага за адекватна комуникация и с Божествените сили, и с човешкото равнище. Комуникацията с Божественото равнище има статус
на ритуал на преход, какъвто са инициацията
в тайните общества, във фолклорната сватба и
погребение. Ритуал на преход означава, че след
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ритуала инициираното лице добива нов статус,
извършен е преход – от състоянието преди ритуала към новото състояние след ритуала. При
всички ритуали на преход е необходима духовна
и физическа подготовка, тъй като преходът не е
безопасен акт. Подготовката има духовен и физически характер с цел повишаване равнището
на духовната и физическата чистота.
Така ленът тип vvE [шеш] носи следните
значения:
‘мъдростта на пламъка и на светлината’
+ ‘утилизация на мъдростта да приписва, да
представя’
А според Талмуда (записаният през І-V
в. Устен закон) в чисто практически план ленът тип vvE [шеш] е фина ленена нишка, пресукана шест пъти, така че материята е особено фина, но не е прозрачна.

Изводи

vvE [шеш] е термин, който трябва да се
разбира като неделимост на отношението 4–6
и различните му проявления — аритметика
(числата 4 и 6) – геометрия (квадрат) – стереометрия (куб) – бял цвят (лен тип-vvE [шеш]).
По този начин, чрез неотделимост от Мойсей,
ленът тип-vvE [шеш] става част от „Печата на
Мойсей”. „Печатът на Мойсей” не е само многосъставна структура и ‘връзка със земното и
небесното’, но съдържа в себе си и категорията
Време, защото цялото му съдържание се простира, „отпечатва се” във времето след Мойсей,
в цялата монотеистична култура.
Генералният извод за нарочната употреба на лена тип-vvE [шеш] е:
Чрез лена тип-vvE [шеш] се назовава, покрива и може да се управлява с бялата сила на
„робата на светлината” кубичността, квадратността и алгебричното съотношение между
числото 6 и числото 4, обвързани с твърдостта
на мрамора.
В поведенчески план чрез лена тип-vvE
[шеш] може да се внушава ‘да съм силен като
камък’.
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Първият храм, построен от Соломон и Хирам (Х в. пр.н.е.). В храма на Соломон е запазено сакралното четирицветие.
Тук обаче ленът vvE [шеш] е заменен от друга
дума за фин лен – #WB [буц]. Тази дума не се
среща в първите пет книги на Стария завет –
Петокнижието – свързвани с авторството на
Мойсей и „пръста на Бог”.
В 2 Летописи, 2 е описано, че Соломон
ползва услугите на майстора от Тир – Хирам.
Хирам умее да обработва различни материали, сред които и лен, назован с думата #WB
[буц].
2 Летописи, 2:13-14

tAf[]l; [;deAy yrIco-vyai wybia‘w> !D‘ tAnB.-!mi
hV‘ai-!B, WTT 2 Chronicles 2:13
tl,keT.B; !m‘G“r>a;B‘ ~yci[eb‘W ~ynIb‘a]B‘ lz<r>B;B;
tv,xoN>B; @s,K,b;W-bh‘Z“B;
Al-!t,N“yI rv,a] tb,v‘x]m;-lK‘ bvox.l;w> x;WTPi-lK‘
x;Tep;l.W lymir>K;b;W #WBb;
`^ybia‘ dywID‘ ynIdoa] ymek.x;w> ^ym,k‘x]-~[i
“Estir” 13 Сега, прочее, пращам ти човек изкусен и разумен, майстора си Хирам, 14 син на една жена от Давидовите дъщери и на баща тирянин, изкусен и да изработва злато и сребро, мед и желязо, камъни и дърва, и
мораво, синьо, висон и червено, тоже да прави всякакви ваяни работи и да изработва всякакво измишление
каквото му се внуши, за да работи той заедно с твоите
изкусни човеци и с изкусните човеци промислени от
господаря ми баща ти Давида.

Знаменателно е, че в 2 Летописи, 2:13-14
лексемата #WB [буц] се използва в съчетание с
термините за цвят от сакралното четирицветие (синьо, мораво/багрено и червено), за да
обозначи богатство или творчески възможности.
Тази дума е по-млада, по-нова от другите ивритски думи за лен, използвани в Петокнижието - ~ydIB; [бадºм], ~yTiv.PI [пиштºм] и
tn<toK. [кетòнет]. Тя е използвана за първи път
в 1 Летописи, 4:21, което означава, че тя не
е част от езиковите доказателства и план за
Петокнижието.
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1 Летописи, 4:21

hD‘[.l;w> hk‘le ybia] r[e hd‘Why>-!b, hl‘ve
ynEB. WTT 1 Chronicles 4:21
`[;Bev.a; tybel. #Buh; DT;bo[]-tyBe tAxP.v.miW
hv‘rem‘ ybia]

“Estir” 21 Синовете на Шела, Юдовия син, бяха Ир
баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и
семействата от дома на тия, които работеха висон, от
Асвеевия дом,
KJV 1 Chronicles 4:21 The sons of Shelah the son of
Judah were, Er the father of Lecah, and Laadah the father
of Mareshah, and the families of the house of them that
wrought fine linen, of the house of Ashbea,
NAU 1 Chronicles 4:21 The sons of Shelah the son of
Judah were Er the father of Lecah and Laadah the father
of Mareshah, and the families of the house of the linen
workers at Beth-ashbea;
NRS 1 Chronicles 4:21 The sons of Shelah son of Judah:
Er father of Lecah, Laadah father of Mareshah, and the
families of the guild of linen workers at Beth-ashbea;
NKJ 1 Chronicles 4:21 The sons of Shelah the son of Judah
were Er the father of Lecah, Laadah the father of Mareshah,
and the families of the house of the linen workers of the
house of Ashbea;
RST 1 Chronicles 4:21 Сыновья Силома, сына Иудина:
Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейства выделывавших виссон, из дома Ашбеи,

Защо в текста на Стария завет се въвежда напълно нова дума за лен, при това за назоваване на „робата на светлината”, като част
от сакралното облекло на медиаторите между земното, човешкото и Божието равнища –
свещениците?
Моят отговор на този въпрос е, че Соломон и Хирам постановяват нова доктрина,
нови елементи в комуникацията ‘човек-Бог’,
а също нова доктрина в отношението ‘човекматериален свят’.
Това мое мнение произтича от разширената семантика на думата #WB [буц], чието
разглеждане е основен метод за по-добро
разбиране на посланията на текста.
Според Гезениус, коренът на думата е
семитски и навлиза в иврит чрез арамейски,
а думата #WB [буц] в библейски иврит означавала сирийски фин лен (Езекил, 27:16 Сирия
търгуваше с тебе поради многото ти изделия;
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даваше за стоките ти антракс и мораво, везано и висон, корали и рубини.), докато египетският фин лен бил назоваван с термина vvE
[шеш]. [Гезениус, 1996, с. 108]
Думата #WB [буц] навлиза в текста на
Стария завет едва във времето на Летописи,
докато думата vvE [шеш] се използва в поранното Петокнижие.
Гезениус посочва, че семитският корен Бет-Вав-Цади #wB е неразвит в иврит; в
арабски означава „да стана бял”, „да съм бял”.
Според Гезениус в иврит от този корен са образувани думите лен #WB [буц] и яйце hc“yBE
[бейцà].
Ако от яйце hc“yBE [бейцà] словообразувателно се разгърне семантиката на корена
Бет-Вав-Цади #wB, се прояснява възможността да се припишат на вида лен #WB [буц]
следните елементарни смисли:
‘объл предмет’, ‘объл бял предмет’, ‘объл,
бял, обемен предмет’, ‘консервиран живот’,
‘консервиран живот, на който е нужна топлина и грижовност, за да се превърне от консервиран живот в живот’, ‘храна’.
Тези данни сочат, че за разбирането на
текста са твърде важни словесната страна и
правописът, а не само и не толкова историческата или културно-антропологическата
страна, например къде се произвежда даден
вид лен – в Египет или в Сирия.
Важни са словообразувателно мотивираните логически и асоциативни връзки на
една дума. Така излиза, че Мойсей, чрез лена
тип-vvE [шеш], назовава, покрива и може да
управлява с бялата сила на „робата на светлината” кубичността, квадратността и алгебричното съотношение между числото 6 и числото
4. А Соломон чрез лена тип-#WB [буц] назовава, покрива и може да се управлява чрез „робата на светлината” облостта и кръглостта,
при това обвързани с живота и храната, както
и с грижовността и даването на живот.
Същественото в това бяло назоваване
на формите в Космоса и Земята (квадрат-
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ността и облостта) е, че за скинията Мойсей
използва единствено бялата, мраморна, шесткратна квадратност на лена тип-vvE [шеш].
Бялата облост на лена тип-#WB [буц] Мойсей
оставя за други случаи, места и хора – и Соломон и Хирам са тези хора, два века и половина след Мойсей.

Изводи
Квадратността и облостта, като форми
на Космоса и Земята, могат да бъдат, и навярно са, назовавани и виждани като елементи
на мрака и чернотата.
Мойсей и неговото слово, обаче, осмислят света и Космоса откъм „бялата магия”,
откъм светлината. Така текстът на Стария
завет е декларация и задължение на посветения юдеин да вижда, да покрива и да борави
с кубичните форми в света откъм робата на
светлината, а не откъм робата на тъмнината.
Соломон и Хирам всъщност ни казват,
че овладяването на кубичността чрез „робата
на светлината” вече се е случило в монотеистичната култура чрез мойсеевото наследство.
Сега, чрез лена тип-#WB [буц] и неговата светлина и белота, човешката цивилизация се насочва към овладяване на ‘облостта’ като форма в Сътвореното, на идеята за ‘консервиран
живот’, към овладяване на ‘консервирания
живот, на който е нужна топлина и грижовност, за да се превърне от консервиран живот в реален живот’, към овладяване със светлината на идеята за ‘храна’.
В този план не е без значение какво означава на иврит, арамейски и арабски името
Хирам. Трябва да се има предвид, че не само
майсторът се казва така, а и тирският цар,
приятел и съюзник на Давид, който праща
строителя, има същото име – Хирам. В иврит думата звучи Хурам. От нейния корен,
Хет-Вав-Рейш rwx, се образуват думите бяло
нещо rWx [хур], съм/ставам бял rw:x‘ [хавàр],
съм/ставам блед rw:x‘ [хавàр], бял хляб, бял
кейк yrIxo [хорº].
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Впрочем един от осемте термина за лен
в Стария завет включва дума от корена на
името Хирам – sP;r>K; rWx [хур карпàс].
Думата dWx [хур] се появява само два
пъти в Стария завет и има значение бял плат,
бял лен. Това се случва в Естир, 1:6; 8:15.
Майсторът на Първия храм е „нещо
бяло”, да не забравяме, че в древността има
принцип „името отговаря на качествата на
човека”. Царят на Тир, неевреинът Хирам,
обаче също е „нещо бяло”. Историята с царя
и майстора предполага още един много важен казус в Стария завет – неевреи, които са
праведници. Това е казус наличен и в Новия
завет, където терминът епитет на Христос –
Мелхицадек е възпроизведен и актуализиран
от ап. Павел в Послание до евреите. Думата
Мелхицадек означава „праведен цар”. Мелхицадек е цар на Ерусалим, на който Авраам
поднася дарове. Според древните правила,
поднасяш такива дарове на човек, който е поиздигнат от тебе. За съжаление по разбираеми причини и в юдаизма, и в християнството, и в исляма тази тема е или пренебрегвана
или преекспонирана. Но и случаят с „белите”
хора – царят Хирам и майсторът Хирам –
препотвърждава, че праведен човек може да
бъде и неевреин по произход.
Вторият храм, построен по указанията на Езекил (VІ в. пр.н.е.). Първият храм
съществува от Х до VІ в. пр.н.е. Разрушен е
през 586 г. от Навуходоносор при вавилонското нашествие. Вторият храм е построен
през 515 г. пр.н.е. след завръщането на оцелелите юдеи от 50-годишно заточение в Месопотамия. Вторият храм е разрушен през 70 г.
от римляните, като това е ерата на появата на
Христос и вярващите в Него юдеи, от които
се появява християнството.
Смята се, че ерата на Втория храм е белязана от по-ниска духовност на юдеите, при
това не само заради липсата на скиния във
Втория храм. Още при построяването Вто-
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рия храм Библията посочва, че не е имало
достоен и обучен за първосвещеник човек,
като общоприето е схващането, че първосвещеникът може да носи камъните Урим и
Тумим, ако е ритуално чист, духовно извисен,
въобще – притежаващ набор от необходими
качества, сред които тези на съдия. Липсата
на Урим и Тумим е документираната в Библията, в Талмуда, от Йосиф Флавий, в Кумрански и други документи. Според Вавилонския
Талмуд, Йома, 21 b Урим, Тумим са сред петте
неща, които липсват във Втория храм. „Това
са петте важни неща, които липсват във Втория храм: скинията, покривалото на скинията, херувимите (всички ги третират като едно
цяло), огънят (от небесата), Шехина, Божието
присъствие (т.е. духът за пророческата способност) и Урим и Тумим.” Всъщност в Талмуда се коментира казаното от Ездра и Неемия:
“Estir” Ездра, 2:63: И управителят им заповяда да не
ядат от пресветите неща, докле не настане свещеник
с Урим и Тумим.
“Estir” Неемия 7:65: „И управителят им заповяда да не
ядат от пресветите неща, докле не настане свещеник с
Урим и Тумим.”

Казаното от Йосиф Флавий, че Урим и
Тумим престават да светят около 104 г. пр.
н.е., е вярно, защото няколко документа от
Кумран, самаритянски преводи и други потвърждават използването им в периода на
Втория храм преди смъртта на Йоан Хиркан,
т.е. преди 104 г. пр. н.е. Изглежда посоченото в Ездра, 2:63 и Неемия 7:65 е вярно за момента на завръщане от Вавилонския плен, но
след това Урим и Тумим са възстановени от
хора с подходящи качества. Урим и Тумим излизат от употреба или престават да отвръщат
със светене от 104 г. пр. н.е. нататък.
Следователно периодът на Втория храм
наистина е период на колебания в духовната
извисеност. Това намира отражение и в пророческото указание на Езекил относно дрехите на Левитите. Във Втория храм сакралното

Промените при „робата на светлината”
четирицветие е заменено от сакрално едноцветие, чийто носител е ленът, но сега названието не и нито vvE [шеш], нито, #WB [буц], а
е ~yTiv.pi [фиштºм].
Според Езекил, във Втория храм четирицветието и съчетанието от вълна и лен,
позволено само на левитите, не трябва да се
използват повече. Във Втория храм свещениците трябва да заменят вълната и лена с дрехи, направени единствено от лен. Думата, с
която е назован този лен, е ~yTiv.pi [фиштºм].
На този факт трябва да гледаме като на указание, че свещениците от Втория храм не са
правоспособни нито да носят четирицветие,
нито мойсеевия лен, тип-vvE [шеш], нито Хирамово-Соломоновия лен, тип-#WB [буц]. Те
трябва да носят едноцветни, ленени дрехи
тип-~yTiv.pi [фиштºм]. Причината – защото „и
левитите, които се отдалечиха от Мене, когато заблуждаваше Израил, който се заблуди от
Мене и отиде след идолите си, те ще носят
беззаконието си.” (Езекил, 44:10).
Указанието за ленените дрехи е в Езекил, 44:15-19.
Езекил 44:15-19
“Estir” 15 А левитските свещеници, Садоковите потомци, които извършваха службата на светилището Ми,
когато израилтяните заблуждаваха от Мене, те нека се
приближават при Мене за да Ми служат, и нека стоят
пред Мене да Ми принасят тлъстината и кръвта, казва
Господ Иеова. 16 Те нека влизат в светилището Ми, и
те нека се приближават при трапезата за да Ми служат,
и те нека извършват службата Ми. 17 И когато влизат в портите на вътрешния двор нека обличат ленени
дрехи; да няма нищо вълнено на тях, докато служат в
портите на вътрешния двор и в дома. 18 Нека имат ленени гъжви на главите си, нека имат и ленени гащи на
кръста си; да не опасват нищо, което причинява пот.
19 А когато излизат във външния двор, във външния
двор към людете, нека събличат дрехите, с които са
служили, и като ги слагат в светите стаи, нека обличат
други дрехи, за да не освещават людете с одеждите си.

Ленът тип-~yTiv.Pi [пиштºм] се появява
за първи път още в Петокнижието – в Левит
13:47.
Левит 13:47

Мони Алмалех

`~yTiv.Pi dg<b,B. Aa rm,c, dg<b,B. t[;r‘c‘ [g:n<
Ab hy<h.yI-yKi dg<B,h;w> WTT Leviticus 13:47
“Estir” Ако заразата на проказата бъде в дреха, във
вълнена дреха или в ленена дреха,

лен ~yTiv.Pi [пиштºм]; дреха dg<b, [вèгед]
Среща се и във Второзаконие:

Второзаконие, 22:11

`wD‘x.y: ~yTiv.piW rm,c, znEj.[;v; vB;l.ti al{

WTT Deuteronomy, 22:11

“Estir” Да не обличаш дреха направена от вълна и лен
смесени заедно.

Коренът на думата hT:v.Pi [пиштà], мн.ч.
~yTiv.Pi [пиштºм], е Пе-Шин-Тав tvP. За обозначаване на лен се използва и единственото, и множественото число. Думата означава
само лен.
Тук играта с корени и значение може да
протече на базата на омофона ПШТ, изписан с Тет j, а не с Тав t — Пе-Шин-Тет jvP.
Глаголът jv:P“ [пашàт] означава 1. разпространявам; разпространявам се; 2. събличам;
събличам се, махам от себе си (дреха). По
този начин, макар и косвено, става възможна
асоциацията, базирана на произнасянето, на
омофонността, но не и на правописа – ‘разпространяване на белотата, излъчвана от робата на светлината’, но точно толкова и асоциацията ‘събличане на белотата на робата на
светлината’. От корена на jv:P“ [пашàт] се образува думата прост jWvP“ [пашỳт], схващана
като прилагателно и като наречие.
Това позволява да формулирам следната хипотеза: в контекстите, където се използва ~yTiv.Pi [пиштºм] може да се приложи равинско тълкуване на текста от типа „просто”,
„буквално”. Така на употребата на този тип
лен може да се гледа като на указание за читателя да не търси нито тълкувателно, нито
скрито значение в даден пасаж.
Изглежда, че Еремия, 13:1-16 дава пълно
декодиране на лена тип ~yTivP
. i [пиштºм] чрез
термина ленен пояс ~yTivP
. i rAzae [езòр пиштºм]:
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Текстове от юбилейна научна конференция
Еремия 13:1-16
“Estir” 1 Така ми рече Господ: Иди та си купи ленен
пояс, и опаши го на кръста си, но във вода не го туряй.

Цялата 13-а глава от Еремия е притча, в
която се обяснява, че както поясът се разрушава от влага, суша, или когато не се употребява – така и Бог ще разруши гордостта на Юда
и Ерусалим. Налага се асоциацията, че ленът
тип-~yTivP
. i [пиштºм] е антоним на събличам,
събличам се, махам от себе си дреха [пашàт].
Поясът от лен ~yTiv.Pi
rAzae [езòр
пиштºм] трябва да се носи и да се употребява, а не да се съблича jv:P“ [пашàт]. Поясът
като символ също допринася за такова разбиране. В Стария завет обикновено пророците или мистичните персонажи се удостояват
със „слагане пояс на кръста си”, „препасан
през кръста” или със слагане на „кожена превръзка върху връхната дреха” (виж 4 Царства,
1:8; 9:1; Езекил, 9:2 и др.).
Информацията за този символ в библейските речници и енциклопедии не е достатъчно
удовлетворителна. Ап. Петър обаче дава ясна
дефиниция и тълкуване на този тип изрази:
1 Петър, 1:13
“Estir” Затова препашете се през чреслата на вашите
помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда
за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус
Христос.

Препасването през кръста означава човекът да положи съзнателни усилия да предпочете духовното – и в мислите, и в поведението си. А това се случва чрез обличане на
лен (‘отговорност’, ‘мъжество’ и т.н.), а не чрез
събличане.
Така значението на ленения пояс ~yTiv.
Pi rAzae [езòр пиштºм] е равно на ‘духовна
светлина’, т.е. една поредна трансформация
на идеята за светлина. Това значение е антонимно на омофона събличам jv:P“ [пашàт].
В този смисъл, ако имаме лен тип-~yTiv.Pi
[пиштºм], трябва да се обличаме със светлина, а не да я събличаме. Производната дума
просто jWvP“ [пашỳт] (като прилагателно и
като наречие) сочи, че тази антонимност не е
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нещо просто, а точно обратното – да носиш
този тип лен е сложна дейност. Простото,
лесното е да се събличаш. При необличане с
духовната светлина, внушавана от символа на
ленения пояс, Господ ще докара на израилтяните тъмнина; юдейските царе, свещеници,
ерусалимските жители, и дори пророците,
ще препънат нозете си в тъмни планини, а
„Виделото” (думата в иврит е светлина rAa
[ор]) Господ ще превърне в мрачна сянка (@v,n“
yreh‘ [харèй нèшеф], букв. планина от здрач) и
дори – гъста тъмнина lp,r‘[]l; tw<m‘l.c;l. [лецалемавèт ла-арафèл] (букв. в сенки от черни
облаци).
Такова тълкуване на този тип лен обяснява защо Езекил отменя сакрално четирицветие, като заменя мойсеевия и хирамовия
видове лен, а въвежда едноцветни ленени
дрехи за служение във Втория храм, но именно чрез думата — ~yTiv.pi [фиштºм].

Изводи
Отмяната на сакралното четирицветие
маркира колебанията и слабостта на периода
на Втория храм откъм духовна висота.
Да носиш лен тип-~yTiv.pi [фиштºм] е
сложна дейност, най-малкото, защото над
тебе винаги тегне изкушението да ”съблечеш“ тази отговорност.
Носейки този тип лен ние се обличаме с
духовна светлина.
*
Тук няма да се спирам на останалите от
осемте термина за лен, използвани в Стария
завет – rWx [хур]; ~ydIB; [бадºм]; !ydIs‘ [садºн]
и !Wjae [етỳн]; tn<toK. [кетòнет], защото тук в
центъра на вниманието е употребата на лен в
Храма. Подробно за всички видове лен виж в
Алмалех, 2010.

Общи изводи
Направеният анализ на сакралната
„роба на светлината” показва, че юдаизмът е
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доктрина, която непрекъснато се обновява, и
то революционно.
Вътрешната динамика и обновление на
доктрината се отнася до множество аспекти –
от усвояването на света, през приоритетните
задачи пред всяко поколение, до оценката за
моралните и духовните качества на монотеистите. Всичко това, пък и много други аспекти,
е кодирано в промените на термините за лен в
сакралното облекло на свещениците в храма.
В този смисъл появата на Нов завет не
може, и не бива, да бъде изненада – това е
просто поредната обнова и актуализация на
многостранното послание на монотеизма.
Лингвистичният анализ на разширената семантика на корените на различните
термини за лен дава възможност за такива
претенциозни и тежки в теологично отношение изводи. Доказателствената сила на лингвистичния анализ по своята убедителност се
доближава до математическите анализи за
разлика от теологичните или философските
разсъждения.
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Увод

Н

еотдавна пловдивският писател
доцент Владимир Янев изрече:
„Ако Бургас внезапно изчезне,
той може да бъде възстановен по стиховете
на Христо Фотев”. Сега от тази матрица аз
изписвам: Ако цветовете внезапно изчезнат,
те могат да бъдат възстановени по Завета на
цветните лъчи на Светлината на Учителя
Петър Дънов1.
„Културата ражда и отглежда йерархия
на ценности, поведение, ритуали, символи,
обобщено – стил на живот, начин на мислене,
религиозни, научни и политически доктрини
– меметика, в която кодовете на семейството, детската градина, училището и университета имат съществено значение в културната
антропология.
Човек живее в сферата на въздуха – атмосфера, на водата – хидросфера, като цяло
– в геосфера, а самият човек е част от биосферата. Или от литосферата (гр. lithos – камък) – сферата на бездушниците. Сега хората, по-точно някои от тях, влизат и в сферата
на мислите – ноосфера (гр. nous – съзнание).
Появи се духовният човек (Homo noeticus) и
ноетика (noetics), подобно на генетика и меметика. Появи се дори ноокрация, като политическа доктрина. Така в сферата на мислите се зароди хипотезата за ноееволюцията,
базирана на трансформация на съзнанието
(не на мутации на биологичните гени, което
е сравнително бавен процес) – „това може
да се случи през следващите няколко века,
като резултат на хармонизация на културната и биологичната еволюция и на колектив-

ната, симбиотична интелигентност” – каза в
интервю американският писател Джон Уайт.
Концепцията за ноосферата е въведена през
1926 г. от руския учен Владимир Вернадски
в книгата му „Биосферата”. Едгард Мичел е
американският космонавт, който с Аполо-14
през 1971 г. се разходи до Луната. През 1973
г. той създаде Институт по ноетика, в който
работи и Джон Уайт. Тогава би трябвало да
спомена и Учителя Петър Дънов и неговата
Шеста (Славянска) културна епоха и произтичащата от нея бъдеща Шеста раса – но това
са „езерата” на лекаря и поета Димитър Калев.” Tова написах в едно мое есе, озаглавено
„Ноетика и Homo noeticus”2.
Канадският социолог Джон Лий е правил интервюта с много хора с цел да разбере
какво означава за тях любовта. През 1976 г.
той публикувана книгата си „Цветовете на
любовта”3, където описва шест вида (цвята) любов: Eros (романтична любов), Ludus
(спортна любов – повече удоволствие, отколкото емоции), Storge (партньорите са повече като приятели), Pragma (комбинация на
приятелство и „спорт”, прагматична, „логична” любов), Mania (любов с много ревност)
и Agape (алтруистична любов – пълна всеотдайност на единия партньор).
През 2007 г. едно научно списание публикува поредната „любовна” статия на д-р
Енцо Емануеле от Медицинския факултет в
Павия, Италия – той и колегите му установиха, че гени за синтеза на (молекулите) серотонин и допамин и техните рецептори участват
в „цветовете на любовта”4.
Много години преди това в „Песен на
първото желание” Лорка беше написал:
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Душа,
стани оранжева на цвят.
Душа,
стани цвят на любовта.

Геномика и други „-омик” науки
Аурата на генетиката е през 1865 г. в една
манастирска градина в Бърно – там Грегор
Мендел кръстосва семена от грах и открива
първите закони на наследствеността. През
ноември 1951 г. в King’s College в Лондон Розалинд Франклин изнася лекция за изследванията си на структурата на деоксирибонуклеинова киселина (ДНК). Джеймс Уотсън,
тогава 25-годишен, също присъства на лекцията. След това той се връща в Кеймбридж и заедно с Франсис Крик продължават да правят
техния модел на ДНК. Уотсън и Крик имат и
копие от кристалографския портрет на ДНК,
направен от Розалинд Франклин на 2 май 1952
г. в King’s College. Така те правят „своя” модел
на ДНК – завършват го в събота вечер на 23
феруари 1953 г. в стая № 103 в Кавендишката
лаборатория в Кембридж. След това отиват в
кръчмата The Eagle (Орелът) и съобщават на
приятелите си, че са открили „структурата на
живота”. След години Douglas Noel Adams,
автор на известния „Пътеводител на галактическия стопаджия”, се гордее, че съкратено
имена му се изписват DNA (DeoxyriboNucleic
Acid) и че е роден в Кембридж една година
преди нейното раждане.
„Колко хубаво и все пак колко тъжно
е това” – евристичните приноси на Розалинд Франклин са омаловажени в книгата „Двойната спирала” на Джеймс Уотсън
– арогантност или „научна” амнезия, какво
точно е това да си голям учен, а да не уважаваш постиженията на колегите си? И Нобеловият комитет на Шведската академия
на науките се отнесе пренебрежително към
тази чаровна жена, отдадена от дете на науката – тя се превърна във „феминистката
икона”, „черната лейди на ДНК” и умря само
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на 38 години от рак на яйчниците, а Уотсън, Крик и Морис Уилкинс получиха Нобеловата награда за медицина през 1962 г.
„Морала търся” – отговаря Диоген по улиците на Стокхолм.
През 1990 г. Националният институт
за здравето на САЩ предостави три милиарда долара за проучване на човешкия геном. От ‘ген’ и ‘сома’ (гр. soma – тяло) става
‘геном’ – тялото на гените, общият брой на
гените на даден организъм. През 2004 г. бяха
публикувани резултатите от Проекта за човешкия геном (International Human Genome
Consortium. Finishing the human genome.
Nature 2004; 431: 931–945). През 2005 г. ръководителят на проекта – онова 25-годишно
момче от „Орелът” в Кеймбридж – съобщи,
че са открити около 30 000 гена, които кодират около 100 000 протеина. И още: „Между
двама човека има 0.5% разлика в профила на
ДНК, докато разликите между шимпанзе и
човек са само 1.23%. Ние сме генетично поблизо до шимпанзетата, отколкото е мишката спрямо плъха”.
Това още повече разгневи анти-дезоксирибонуклеиновият Денис Нобъл, професор по сърдечносъдова физиология в Оксфорд. И той публикува книгата си „Музиката
на живота. Биология извън генома”5 – мото
на книгата е „Знаете ли, че нашата душа е съставена от хармония?” от „Трактат за рисуването” на Леонардо да Винчи. Наред с другите
любознателни истории, описани в книгата,
Денис Нобъл сравнява броя на човешките
гени с броя на тръбите на двата най-големи
органа в света – единият е във Филаделфия и
има 28 482 тръби, другият е в Атлантик сити
и има 33 114 тръби. Органите в Royal Albert
Hall в Лондон и в Sydney Opera House са с помалък генетичен заряд – всеки един има 9 999
тръби, докато органът в катедралата Notre
Dame в Париж – само 8 523.
Надеждите, очаквани от проекта за човешкия геном, бяха, че той може да подобри

Конектомика: цветовете на мозъка
разбиранията ни за причините и лекуването
на болестите. Оказа се обаче, че генетичните болести представляват около 10 процента от всички болести на човека. Останалите
90 процента са свързани с излагането (англ.
expose, exposure) на човека на вредните фактори на вътрешната и околната среда. И дойде
времето на проекта за експозома (exposome)
и експозомика (exposomics)6. Както геномът е
общият брой на гените на даден организъм,
така експозомът е общият брой на вредните
за здравето вътрешни и външни фактори, на
които е изложен човек през живота си, включително през вътреутробния и неонаталния живот – именно тогава се осъществява
„програмирането на растежа” (developmental
programming) и програмирането на болестите, които настъпват при възрастния човек.
Сега много, много интензивно се развиват и протеомика – изследване на общия
брой на протеините в даден организам, интероактомика – взаимодействията между
протеините, транскриптомика, метабиомика
(бактериите, колонизирали човешкото тяло)
и други „-омик” науки.

Конектомика
„Ome sweet ome” като италианската
„casa dolce casa” (къща сладка къща) – възкликна професор Джефри Лихтман от Харвардския университет7 – създателят на конектомиката (англ. Connection – свързване),
картографиране в цветове на връзките между
нервните клетки.
От всички бозайници най-голям – спрямо размера на тялото – е човешкият мозък
(около 1.5 кг). „Нещото в главата” – мозъкът
(гр. enkephalos – en, в, kephale, глава) съдържа
около 90 милиарда нервни клетки (неврони),
които разговарят помежду си посредством
трилиони синапси. На тяхното изследване е
посветен Проектът за човешкия конектом, в
който през октомври 2010 г. националните
институти за здраве в САЩ вложиха 40 ми-

Георги Чалдъков
лиона долара – защото милиони хора страдат от Алцхаймер и други невродегенеративни болести. В проекта участват 33 учени от
САЩ, Италия, Англия и Германия.
„Аз мисля за тези колеги като за dream
team, който колективно ще събере и обобщи
повече от един квадрилион байта (петабайта)
информация за връзките между мозъчните
неврони” – каза професор Дейвид ван Есен.
Той е един от главните „треньори” на тима,
защото е един от най-големите учени в невронауката. Дейвид ван Есен е ръководител
на Катедра по анатомия и невробиология във
Вашингтонския университет в Сейнт Луис,
Мисури. Където повече от 15 години успешно работи един български и вече американски гражданин – доцент Крикор Дикранян,
който също е включен в Проекта за човешкия
конектом.

„Цветните лъчи на мозъка”:
мозъчната дъга
През 1704 г. Исак Нютон в книгата си
„Оптика” описва превръщането на светлината
в седем цвята: червен, оранжев, жълт, зелен,
син, индигов, виолетов. Като цветовете, получени от пречупването на слъчевите лъчи от
дъждовните капки – цветната дъга (rainbow),
свързваща Земята с Небето, когато Слънцето
е близо до хоризонта. Сто години след като
Сантяго Рамон и Кахал и Камило Голджи получиха Нобелова награда за медицина за оцветяването на нервните клетки и техните връзки, в
началото на 21-ви век професорът по клетъчна и молекулна биология Джефри Лихтман се
премества от Университета „Вашингтон”, Сейнт Луис, Мисури, в Центъра за мозъчна наука
в Харвардския университет, където получава
неограничена финансова подкрепа за изследванията си. Така в Харвард се родиха първите „мишки с мозъчна дъга” (brainbow mice) –
Лихтман инжектира мишки с гени на зелени,
жълти, червени и сини флуоресциращи проте-
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ини, изолирани от медузи. И мозъците им се
превръщат в ателиета на Винсент Ван Гог – от
комбинациите на цветове, невроните засияват
в 100 различни цвята. Когато ги наблюдаваш с
флуоресцентен микроскоп, грейва мозъчната
дъга (brainbow). През ноември 2007 г. Джефри
Лихтман и сътрудници публикуваха резултатите си от мишките с мозъчни дъги (Nature
2007; 450:56-62). Освен новите възможности
за проучване на памет, обучение, емоции и
други функции на мозъка, тези картини станаха най-красивите микрофотографии в света – сега някои от тях са изложени в Museum
of Modern Art в Манхатън, Ню Йорк – една от
тях, както и „Върби пред залез слънце” на Ван
Гог, са показани съответно на Фигура 1, 2. Вече
чуваме и песента на мозъка (brainsong). През
2009 г. китайски учени публикуваха статия,
показваща превръщането в звуци на мозъчните вълни, записани от електроенцефалограф
в продължение на едно денонощие. След това
човекът може да чуе музиката на своя мозък.
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Фигура 1. Микрофотография на „мозъчна дъга” в
малкия мозък на плъх, наблюдавана от Джефри
Лихтман.

Литература
1

Петър Дънов, Учителя. Завета на цветните лъчи на
Светлината. София, Издателство „Бяло Братство”,
1999.

2

Чалдъков Г. Човекът. Мисли, чувства, приятелство.
Варна. Издателство „Ателие’89”. 2010.

3

Lee JA. Colours of love: an exploration of the ways of
loving. Toronto: New Press. 1973.

4

Emanuele E, Brondino N, Pesenti S, Re S, Geroldi
D. Genetic loading on human loving styles.
Neuroendocrinol Lett 2007; 28: :815–821.

5

Noble D. The music of life. Biology beyond the genome.
Oxford University Press, 2006.

6

Peters A, Hoek G, Katsouyanni K. Understanding the
link between environmental exposures and health:
does the exposome promise too much? J Epidemiol
Community Health 2012;66:103-105.

7

Lichtman JW, Sanes JR. Ome sweet ome: what can
the genome tell us about the connectome? Curr Opin
Neurobiol 2008;18:346-353.

158

Фигура 2. Върби при залез слънце, нарисувани от Ван
Гог. Сега те са изложени в Kröller-Müller Museum в
Oтерло, Холандия.
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Вий идвате с лица от звук – обичам
лицата ви – живота ви голям!
... чудесния ви звук, и цвят, и вкус!
Христо Фотев,
„Възхвала на думите”

Увод

Т

ерминът synesthesia произлиза
от гръцките думи syn (заедно) и
aesthesia (чувство, сетиво). Това е
неврологичен феномен, при когото стимулацията на някое от човешките сетива води до
спонтанни автоматични неволеви усещания
от друго сетиво. Хората, които съобщават
за подобни изживявания, се наричат синестети.1 От привидно сложното определение
на синестезията не става ясно какво точно
усещат тези хора и защо тя е обект на научен,
клиничен и философски интерес от векове
насам. Самата дума синестезия звучи непонятно и е обвита в мистерия, достатъчна да
озадачи и дори изплаши всеки незапознат с
този феномен. Ето защо основна цел на тази
статия е да демистифицира синестезията и
да покаже как по-задълбоченото º изучаване
би имало значителна полза за когнитивните
невронауки, медицината, изкуството и разбирането на вечния философски проблем –
как човешкият мозък поражда възприятията.

Какво усещат синестетите?
Макар и не съвсем точно, можем да
обясним синестезията като „сливане“ на две
сетива – стимулацията на едното поражда
усещане от другото. В зависимост от това

кои две сетива са „свързани“ при отделните
синестети се пораждат различни изживявания. Тези хора съобщават, че чуват звуците в
цветове, че усещат вкуса на думите, че виждат букви и цифри (графеми) в цветове, че
отделните части от дадена последователност
(като дните от седмицата и месеците в годината) имат определен цвят, характер и т.н.
Неотдавна беше документирана и синестезия, при която човек, гледайки как друг бива
докосван, усеща докосването и върху себе
си.2 „Какъв трошлив жълт глас имаш“ казал
руснака Соломон Вениаминов на колега на
психолога Александър Лурия (1902 – 1977),
който изследвал паметта.3 „За мен вкусът на
телешкото е тъмносин. Ароматът на бадеми
е бледооранжев. И когато тенор саксофони
свирят, музиката изглежда като плаваща окачена виеща се змия – топка от светещи лилави неонови тръби“, споделя Sean Day, ученсинестет, изучаващ синестезията.1 Всички
тeзи изброени изживявания са субективни,
лични и уникални за всеки синестет. Едва ли
има двама синестети, които да „виждат“ буквата А в един и същ цвят.

При кого се среща синестезията?
Горните примери описват т. нар. вродена
синестезия (още наречена синестезия на развитието). Тя се проявява от най-ранна възраст и остава за цял живот. Човек се ражда с
тази дарба (или проклятие?). Но хора, които не
са синестети, на даден етап от живота си могат да усетят подобни изживявания. Феномени
от този тип са съобщавани от пациенти с различни заболявания на очите, увреда на мозъ-
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ка, мигрена и др. както и от здрави индивиди,
приели психоактивни субстанции като LSD.1
Всеки, който се сблъсква за пръв път със синестезията, ще помисли, че това е изключително
странно и рядко състояние, което учудва със
своята необичайност и уникалност при много
малък брой хора. Но науката има интерес към
този феномен не защото е рядък, а защото е изключително често срещан в популацията.

Колко често се среща
синестезията?
Около 2-4% от хората са синестети.4
Това е учудващо висока честота за такъв екзотичен феномен. Много хора забелязват необичайната си „дарба“ още от най-ранна възраст. Други израстват с нея, несъзнавайки,
че са уникални и единствени те от обкръжението си могат да определят цвета на неделя или да видят зеления оттенък на числото
5. Рано или късно на даден етап узнават, че
другите не виждат света по същия начин. Да
бъдеш синестет може да се възприеме като
лична дарба. По този повод особен интерес
представлява фактът, че синестезията се среща значително по-често сред творци на изкуството – музиканти, художници, писатели и
др.1,4 Остава все още неизяснено дали синестезията е асоциирана с други вродени творчески способности или синестетите поради
своето състояние се вдъхновяват по-силно и
търсят изкуството като начин на личностна
изява. От друга страна, да си синестет може
и да е проклятие и значително да влоши качеството на живот. Пример е синестезията,
при която човешката реч предизвиква усещания за вкус. Съобщени са случаи, при които
хората имат значителни проблеми при общуването и избягват контакт с други хора, тъй
като тембърът на гласа на техния събеседник
или думите, които използва в речта си, могат да предизвикат силни неприятни вкусови
усещания.5
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Защо тогава толкова силно изявен и
често срещан в обществото феномен като синестезията остава скрит и неизвестен за повечето хора? Личният опит на автора показва, че синестетите рядко говорят за дарбата
си. Те изпитват значително безпокойство да
не бъдат сметнати от другите (включително лекарите) за психично болни. Виждайки
стигмата на обществото към различните, те
крият своята дарба, притеснявайки се от социална изолация, ако я разкрият. От друга
страна, както беше споменато, много от синестетите не осъзнават своето състояние и
не му обръщат внимание. Малка част от тях
могат като по-горните примери така драматично да видят цвета на музиката например.
Мнозинството от тях могат да усещат връзката между сетивата в много по-лека степен,
която не интерферира с начина им на живот
и свикват с нея.

Неврооснови на синестезията:
Как синестезията възниква
в мозъка?
Човешкият мозък се състои от около 100
милиарда нервни клетки (неврони). Всеки от
тях прилича на дърво и чрез своите хиляди разклонения образува връзки, наречени синапси, с
хиляди други неврони. Всеки отделен неврон е
микроскопичен жив суперкомпютър, обработващ за части от секундата информация, получена от голямото количество други неврони, с
които е във връзка. Всички неврони в мозъка
колективно образуват мрежа с изчислителна
мощ, надхърляща човешкото въображение.
От нейната активност произлизат човешките
емоции, реч, усещания, движения, мотивация,
абстракции, воля и съзнание. Може да се каже,
че душата на човек се проявява чрез връзките
между неговите неврони. Девет месеца в майчината утроба са недостатъчни за формирането на тази сложна структура и нейното дооформяне продължава цял живот.

Синестезия: цветовете на думите
И тук се крие ключът към разбирането
на синестезията. Свръхсложната структура
на мозъка изисква много деликатно развитие
преди раждането с много фин контрол при
свързването на невроните помежду им. Създават се огромно количество връзки, а други
биват „подкастряни“. Така в различните части
на мозъка се формират центрове, специализирани в извършването на дадена задача – център на речта, на зрението, на сетивността и т.н.
Връзките между тези центрове са много строго определени. Настоящата теория за синестезията твърди, че може би се касае за дефект в
„подкастрянето“ на връзки между два мозъчни центъра, свързани с възприемането на различна сетивност.6 Нормално те не биха имали
директна комуникация помежду си, но при
синетстетите наличието на останала връзка
между тях води до следното: активацията на
единия център (например този, разпознаващ
графемите) би се предала по „неподкастрената“ връзка до другия център (например този,
разпознаващ цветовете). Крайният ефект би
бил възприемането на букви и цифри в цветове. На практика всеки два сетивни центъра

Фигура 1. Вероятна неврооснова на графемноцветната синестезия. (6) Районът от мозъка,
разпознаващ графемите, е показан в зелено, а
в червено е представено полето, разпознаващо
цветовете. Запазени връзки между двете полета
позволяват „разговор“ помежду им, водещ до усещане
за „оцветяване“ на буквите и цифрите.
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могат да се окажат с такава връзка помежду
си. Ето защо различията на възприятията при
синестетите се дължи на това кои сетивни полета от мозъка им са се оакзали във връзка.

Видове синестезия

Най-честа и най-проучена е графемноцветната синестезия, при която индивидите
възприемат графемите в цветове. Усещането е
строго индивидуално – различните хора придават различен цвят на едни и същи графеми.
Не само това, но и интензитетът на възприятията им варира. Мнозинството съобщават, че
виждат буквите на напечатания текст черни,
но всяка от тях поражда асоциация, усещане
за точно определен цвят. Този цвят е фиксиран за всяка буква, не се мени през живота и
е индивидуален за всеки синестет. Тези синестети се определят като асоциатори. Но малка
част от хората могат буквално да видят буквите цветни, едновременно съзнавайки, че са
черни. Те се наричат проектори.
Друга форма на синестезия е цветнозвуковата синестезия, при която звуци се възприемат с цвят. Отново може да се касае само
за асоциация или за реален цвят, възприеман
пред очите на синестета. Интересното е, че
всеки тон притежава собствен цвят, който
отново е строго индивидуален за всеки човек
и не се мени през живота му.
При ординалната лингвистична персонификация синестетът асоциира отделните
фрагменти от дадена поредица (като дните
на седмицата) с даден характер и един вид ги
одухотворява. Поведението на тези хора през
даден ден може да бъде повлияно от характера, който усещат, свързан с него.
Всички останали форми на синестезия
се получават по аналогичен начин. И така...

Защо синестезията съществува?
Интересен е въпросът защо гените за
синестезията са оцелели в популацията. Защо
еволюцията е преценила тази дарба като по-
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лезна и я е съхранила? Отговорът на тези въпроси засега остава мистерия, но съвременните когнитивни невронауки се опитват да я
разкрият. Засега е известно, че синестезията
се предава от поколение на поколение. До
40% от синестетите споделят, че имат близък
роднина със синестезия.4 Но роднините не е
задължително да притежават еднаква форма
на усещанията, което свидетелства, че се предава само предразположение към синестезията, а не самият феномен.
Има две хипотези защо синестезията е
оцеляла през еволюцията. Първата предполага, че гените за синестезия имат напълно друга
роля и синестезията е непредвидимо последствеие от тяхната функция. Възможно е същите
гени да нямат отрицателно отношение към оцеляването на индивида и да не са били обект на
строга селекция. Втората хипотеза предполага,
че синестезията е полезна и затова се е утвърдила в еволюцията. Връзката между синестезия и
изкуство, креативност, творчески дарби налага
мисълта, че тези индивиди имат преимущество
при оцеляването и гените им са се запазили.4 Засега обаче тази връзка се изплъзва на учените.
Най-интересна е теорията, че синестезията е просто свръхизява на качества, които всеки човек притежава. Нима не казваме „усмихнат ден“, „сиво ежедневие“, „тъпо
чувство“, „леко ми е на душата“, „извисих се“,
„сладки думи“? Известно е, че червеният цвят
възбужда мозъка, а синият го успокоява.
Много е интересен експериментът
на Wolfgang Köhler през 1929, модифициран и повторен през 2001 от Vilayanur S.

Фигура 2

164

Арбанаси 2012
Ramachandran and Edward Hubbard, наречен
„Ефектът Боуба/Кики“. Участниците в експеримента е трябвало да определят коя от две
фигури да назоват като Боуба и коя като Кики:
Резултатите показват, че до 98% от участниците назовават фигурата с обли краища като
Боуба, а тази с остри като Кики. Обяснението е
връзката между звученето на двете думи и формата, която устата трябва да заеме при изговарянето им. От този експеримент и редица подобни можем да изведем някои финални изводи.

Заключение
Може би всички сме синестети, просто
част от нас го изпитват много по-силно. Креативността е била ключово умение при оцеляването ни преди милиони години. Може
би способността да правим метафорична
връзка между нещата е дала тази дребна, но
съдбовна искрица креативност, достатъчна да ни помогне да оцелеем в естествения
подбор и да еволюираме до мислещите същества, които сме днес, задаващи въпроси за самите себе си. Бъдещите проучвания
върху синестезията биха допринесли не само
за разбирането ни върху структурата и развитието на човешкия мозък, приложението
на тези знания в медицината и изкуството,
но и върху цялостното разбиране как душата се проявява чрез него. Защото човешкият
мозък е органична материя със свръхсложна
структура, върху която Вселената е работила
13.5 милиарда години, за да може да почувства и осъзнае сама себе си. И да може да задава въпросите „Как и защо?“ е възникнала...
Благодарности за: Доц. Георги Чалдъков, доц. Антон Тончев и доц. Петър Генев, мои
учители в науката и евристичното мислене;
моите родители и близки, че подклаждаха огъня на моето любознание; Николай Тончев, мой
учител по барабани и приятел, че ме въведе в
красотата на невидимия свят на музиката.
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Х

ристовият Дух излъчва от Себе Си
Словото: „Аз Съм Виделината на
света”. Ако преживеем присъствието на Христовият Дух в нашите души, ние
можем да почувстваме в себе си импулса за
изучаване на Словата на Виделината. Изследвайки и проучвайки знаците, буквите, думите
и идеите на Виделината, ние ще осмислим, че
това са живите Слова на Христовия Дух. В тази
кратка статия ще направим опит за представяне на някои първи стъпки в тази духовно-научна изследователска дейност.
Еволюционно развиващото се съзнание
има точно определена методология при духовно-научното изследване. Ръководени от Христовия Дух в нас, трябва първо да стъпим здраво на обективната, външна основа на живота,
да я изследваме детайлно и после да започнем
нейното одухотворяване и възвисяване, водени от импулсите на Слънчевия водач на Всемирното Бяло Братство – Архай Михаил.
Реализирайки споменатата току-що методология, ние можем да направим одухотворяващия преход от външното към вътрешното чрез проследяване на историческото
развитие по темата за спектъра на светлината
и чрез конкретни физически реализируеми
експерименти, които могат да се превърнат
в добра основа за духовно-научно изследване на Завета на цветните лъчи на Светлината. Нашата главна цел ще е описанието на
това какво всеки човек може да наблюдава
конкретно при изследването на светлинния
спектър, колко и кои са цветовете в спектъра и каква е връзката между тези цветове и
Духовете на Светлината, описани от Учителя
Беинса Дуно в Завета.

Още в най-древни времена човешкото
същество е имало възможност да наблюдава
спектъра на светлината най-общо казано чрез
три явления: водна дъга, небесна дъга и т.нар.
мирова дъга. Първата може да се наблюдава
феноменологично при подходящи условия в
природата около различни водни феномени,
например около водопади, гейзери или по
време на мъгла под формата на многоцветна лента. Втората дъга възниква обикновено
преди или след дъжд, като оформя красиви
арки, и в по-редки случаи по време на специални атмосферни условия, които довеждат
до хало, проявяващо се под формата на седемцветна дъга в съвършена кръгла форма,
реализирана по посока на зенита. Третата
дъга се наблюдава най-често от астролози,
които, провеждайки своите небесни наблюдения, виждат точно преди изгрев слънце
при подходящи атмосферни условия небесна
дъга, която разстила своите цветове по посока на мястото, откъдето ще изгрее Слънцето.
От друга страна, отново астролозите в древността са обърнали внимание, че ярка бяла
звезда, като Сириус, когато се намира близо
до хоризонта, започва да свети с особен вид
проблясъци във всички цветове на дъгата.
Първоначално човекът съзерцава и преживява митологично тези явления като проява
на особен род същества, обитаващи природните стихии, или като нагледни знаци, изявяващи Божието присъствие и намерение. Това
провокира и развива човешката мисъл в пътя
на нейното пробуждане и разгръщане.
Кулминацията на този процес е по време на научните изследвания на Нютон, който извършва важен експеримент в областта
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на оптиката – разделяне на лъч бяла светлина на няколко цвята чрез триъгълна призма.
По-късно той прави втори експеримент, чрез
който успява да постигне съчетаването на
многоцветната светлина отново в бели лъчи
чрез втора призма, поставена на пътя на
цветната лента на спектъра. И споменавайки
думата спектър, непременно трябва да се отбележи, че тя е създадена именно от Нютон с
цел да обозначи многоцветната лента, която
наблюдава в описаните експерименти. Ако
се изрази по-прецизно историческото разгръщане на експериментите на Нютон, той
първоначално определя, че светлинния спектър при тези експерименти се състои от 5 основни цвята: червено, жълто, зелено, синьо и
виолетово. По-късно той развива своя експеримент и интерпретацията по него, като базирайки се на неоплатоническата и библейската традиции, избира числото седем като
база, с която да опише своите феноменологични преживявания на оптичните постановки, защото разбира, че би било най-правилно
от духовна гледна точка да свърже седемте
планетни сфери, седемте дена от седмицата,
седемте основни алхимични метала и седемте
тона в музиката със светлината. Поради тази
причина той добавя към вече въведената система от основни цветове два нови междинни
цвята: оранжево и индиго. По този начин се
реализира добре известната ни схема от седем цвята: червено, оранжево, жълто, зелено,
синьо, индиго и виолетово.
Проучвайки Завета на цветните лъчи
на Светлината, веднага може да ни направи
впечатление следният факт: на 5-а страница е написано: „Слово Божие, Бог е Дух, Дух
Вечен, Който има седемте духове Божии”, а
след това не са изброени седем духовни същества, а десет: Духът на Любовта, Духът на
Живота, Духът на Святостта, Духът на Мъдростта, Духът на Душата, Духът на Истината,
Духът на Силата, Духът на Благодатта, Духът Христов, Святият Дух. В частта от 8-а до
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47-а страница в Завета се вижда, че Духът
на Любовта предхожда Духа на Живота, а в
частта, озаглавена Отец на Светлините, се
вижда ясно, че Духът на Живота е свързан с
червеният цвят, а Духът на Любовта е свързан с розовият цвят, като в тази втора част
на Завета Духът на Живота предхожда Духа
на Любовта. В последната част на Завета
на цветните лъчи на Светлината – т.нар.
Плодът на Духа, червения и розовия цвят са
обединени и поставени на първо място от
Седемте Духове. Тази динамика на червеният
и розовият цвят в съдържанието на фундаменталната книга, написана под диктовката
на Христовия Дух от Учителя Беинса Дуно,
не е объркващо противоречие, а ключов момент във феноменологичното преживяване и
осмислянето на спектъра на светлината.
Друг важен момент е фактът, че към
спектъра са добавени някои допълнителни
цветове като т.нар. Светли лъчи, Бели лъчи
и Диамантови лъчи. В първата част Завета
започва със Светлите лъчи (5-а стр.) и завършва с Диамантовите бели лъчи (40-а стр.).
Втората част на Завета започва със Светлите лъчи (48-а стр.) и завършва с Белите лъчи
(58-а стр.), а третата част на Завета започва с
Белите лъчи (60-а стр.) и завършва с Диамантовите лъчи (60-а стр.) и със Светлите лъчи
(61-ва стр.). Това особено разположение на
трите вида лъчи в началото и в края на частите на Завета на цветните лъчи на Светлината онагледява друго фундаментално
феноменологично преживяване на спектъра
на светлината, което е важна част от самия
автентичен експеримент на Нютон.
За да подходим правилно към току-що
описаните ключови въпроси към съдържанието и смисъла на Завета, необходимо е
да направим два прости експеримента, лесно приложими от всеки. Чрез тях отново ще
възприемем директно цветовата структура
на светлината и ще осмислим резултатите
от тези експерименти във връзка с описана-

Феноменологично изследване на светлинния спектър

Филип Филипов

Фигура 1. Експериментална постановка на Нютон –
инволюция и еволюция на светлинния лъч

та по-горе динамика на розовия и червения
цвят и с наличието на Светли лъчи, Бели лъчи
и Диамантови лъчи.
Ако повторим експерименталната постановка, реализирана от Нютон, при която
бял лъч светлина се разлага на няколко цвята
и после отново цветните лъчи се съчетават в
бял лъч светлина, ще ни направи впечатление,
че цветовете, които се реализират, преливат
един в друг без отчетливи граници. Освен
това, ако просто разложим директна слънчева светлина чрез призма или дифракционна
решетка, ще се забележат отчетливо 6 цветни области: червена, оранжева, жълта, синя и
виолетова. При тези експерименти червената
област се проявява ярко с различна степен и
нюанси на червеното. След нея следва оранжевата област, която обикновено е с по-малка ширина, но е явно, че между червената и
оранжевата област липсва розов цвят.
Този особен цвят се наблюдава, ако например се работи чрез призма, която бавно
се завърта спрямо първичния бял лъч по такъв начин, че да потърсим самото начало на
червената област при директно наблюдение
на лъча от тази област, а не чрез проектирането му върху екран. Малко преди червена-

Фигура 2. Бялата светлина и цветни лъчи

та област да започне със своята открояваща
се плътност и отчетливост, се намира една
особена област, при която бялата първична
светлина прелива в червена светлина, и то
по такъв начин, че плътността и яркостта на
червената област намалява и ясно се различава розов нюанс. С други думи, там, където
бялата светлина започва своето пречупване
от призмата към червената светлина, едва
забележимо и фино се наблюдава преливане
на бяло и червено, което ние феноменологично възприемаме като розово. Това обяснява

Фигура 3. Светлинен спектър
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защо в Завета се говори за Духа на Любовта,
облечен в розовия лъч на светлината, и трябва да се отбележи, че в първата част на книгата именно Духът на Любовта предшества
Духа на Живота, както и в описаната току-що
постановка – фината розова област предхожда червената област.
Напредвайки към следващите цветови
зони, веднага ни прави впечатление, че зелената област е доста широка и при нея се
наблюдават ясно различими три нюанса –
жълто-зелена, плътнозелена и синьо-зелена
области. Независимо че това е така, в Завета
зеленият цвят, свързан с Духа на Душата, не
е разделен на отделни подобласти, но е пределно видимо, че например в първата част на
Завета има доста повече текст за Духа на Душата, отколкото за другите цветни лъчи.
Веднага след синьо-зелената област започва синята област, която видимо има две
области – небесносиня и плътносиня. Отново, както и при зеленият лъч, в текста на
Завета няма отделни подобласти за тези два
различни нюанса на синьото. Трябва да се отбележи, че ако Нютон е говорил за „...зелена
област, синя област, индигова област и виолетова област”, то често в съвременните
български учебници по физика се говори за
„...зелена област, светлосиня област, тъмносиня област и виолетова област” и поради
тази причина понякога настава объркване
в разбиранията на отделните хора. В случая
същественото се състои в директното възприятие на синята дреха на Духа на Истината
чрез съзнание, освободено от всякакви предразсъдъци.
Друг проблем, произлизащ от чисто
културни и лингвистични причини, възниква, когато последователи на Учителя,
за първи път прочитайки текста на Завета,
попадат на понятието Аметистови лъчи.
Нито Нютон говори за този цвят, нито в
българските средношколски и университетски учебници се среща понятието аме-
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тистов цвят. Естествено е да стигнем до
въпроса: съществува ли такъв цвят в спектъра на светлината? Ако подходим по аналогичен начин към виолетовата област на
спектъра, както подходихме експериментално към червената област, и потърсим самия край на виолетовата област там, където
тя прелива с белия първичен лъч светлина,
идващ от призмата, можем да забележим
един особен по-светъл нюанс виолетово,
който е също както розовото трудно забележим, но все пак наличен при внимателното и директно наблюдение на спектъра, без
той да се проектира на екран.
Така нашето феноменологично наблюдение върху първата експериментална постановка на Нютон регистрира 8 цветни области: розова, червена, оранжева, жълта, синя,
виолетова, аметистова. Ако ние реализираме
и втората част от ключовия експеримент на
Нютон, директно ще наблюдаваме как първичният бял лъч светлина се разгръща в няколко цветни лъча и после отново, посредством вече втора призма, цветната светлина
се съчетава в бяла светлина. Така веднага
виждаме защо в началото на Завета се говори за Светли лъчи, а в края – за Бели лъчи.
Остава обаче въпросът как могат да бъдат
наблюдавани и феноменологично възприети
Диамантовите лъчи.

Фигура 4 Диамантови лъчи

Феноменологично изследване на светлинния спектър
Заменяйки триъгълната призма с мултифасетна призма, обикновено използвана за оформянето на диаманти или други
скъпоценни или полускъпоценни кристали,
можем лесно да наблюдаваме Диамантови
лъчи. Например може да се вземе прозрачен
кристал, оформен като мултифасетна почти
сферична призма, и да го поставим така, че
върху него да попада пряк лъч бяла светлина
и заедно с това кристалът да бъде в постоянна ротация около дадена негова ос. Тогава нашето феноменологично изследване
достига до своята кулминация, защото чрез
този лесно приложим експеримент се вижда
сложна и красива картина – бърза смяна на
всички описани току-що цветове. Създава
се впечатлението, че се наблюдава цял един
космос, проявен като мощно и динамично
съчетаване на всички цветни лъчи. Подобна
картина може да се наблюдава и при хелиакалния изгрев на Сириус, случващ се всяка година между 14 и 17 август на Лятната

Филип Филипов

духовна школа на Рила. Дори и по-късно от
този период при наблюдението на тази ярка
бяла звезда може да се съзерцава от всеки
как тя затрептява във всички лъчи на спектъра на светлината, сякаш е част от живата
космична дреха на Христовото Същество.
В заключение можем да изразим идеята, че в Завета на цветните лъчи на Светлината е показан пълният цикъл на проявата на Светлината. Светлите лъчи, ако слязат
инволюционно и се проявят чрез призма, се
разгръщат в многоцветна феерия от розови,
червени, оранжеви, жълти, зелени, сини, виолетови, аметистови лъчи. След това те еволюционно възлизат чрез помощта на Христовия Дух и се съчетават в диамантови лъчи,
ставайки по този начин Негова магична
аура. Обогатили се с нов опит и изпълнили
своята мисия, диамантовите лъчи преливат
могъщо и продължават своя вечен път като
бели лъчи, за да проявят пълнотата на Божието единство.
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ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ДУХА
В ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
Веселин Дочев

ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ДУХА
В ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
Веселин Дочев

У

чителят ни е завещал метод за
духовно повдигане и усъвършенстване в пътя Господен и по
неговите думи това е много прост метод Христов. Като тръгнем по стъпалата на космичната стълба на реалността, ще разберем на
какво ниво се повдигаме при работа с цветните лъчи на светлината. А стъпалата са:
Първо стъпало: Материята е кондензирана
Енергия;
Второ стъпало: Енергията е кондензирана
Светлина;
Трето стъпало: Светлината е кондензирана
Мисъл;
Четвърто стъпало: Мисълта е кондензирана
Любов;
Пето стъпало: Любовта е плод на Духа;
Шесто стъпало: Духът е проява на Космичното Начало.
Учените от миналото не са имали това
знание, а сами са откривали закономерности и са търсели приложение на откритията
си. Ще спомена някои от тях, изпреварили
времето си, чиито открития и в наши дни все
още не са намерили пълното си приложение.
Статията е опит за сравнение на някои техни
открития с мъдростта, оставена ни от Учителя Петър Дънов, и хвърляне на светлина върху последното стъпало – Духът.
И днес си остава също толкова мистериозно името на Франц Антон Месмер, колкото и по времето, когато е живял и работил.
Създаденият от него, подобен на батерия акумулатор, му донесъл голяма популярност. Ус-

тройството представлявало заземено ведро,
в което били пресирани няколко дебели слоя
влажни зеленчуци и желязна шлака. През цялото устройство минавал железен прът, покрит отгоре с кръгъл дървен похлупак. Когато
се докосвал до железния прът, Месмер усещал
определени импулси. Електростатичният удар
не бил нещо непознато по онова време. Месмер заявил, че усетената от него енергия е от
съвсем друго естество, прониква по-пълно в
тялото и създава усещането за „потръпване”.
Нито един от пациентите на Месмер не е потвърдил, че ефектът е идентичен с познатия
електростатичен удар. Тези специфични удари
предизвиквали трепет, съживявали, възбуждали и несъмнено действали изцелително.
При проучване се оказва, че батерията
на Месмер не би могла да произведе електростатична енергия. Устройството би предизвикало късо съединение. Освен това то не е в
състояние да произведе достатъчно електрическо напрежение, че да предизвика такива
силни психологически ефекти. Нещо повече
– в него не би могло да се натрупа ниско напрежение или висок ампераж.
И накрая, електростатичните удари не
са живителни. Те не увеличават жизнения
потенциал, обратното – могат да убиват.
Не предизвикват тръпки, а болка. Не носят облекчение, а напрежение. Месмер е открил определен вид енергия, която малцина
академични учени и специалисти отказали да
признаят. Тя била отнесена към онези странни живителни енергии, които били наречени
най-общо витални1.
Друг учен, който твърдял, че природата е изпълнена с тайнствена светлинна
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енергия, от която черпи жизнените си сили,
е барон Карл фон Райхенбах. Откритата от
него лъчиста енергия напълно преобърнала
представата му за света. Живителната сила
била открита във виолетовия спектър. Пациентите му се чувствали изпълнени с повече
сили и жизненост, когато докосвали проводник, изложен на виолетова светлина. Освен
това, те можели да различават виолетовите
стимулатори и червените дразнители в метални предмети, които са били изложени на
слънчева светлина само за няколко минути!
Ето какво пише Джери Василатос в
книгата си „Изгубените открития” относно
откритата от Райхенбах нова енергия: „Първо, чувствителните пациенти на барона били
в състояние да доловят и съобщят за новия
вид всепроникваща енергия от лунната светлина. Второ, въпросната енергия сама по себе
си не била светлина. Ако беше такава, ефектите º не биха предизвиквали спазми чрез
контакт с помощта на проводник. Енергията
не е светлина, но се пренася чрез светлинните лъчи. Интересен парадокс! Трето, енергията предизвиква определени усещания при
физически контакт. Четвърто, способна е да
бъде абсорбирана и да преминава през метални проводници. Пето, не е нито електрическа, нито магнитна. Шесто, тя се излъчва в
пространството, когато се разреди в края на
проводника. Седмо, след кратко излагане на
въздействието º материята е в състояние да
я задържа за продължителни периоди. Осмо,
тя може да се отразява в огледала. Девето,
всички пациенти дават приблизително еднакви описания на въздействието º по време на отделните експерименти”1. Очевидно
става въпрос за напълно непозната дотогава
сила, действаща по свои закони и притежаваща специфични свойства.Тази фундаментална енергия Райхенбах нарекъл од. В процеса на експериментите станало ясно, че од
насища материята подобно на течност и се
разпространява на нещо като потоци. Наси-
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тените обекти „изливали” излишните токове.
Такава аналогия се открива в словото на Учителя: „Според мене, аз трябва да дам някому
излишъка от моите знания, от моя живот, защото той не е мой. Тази виделина, която иде
отвътре, трябва да я препратя навън”4.
Енергията од „изпълва” материята и се
запазва в нея няколко минути след прекъсване на връзката. В зависимост от материала тя
остава до един час, преди да изтече напълно.
Друго свойство на од е способността º да прониква и в тъканите на човешкото тяло. Този
начин на проникване напълно се различава от
зареждането с електричество, при което зарядът минава само по повърхността на проводника. Баронът правилно предположил, че всяка материя, изложена достатъчно на слънчева
светлина, започва да излъчва од. С откритието,
че тя изпълва не само материята, но и цялата
Вселена, дискусията за връзката между дух и
материя вече не изглеждала толкова проблематична. Од се проявява в електрическите устройства и във високоволтовата електрическа
индукция. Електричеството и магнетизмът са
в състояние да индуцират од от разстояние,
но да предизвика електромагнитни заряди с
помощта на од баронът не успял. Това се отдало на Никола Тесла. Той успял да извърши истинска трансформация на од в електричество.
Способността на непознатата енергия
да се отразява в огледала е открита и от Нейтан Стъбълфийлд. За да превърне тази енергията в топлина, той е използвал две полирани метални огледала, обърнати едно срещу
друго. Друго негово откритие е преобразуването на земната енергия освен в топлинна,
и в светлинна. Посетители на фермата му са
видели топла и разсеяна светлина да идва изпод земята около къщата. Освен светлината,
мнозина чули много силен и непознат шум,
излизащ като че ли от всички страни около
къщата. Според думите на самия Стъбълфийлд, той е могъл да добива светлина от земята
и въздуха, както и звук.

Проявлението на Духа в Завета на цветните лъчи на Светлината
Никола Тесла – световноизвестен учен,
който с помощта на своите трансформатори е бил в състояние да произвежда милиони
електростатични волта. Разрядите били с
интензивен бял цвят. Бял огън. Внезапните
импулси оцветявали каналите на разреждане в бяло, защото трансформаторите на Тесла всъщност разделят етера от електроните.
Трансформаторът на Тесла провежда етер, а не
електрони. Фактът, че белият огън преминавал
през всякаква материя и особено през изолаторите, разкрива етерната му природа. Ефектът
от въздействието на белия огън бил по-скоро
охлаждащ. Самите искри били „меки” в сравнение с другите форми на електричество, въпреки
застрашителния си вид. Тесла успял успешно
да премахне опасния елемент на електричеството. Като блокирал бавните и гъсти заряди,
той освобождавал мистериозния ефузивен
етер, свойствен за електричеството. В речника
на Тесла етерът е течащо през пространството
електричество, газ с изключителни и трансцендентални свойства. Етерът е изпълващо цялото
пространство електричество, огромен резервоар на неизчерпаема енергия, подвижна енергия, която може да се добива съвсем свободно.
Какво казва Учителят Петър Дънов за
етера? „Слънцето съставлява извор от жива
енергия за цялата Слънчева система. По отношение на Земята енергията на Слънцето е
положителна. Тя се развива в положително
и в отрицателно електричество и в положителен и в отрицателен магнетизъм. От съприкосновението на тия две енергии се произвежда животът на Земята. Посредникът,
който съединява и трансформира тези две
енергии, е наречен от учените етер. Той прониква пространството и цялата Земя. Окултистите го наричат животворна плазма;
мистиците го наричат дух. И в книгата Битие
(гл.I, ст.1–2) се казва: „В началото създаде Бог
небето и Земята. А Земята беше неустроена и
пуста; и тъмнината бе върху бездната; и Дух
Божи се носеше върху водата“22.

Веселин Дочев

Сегашните учени хора вземат етера
като материя, която е в покой, няма движение. Има напрежение в себе си, но те поддържат, че етерът няма никакво движение. Той
никъде не се движи, той е в покой, но има
едно напрежение. Следователно в този етер
става всичкото движение на молекулите, на
атомите, на протоните, на йоните. Следователно онези частици, които вземат една сила
от външните условия, са негативни, а тези,
които дават нещо от себе си, са протони, положителни16.”
По думите на Учителя ние познаваме
Слънцето чрез светлината, но и за нея има
един посредник. Това е етерът, иначе то ще
бъде невидимо6.
„Тогава едно тяло, което се движи в
етера, нали казват, че етерът е еднообразен
и толкова рядък, не прави никакво съпротивление – сега това движение в етера ли е,
или вън от него? Дали етерът се колебае, или
в дадения случай е толкова отзивчив, че като
върви светлината, като се набира светлината,
за това причина е етерът – че се правят такива гънки. Светлината преодолява. Значи етерът, колкото и да е тънък и гъвкав, все прави
едно малко съпротивление на светлината15.”
Много преди изследванията на Хенри
Бекерел и Мария Кюри в областта на радиоактивността Тесла издигнал идеята, че материята спонтанно се превръща в енергия. Този
процес, твърдял той, е вечен. Цялата материя се пронизва, бомбардира и дезинтегрира от постоянен външен поток космически
лъчи. Процесът осезаемо се засилвал през
деня, защото според него тези лъчи идвали
от Слънцето. Те притежавали невероятно
голям електрически потенциал. Споменава
потенциали, надхвърлящи сто милиона волта, и твърди, че ги е измерил със специални
детектори.
Заредените час тици непрекъснато
бомбардират всички материали и благодарение на това можела да се наблюдава ра-
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диоактивността. Тесла твърдял, че цялата
материя се намира в състояние на постоянен разпад. Най-плътните метали най-лесно се идентифицират като радиоактивни,
защото представляват „по-добри мишени”.
Радиоактивността според тази гледна точка е манифестация на външно въздействие.
Той твърдял, че истинският източник на радиоактивността се намира вън, а не вътре в
материята и че той е именно тези лъчи, идващи от космическото пространство. Определя космическите лъчи като подобно на
светлината лъчение с огромна проникваща мощ. Космическите лъчи, според Тесла,
представлявали „ултраматериални частици”,
които са в състояние да преминават през
стъкло. Наблюдавал как тези лъчи буквално
потъвали в металите. Те нямали нищо общо
с обикновените космически лъчи. Той смятал, че това подобно на светлината лъчение
е най-сериозният източник на енергия за реално приложение. Според него енергията му
многократно надхвърля тази на „частиците”
на космическите лъчи.
Един друг изследовател и съвременник
на Тесла развил теорията за радиоактивността като „външното бомбардиране” и привел
експериментални доказателства. Белгийският физик Гюстав льо Бон изучавал с особен
интерес ултравиолетовите лъчи и радиоактивността. Експериментите му го довели до
заключението, че енергийното бомбардиране
е пряк причинител на радиоактивността и
това му давало възможност да º влияе.
Разпадането на материята и превръщането º в енергия били описани в няколко
труда на Льо Бон. Той говори за процес на
конверсия, който може да бъде наречен единствено фотоядрен. Изказал предположението, че фотоядрени реакции се извършват във
всяка материя, осветявана от Слънцето. Самата светлина била в състояние да превърне
обикновената материя в енергия. Излагането на фокусирана слънчева светлина можело
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нагледно да превърне някои леки метали в
„енергийни еманации”.
Льо Бон открил онази част от слънчевия спектър, която първа проявила преобразувателна способност — крайната част на
ултравиолетовите лъчи.
Той заявил, че съществува невидима и
силно проникваща част от слънчевия спектър, чиято мощ е в състояние да прониже и
жилищни сгради.
Наричал ги „тъмна светлина”, идентифицирайки я с луминесценцията на од на Райхенбах. Тъмната светлина според него е част от
слънчевия спектър, който може да проникне
във всяка материя и да я дезинтегрира.
Според д-р Льо Бон, при фотоядрената реакция има и особена взаимосвързаност между елемента и лъча. Всеки елемент
отговаря на специфични серии светлинна
енергия. Дезинтеграцията започва само когато отделният елемент бъде бомбардиран
от точно определен лъч. Не е нужно лъчът да
попадне върху елемента, достатъчно е само
да се намира в близост до атомите му, за да
стимулира започването на процеса.
Фотоядреният процес представлява
верижна реакция, която е далеч по-важна от
другите видове реакции, дължащи се на изпускането на бавни неутрони. Тъй като единединствен подобен лъч е в състояние да стимулира разпадането на огромен брой атоми,
дори и най-обикновените материали излъчват енергия. Единствено нееднородния характер на слънчевата светлина и разсеяните
лъчи не позволяват унищожаването на всички земни елементи.
И така, пълното разпадане на даден
елемент може да се предизвика единствено
от специфични гама-лъчи, които превръщат
материята в чиста енергия, без междинни частици. Следователно реакциите при отсъствието на въпросните лъчи са непълни – много
по-слаби от възможното „пиково” превръщане на материята. Тези непълни реакции водят
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до появата на различни частици и лъчи, които
физиците наричат радиоактивност.
Ако тези стимулиращи фокусирани
лъчи се приложат контролирано към резонантните им елементи, биха могли да се отделят неизчислими количества използваема
енергия за цяла вечност.
Д-р Льо Бон говори също за тези преобразувания като за етерни. В процеса на фотоядрената реакция има две крайности: при
едната по време на частичното преобразуване се образуват множество различни частици
и лъчи; при другата се извършва пълно преобразуване на материята в енергия.
Чрез моделиране на фотоядрения процес
Льо Бон показал как могат да се определят специфичните резултантни енергии. Теоретично
тези реакции могат да се настроят така, че да се
получава топлина, светлина, двигателна сила,
отблъскване, привличане, с други думи – всичко. Тази „вътрешноатомна енергия” е резултат
от управляеми и моделирани реакции, при които физиците са в състояние да определят с висока точност изходния резултат. Така е възможно
да се получи чисто електричество без вредни
странични емисии – достатъчно е просто да се
подберат подходящите лъчи и елементи.
Д-р Томас Хенри Мъри е друг забравен
учен, който с помощта на „шведски камък” и
изработено от него устройство успял да получи огромното количество електричество.
Той приел, че кристалната решетка на минерала наистина улавя някои от тези лъчи.
Мъри бил убеден, че Земята е изпълнена с „лъчист океан от енергия”. Неведнъж
повтарял, че този океан непрекъснато обгръща планетата ни с енергийните си приливи.
Според него лъчите, „виновни” за този океан,
попадат „отвъд гама-спектъра”.
Конструираното от него устройството
Мъри кръстил приемник СОSRAY. Без антена
и заземяване не се наблюдавала никаква активност. Тя изчезвала и когато антената била
„скъсявана”, докосвана или доближавана.

Веселин Дочев

През годините след първите му открития били намерени три различни приложения на общия принцип. На първото си странно откритие се натъкнал случайно по време
на експериментите с приемника на лъчиста
енергия, докато се опитвал да „настрои” камъка с един от ранните заземени радиоприемници. За свое най-голямо изумление Мъри
открил, че не улавя радиостанции, а гласовете на собствените си съседи! В слушалките се
чували звуци от места, където нямало никакви микрофони – обикновени разговори и
домашни шумове. Настроен на тези свръхестествени вълни, Мъри в крайна сметка успял
да открие и намиращите се на големи разстояния места, където се разнасяли звуците. Устройството му не било микрофон.
Втората изумителна област на открития
е свързана с терапевтичните лъчеви устройства. Счупените кости се възстановявали
много по-бързо, ако се подложат на определен вид радиоимпулси. По този начин можели да се лекуват също така порязвания, навяхвания и някои изгаряния. Щом по време
на възстановяването си тъканите излъчват,
значи можело същият вид лъчение да се приложи изкуствено и да стимулира възстановяването. Подобните на светлинни лъчи биха
стимулирали възстановяването на конкретни вътрешни органи, стига да се прилагат
достатъчно внимателно.
Друго конструирано от него устройство
е лампата YARОМ. Мъри изложил различни
материали на лъчите на сравнително малката
си лампа и открил, че може да стимулира растежа на кристалите и металите. Отделеното
злато от златната руда се „увеличавало”, когато се облъчва с гама-лъчи. Това поставило
началото на още по-драматична серия проучвания, довела до третата му революционна
разработка.
Така д-р Мъри открил, че нищожното метално съдържание в отпадъчните руди
може да бъде накарано да „расте” чрез из-
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лагане на специфични енергии. Навсякъде
в тези „отпадъци” се срещали злато, сребро
или платина, но под формата на отделни разпръснати „зърна”. Експериментът показал, че
лъчите са в състояние да предизвикат „органичен” растеж на малките кристали скъпоценен метал. От тези резултати Мъри изчислил,
че количеството злато се увеличавало между
107 и 329 процента!
Д-р Мъри получавал мед и олово с изключително добри огнеупорни показатели.
Оловото не можело да се стопи дори при
температура 1000°С и било истинско чудо за
всеки металург, запознал се с образците. Получената мед била толкова силна и издръжлива на топлина, че я използвал за изработването на високоскоростни двигатели. Една
пазена в тайна сплав, получена по този начин,
е в състояние да издържи на температура над
100 000°С, без да се разтопи.
Съществува алтернативен модел, който
насочва вниманието към необходимостта устройството да бъде заземено. Антената може
да се елиминира, но нещата със заземяването
не стоят по същия начин. Освен това, за да
работи успешно, апаратът трябвало да бъде
„настроен”.
В много лекции и беседи Учителя говори
за спазване на разстояние между учениците.
Нееднократно споменава за необходимостта
косите да са добре сресани и за значимостта на тяхната дължина; заедно с ръцете те са
антени, чрез които възприемаме по-висшите
енергии. Съветът да ходим няколко часа боси
през топлите часове на деня не е ли в своята
същност заземяване? Препоръчва заземяване преди да се започне медитация. Концентрирането на мисълта не е ли настройване
към честотите на по-високите вибрации във
Вселената?
В една от беседите си Учителя казва: „Сега
ще ви дам едно упражнение, но трябва да знаете, че при всяко движение вие се свързвате с
теченията на природата. Щом обтегнете ръката
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си и държите ума си концентриран, вие имате
вече контакт с тези течения. И тогава при всеки даден случай можете да имате връзка или с
електричеството на Земята, или с електричеството на Слънцето. При всяко обтягане на ръката вие можете да имате още контакт или със
земния, или със слънчевия магнетизъм. Магнетизмът пък изобщо е свързан с праната, т.е. с
жизнената енергия на природата. Тъй щото при
обтягане на ръцете и краката и при концентриране на ума човек използва жизнените енергии
на природата и става здрав и силен. При халтаво държане на ръцете природните сили не могат да се използват”13.
По-горе споменатите учени са работили със светлината, космическите лъчения и са
постигнали удивителни резултати. А какво би
се постигнало, ако се работи с мисълта, Любовта и с Духа Божи? Мисълта е най-висшето на
Земята, а най-нисшето в Духовния свят.
„Ако се не родите от вода и Дух.“ Учителят превежда думата вода с думата добро,
а Духът – с Истината. „Що е водата – Доброто. Единственото реално нещо, което ние
знаем в света, това е Доброто. Единственото
нещо, което ние виждаме и което може да ни
причини радост, щастие и блаженство, това
е самата Истина. Истината е тази светлина,
която постоянно влиза в нас. Тя носи живот.
Това, което виждаме, е Истината, която носи
храна за човека. Тя носи храна чрез светлината. Значи това, което носи истинската храна
за човешката душа, е Истината. Тази храна е
истинската светлина за душата. Тази светлина ни разкрива света отвън17.”
„За да не си напакостим при работа със
светлината и да получим обратни на очакваните резултати, трябва да сме запознати поне
малко с нейните характеристики. Светлина
от светлина има разлика. Има светлина, която граби, която убива, а има светлина, която
оживотворява3.”
„Тази светлина, която ние виждаме, не
идва от самото Слънце, но от Божествения
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Дух. Светлината е признак на онази мисъл,
която Великият отправя към всички живи
същества на Земята. Тази светлина, именно,
ни възраства и подкрепя. Без нея няма живот, няма мисъл, няма знание19.”
„Но за светлината, която слиза, ние вече
имаме реално понятие, понеже виждаме туй,
което слиза от Слънцето и разкрива пред нашите очи цялата Земя с всички предмети на
нея. Светлината е Дух, Който слиза от Слънцето и има пряко съприкосновение с нашия живот. На това Слънце можем да уподобим и Духа.
Той няма да влезе иначе, защото ако слезе, ще
разтопи, подобно на Слънцето, всичко това,
което виждаме около нас; то ще стане на прах и
пепел, или пак ще се обърне в газообразно състояние. Затова Бог казва: „Аз няма да сляза, а
ще проводя през пространството Своя Дух, да
принесе на хората Моето благословение“. Ето
защо Бог не иска да слезе при нас, а изпраща
Духа Си – светлината. Този Дух, тази творческа
способност е именно, която гради в нас. Всичко, каквото притежаваме, Нему се дължи. Тази
разумна сила, която се проявява от Бога, учените хора я определят във вид на закони, на сила,
на сродства между елементите и т.н. – дават º
разни имена. Но то е една Същност разумна,
която работи; то е Дух, Който създава закони2.”
„В Библията, а и в окултните среди, често
се говори за виделина, но тя трябва да се разграничи от светлината. Думите светлина и виделина са от един и същ корен, но светлината
е отражение на виделината. Виделината е съединение на онзи Божествен елемент, който се
отнася вече към човешкия ум, т.е. който ни прави да разсъждаваме разумно, да имаме логика,
съдържание и смисъл в нашата мисъл. В съвременната наука физиците спорят върху светлината – дали иде от Слънцето или е нещо друго.
Има учени, които оспорват, че иде от Слънцето, а поддържат, че тя е особена енергия, която,
като дойде до земната повърхност, разбива се
в нея и дава отражение на светлина. Виделината е един вътрешен процес. Тя е елемент, който
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може да се опита всякога. Виделината е най-реалното нещо в света. Тя е хиляди пъти по-реална от този свят: тя създава човешката мисъл,
желанията, тя е проводник в Духовния свят и
съществува във вид на съвремения етер.
Ако нямате виделина в себе си, не може
да се прояви у вас Любов, Истина. Христос
казва: „Вие сте виделината“. Кои „вие“? Първият елемент е солта, законът на равновесието,
който държи всички сили в равновесие; вторият елемент е виделината, тя въздига и възраства нещата, т.е. всички мисли и желания
растат във виделината и се развиват по-правилно. Човек, който живее във виделината, е
като плодно дърво, което расте на плодородна
почва; в него всички плодове узряват4.”
Като имаме предвид, че Любовта е наймощното направление на Божествения Дух
в света, може би ще си помислим, че първо
трябва да започнем работа с Любовта21. Учителя казва, че ако искаме да се прояви Божествената Любов, трябва Духът да бъде в
нас, да Му дадем място да се прояви2.
„Когато дойде Божествената Любов да
действа в света, тя действа с най-добрите методи. И всички трябва да имаме предвид, че за
да се появи Божествената Любов у нас, Духът
дълго време трябва да работи върху нашето
физическо и духовно тяло, за да може да го
подготви да възприеме енергията. Ако сега
през нашето тяло би минала една интензивна
енергия на Любовта, тя би ни разтопила. Следователно Божествената Любов постоянно се
приспособява според състоянието на нашите
духовни тела, според степента на нашето развитие, постоянно духът ни работи11.”
На друго място Учителя цитира стих
от Библията: „В начало бе Словото“ и после
пояснява: Словото – това е първото проявление на Любовта в материалния свят, а Любовта – това е първият плод на Духа.
Глава на Словото е Истината. А глава на
Истината е Божият Дух. Той е Начало на началото на всички неща.
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„Ето защо първото, с което човек трябва да започне, е Словото. И това, което по
някой път говори на човека, не е още Духът
Божи, то е Словото. После човек ще дойде до
Истината и най-после – до Божествения Дух.
Който не разбира Словото, не може да разбере Истината, а който не разбира Истината, не
може да разбере и Духа. Защото Духът слиза
в Истината, а Истината слиза в Словото.
И това Слово говори: „Духът е онова,
което дава живот“. Живот има, защото има
Дух. Духът е внесъл Живота23.”
Учителят ни завеща да бъдем едно с
Христа. „Духът Христов и нашият Дух са
едни и същи духове по произхождение. Нашата душа и Христовата душа са едни и същи
души, от едно и също произхождение. Той
казва: „Философията на живота е тази: да познаете, че вие сте изпратени от горе, за да изпълните волята на Онзи, Който ви е пратил
преди милиони години на Земята”. И следователно затова е дошъл Христос – да донесе
закона на Любовта, и казва: „Само по закона
на Любовта вие можете да изпълните тази
Негова воля, понеже Той е Любов“. И там,
където е Любовта, там е и Духът, това, което
движи силите. А това в индуската философия
го заместват с думата прана. Праната във
всички нейни проявления е материя, която
прониква във всичко и вечно се движи. Има
няколко имена: прана, акаша – това са сили,
които са в потенциално състояние. Някои я
наричат татвас. Но акаша е първото проявление на тази татвическа материя в света10.”
„Тази разумна сила, която се проявява
от Бога, учените хора я определят във вид
на закони, на сила, но тия живи закони имат
отношение към оная велика, жива енергия в
света, която изтича от своето първично състояние, за да влезе в пътя на еволюцията и
тъй да видоизмени тази първична сила, която индусите наричат prakriti, а ние я наричаме Дух. Духът – това е първичното. И казва
апостол Павел на друго място: „Плодът на
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Духа е Любовта“, т.е. първото диференциране на Духа е Любовта, а първото изтичане от
Бога е Духът. Следователно първият закон в
света е законът на Любовта. Туй в индуската
философия се нарича закон за татвическата енергия, от която праната е едно видоизменение – това е едно течение, което иде от
Слънцето, едно механическо течение9.”
„Праната е силата в света, която изпълва пространството. И в потенциално отношение съществува, и в кинетично отношение
съществува. Когато тя се преплете с материята, се образуват формите. Прана, или жизнен
елексир го наричат. Ние трябва да имаме тази
жизнена енергия, която Бог ни е дал. Та водата в дадения случай, когато казва Христос „от
вода и дух“, се взема като първичната прана,
силата, праната е това. А Божественият Дух е
разумното в човека, това е най-висшето съзнание. От вода и от дух, прана трябва. За да се
проявим в каквото и да е отношение, трябва
да имаме в себе си изобилно прана, изобилно
първична вода. Трябва да имаме в запас; щом
нямаме тоя запас, ние сме неразположени18.”
„Значи в природата има една разумна
жива сила, която действа по разнообразни
начини. Тази сила индусите я наричат tattvas,
санскритска дума, която значи жива енергия,
която прониква цялото пространство и е
основа за движението на всичките небесни
тела, и е причина за произвеждане на всичкия живот във Вселената. От тази tattvas,
татвическа енергия, праната е едно видоизменение. И онзи научен начин да използвате тази жива енергия индусите наричат
Prânâyâmа8.”
„Когато дишаме въздух, да го приемаме с обич, да знаем, че има нещо във въздуха, което е влязло в нас. Хиляди години са
го знаели посветените, те го наричат прана.
Това е онази животворна енергия, която чрез
Любов може да се възприеме. В онези хора,
които не дишат по любов, тази енергия не
влиза. За всеки човек има специални методи

Проявлението на Духа в Завета на цветните лъчи на Светлината
за дишане. Човек ще се домогне до тези методи чрез своя вътрешен учител и лекар20.”
„Така и хората говорят за дух, за материя,
без да имат точна представа за тях. Под дух
едни разбират нещо въздухообразно, други –
същество, което мисли, трети го свързват с понятието ангел и т.н. За да бъде дух, човек трябва да има в себе си живот, движение, мисъл.
Казано е в Битието, че Бог е вдъхнал дихание в
човека и той станал жива душа. Значи диханието в човека представя Божия Дух. Този Дух не
присъства постоянно в човека, вследствие на
което той се стреми към Него, да го посети и да
го учи. Защото Духът на Истината учи човека.
Той не се влива в човека по механичен начин.
Отношенията на човека към Духа са такива, каквито между ученика и учителя. Където Духът
работи, там е силата, здравето, знанието14.”
„Къде е Духът?” – ще попита някой. За Учителя единственото нещо, което ние виждаме в
света, е Духът. Сега защо не виждаме? Понеже
нашето зрение е ограничено, ние виждаме само
сгъстените части, а несгъстените не виждаме2.
„При кого ще дойде Духът? При този,
който обича Бога, той може да бъде проводник на Неговия Дух. Щом стане проводник на
Божествения Дух, човек се освобождава от
робството. Той става господар на условията.
Да бъдеш господар на условията – това значи
да бъдеш господар на себе си, да бъдеш лекар
на себе си, да бъдеш и учител на себе си19.”
„Онзи, в когото Духът дойде, той трябва да бъде винаги весел, доволен, внимателен
и осторожен. Когато дойде Духът, тогава на
душата израстват крила. Когато дойде Духът, болестите изчезват, скърбите изчезват и
страданията изчезват7.”
„По какво ще познаят, че имате Духа?
Ако сте хора разумни и ако със своите мисли,
желания и действия се отличавате със силата
на своята свобода и навсякъде, където влезете, носите тази благодат3.”
„Когато великият Божи Дух проговори
на човека, в неговия ум се явява светлина, а в
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сърцето – широта, и той обиква всички хора,
всички цветя, дървета, листа, клони, мушици. За него всичко е красиво. Когато в човека
заговорят духовете, той става ексцентричен
и разсеян.
Божественият Дух гледа еднакво на всички. Тогава човек разбира другояче живота: не
вижда погрешките на хората, защото знае, че
те могат да се изправят в един момент12.”
„Божественият Дух слиза да работи в
нас само тогава, когато сърцето и умът ни
работят правилно. Той действа първо като
интуиция, но когато човек напредне, Той му
заговорва ясно и отривисто. Проявите му
стават все по-ясни и по-конкретни23.”
За важността да придобием Божественият Дух Петър Дънов казва следното: „Всички, които се подвизавате в духовния път, трябва у вас да дойде Божественият Дух, иначе сте
загубени. Без Него вие не може да работите. С
жертвите, които правите за Господа, има ускорение на процеса на еволюцията”5.
Всички енергии, всички сили, които
действат в Космоса, са достояние на човешкия дух. Той оперира свободно с материята
– може да я сгъстява, да я разрежда, да я моделира. Например когато Духът иска да намали трептенията на светлината, Той сгъстява
материята около Себе Си.
Когато Духът проникне в човека, Той
непременно ще се прояви. Няма сила в света,
която може да попречи на Духа да се прояви.
Но без чистота човешкият дух не може да се
прояви в силата си.
Приготви се за идването на Духа!
И не забравяй, че когато Духът дойде,
вратата на твоето сърце трябва да се отвори!
Когато Духът влезе, вратата на твоето
сърце трябва да се затвори.
Не отваряй вратата, преди Духът да е
дошъл!
Не затваряй вратата, преди Духът да е
влязъл!
Работи там, където Духът работи!

185

Текстове от юбилейна научна конференция

Литература

Арбанаси 2012
13

Три вида съзнание, ООК, 7 април 1926 г.

14

Правилни форми, ООК, 19 март 1930 г.

15

Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове, МОК, 5 декември 1930 г.

1

Василатос Джери. Изгубените открития, ИК „БАРД”
ООД, 2004

2

Явлението на Духа, НБ, 20 април 1914 г.

16

3

Свобода на Духа, НБ, 23 август 1915 г.

Ще влезе Духът, НБ, 25 декември 1932 г.

17

4

Виделината, НБ, 1 април 1917 г.

С какво тяло?, НБ, 7 октомври 1934 г.

18

5

Симоне Йонин, любиш ли ме?, Б, 12 юли 1920 г.

Пред радостите и зад страданията, ООК, 29 декември 1937 г.

6

Двата принципа, 8 август 1920 г.

19

Учение и служение, РБ, 28 август 1940 г.

7

Когато дойде Духът, 14 септември 1920 г.

20

Божествена мярка, УС, 29 декември 1940 г.

8

Синът Божи, НБ, 30 октомври 1921 г.

21

Да се не смущава сърцето ви, НБ, 18 януари 1942 г.

9

Ненаписаните закони, НБ, 6 ноември 1921 г.

22

10

Волята на Отца, НБ, 9 април 1922 г.

В Царството на Живата Природа, Влиянието на
Слънчевата Енергия.

11

По пътя, ООК, 26 май 1922 г.

23

Учителят говори, Дух.

12

Дерзайте, Аз Съм, НБ, 13 май 1923 г.

186

О РУССКОМ ТЕКСТЕ
ЗАВЕТА ЦВЕТНЫХ ЛУЧЕЙ СВЕТА
Михаил Левин

О РУССКОМ ТЕКСТЕ
ЗАВЕТА ЦВЕТНЫХ ЛУЧЕЙ СВЕТА
Михаил Левин

Введение

В

русском издании книги Завет
цветных лучей света полностью
сохранена структура первого из1
дания . Формат книги такой же, как формат
первого издания. Рисунок на обложке уменьшен пропорционально по техническим причинам. Сохранено расположение текста на
странице, пробелы между строками, взаимное расположение текста в колонках.
Также сохранено выделение полужирным шрифтом, использование шрифта типа
„Ижица”, размер и расположение рисунков.
Все стихи находятся на тех же самых страницах, что и в оригинале. Там, где в оригинале
часть стиха перенесена на следующую страницу, то же самое сделано и в данном издании, хотя не всюду удалось разбить стих в
том же самом месте.
В русском тексте Завета сохранена
пунктуация и орфография издания Московской Патриархии6. Но при этом в русском
тексте заменены некоторые устаревшие слова и выражения на более современные: сии –
эти, уничижен – унижен, грядёт – идёт и т. д..
Кое-где заменено написание слов: братия –
братья, Святый – Святой, душею – душою,
к судии – к судье… Других изменений нет.

Проблемы, возникшие
при переводе Завета
на русский язык
Русский текст Завета не является переводом с болгарского, его скорее можно
назвать переложением, или, ещё точнее, переносом текста с болгарской почвы на русс-

кую. Переведены только те слова и стихи,
которые написаны самим Учителем. В книге они выделены курсивом. Весь остальной
текст взят из русского текста Библии. Мы
брали стих Завета, находили соответствующий стих в Библии и выписывали его. При
этом мы сверяли болгарский текст Завета с
болгарской Библией.
Первоначально работа по переложению
Завета на русский язык показалось простой. Но очень скоро, буквально на первых
же страницах книги, возникли существенные
проблемы. Перед нами встал вопрос: как
формировать русский текст, на основе каких
подходов?
Перечислю основные вопросы:
1. Стихи Завета не всегда совпадают с библейским текстом. Учитель зачастую брал
часть стиха, и даже часть фразы. Иногда
стих Завета представляет собой объединение нескольких стихов Библии или
фрагментов стихов. В некоторые стихи
Библии Учитель внёс изменения.
2. Между русским и болгарским переводами Библии имеются существенные различия. В целом эти переводы очень близки друг другу, особенно в новозаветных
текстах. Местами они совпадают слово
в слово, что удивительно, ведь русский
и болгарский языки при всём своём родстве грамматически очень различны. Но
сближает русский и болгарский тексты
то, что в основе этих двух переводов, так
или иначе, лежит перевод Кирилла и Мефодия.
3. При этом различия при переводе могли
быть вызваны различиями между русской
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и болгарской грамматиками и другими
чисто языковыми особенностями.
4. Различия могли быть вызваны различиями в интерпретации исходного Библейского текста.
5. И, наконец, различия в переводе могли
быть вызваны особенностями Септуагинты (греческого текста Ветхого Завета).
Кирилл и Мефодий переводили Священное Писание не с древнееврейского, а с
греческого перевода. Но между исходными версиями Священного Писания и Септуагинтой имеются существенные различия, иногда принципиального характера.
Этот факт хорошо известен учёным-гебраистам. Русский синодальный перевод
делался на основе как перевода Кирилла
и Мефодия, так и на основе исходного
древнееврейского текста, поскольку переводчики не хотели слишком сильно
отклоняться от сложившейся традиции.
В результате получилась достаточно
пёстрая картина: в одних случаях ошибки
Септуагинты были устранены, а в других
случаях они остались.
6. В некоторых случаях различия вообще
нельзя объяснить, исходя из филологических предпосылок, поскольку синодальный перевод местами отличается и от
церковно-славянского перевода, и от греческого, и от древнееврейского текстов.
Возникает впечатление, что в некоторых
местах, где исходный текст противоречил мировоззрению переводчиков, они
вносили изменения в соответствии со
своими представлениями. Впрочем, это
относится только к русскому переводу.

Как мы решали эти проблемы
Когда у нас возникли вопросы, как
формировать русский текст Завета, надо
было выработать общий подход к переводу:
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что важнее, а что менее важно, что следует
сохранять в первую очередь, а чем можно
пренебречь.
Что касается первого пункта, то здесь
нам всё было ясно: то, что написано Учителем,
для нас представляло высший приоритет.
Поэтому изменения, внесённые Учителем,
мы переводили, сохраняя (по возможности)
смысл, звучание и ритм. В том случае, когда в
Завете приводится часть библейского стиха,
мы выбирали из русской Библии ту же самую
часть, учитывая всё, в том числе предлоги,
союзы и местоимения. Там, где Учитель внёс
изменения в библейский текст, мы вносили
аналогичные изменения в русский текст. При
этом стихи Завета мы сверяли с текстом
болгарской Библии, и если между ними были
различия, мы рассматривали их как изменения, внесённые Учителем.
Что касается пунктов со 2 по 6, то у нас
сначала возникла мысль, что в этих случаях
стоит довериться болгарскому переводу и
переводить на русский с болгарского. Однако на первых же страницах выяснилось, что
переводить можно по-разному. Мы предполагали делать пословный перевод, фактически кальку с болгарского. Но почти сразу же
пришлось отказаться от такого подхода: мы
на первых же шагах столкнулись с разночтениями. Часть этих разночтений формально
разночтениями не является, поскольку вызвана выбором синонимов при переводе.
Например, Зах. 4:2. Болгарский текст: и
седмтe му свeтила върху него. Русский текст:
и семь лампад на нём.
Другая часть разночтений вызвана
языковыми различиями. Но есть и разночтения, меняющие смысл стиха. И здесь нам
пришлось решать, какой подход выбрать за
основу.
Первым решением было полностью
подстроить русский текст под болгарский.
То есть, всюду, где есть отличия, выбирать
болгарский вариант перевода и вносить со-

О русском тексте Завета цветных лучей Света
ответствующие изменения в русский текст.
Но за тысячу с небольшим лет изменилось
значение многих слов как в русском, так и в
болгарском языках. Во многих случаях слово приобрело новые оттенки, и сегодняшний
читатель воспринимает его иначе, чем современник Кирилла и Мефодия. Таким образом,
калька местами превратилась в полноценный
перевод, и, как при всяком переводе, возникли разные варианты. Различия между вариантами перевода по большей части носили
характер интерпретации библейского текста.
Естественно, возник вопрос: что для
нас важнее – традиция, или исходный смысл
текста? И второй вопрос: можем ли мы полностью доверять переводчикам, даже очень
опытным? На первый вопрос ответ для нас
был очевиден: смысл важнее традиции. А вот
второй вопрос был сложнее – всё же мы не
слишком глубокие знатоки древнееврейского
и греческого языков. Но был один аргумент в
пользу самостоятельной интерпретации: мы
являемся учениками оккультной школы, Учитель показал нам внутреннюю сторону библейской традиции. Поэтому нам может быть
доступно понимание, недоступное переводчикам даже очень высокого класса. Например, стих 6 в Псалме 150 русский переводчик
перевёл: „Всё дышащее да хвалит Господа!”.
Есть и другой вариант перевода: „Всякое дыхание да хвалит Господа!”. Какой из них предпочесть? Формально оба перевода полностью
соответствуют исходному тексту, допускающему оба варианта. Однако Учитель говорит,
что дыхание – проявление веры и любви. Есть
упражнения, данные Учителем, где молитва
соединяется с дыханием. В некоторых суфийских орденах практиковалось соединение
дыхания с молитвой. Есть такое суфийское
упражнение, в котором практикующий при
всяком выдохе мысленно произносит имя
Аллаха. То есть мы видим, что в этом стихе
скрыт оккультный смысл. И значит, следует
выбирать второй вариант перевода.

Михаил Левин

В результате мы не решились полностью доверять переводчикам. Мы не отказались от интерпретации переводчиков, но решили проверять её во всех случаях разночтений.
Поэтому мы начали обращаться к исходным
древнееврейским и греческим текстам. И это
стало основой подхода при переводе: всюду, где обнаруживались разночтения между
русским и болгарским переводами Священного Писания, мы обращались к оригиналу.
В качестве древнееврейского оригинала мы
воспользовались масоретской версией15,16,17,
которая в современном иудаизме является
канонической. Кроме канонических текстов,
мы пользовались и двумя современными
русскими переводами Нового Завета, один
из которых10 отличается большой точностью
перевода, а другой9 стремится передать
смысл текста оригинала.
Работая с исходными греческими и
древнееврейским текстами, мы постоянно
обращались за консультацией к специалистам-филологам, в первую очередь, к специалистам по древнееврейским текстам и
знатокам иудаизма. Но даже при такой помощи всё равно в некоторых стихах исходный
текст допускал несколько различных интерпретаций. В этой ситуации мы предпочитали
выбирать тот вариант, который был ближе к
оккультному смыслу текста. Если же и здесь
оставалась двойственность, то мы брали тот
вариант, который совпадал с болгарским текстом8. Следует отметить, что этот перевод8 –
отличается не только редкой точностью, но
переводчики старались при этом сохранить
и смысл оригинала, не ограничиваясь чисто
филологической стороной. Поэтому мы доверяли ему больше.
В одном месте ([1] стр. 48, Евр. 1:7) исходный текст оставляет возможность для
двух принципиально противоположных интерпретаций. Мы постарались перевести на
русский язык так, чтобы эта двойственность
сохранилась и в переводе.
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Особая тема – перевод Заповеди Учителя. Это – одна из проблем, которые возникают у нас при всех переводах Братских молитв
и формул: чему отдавать предпочтение –
ритму или пословной точности. Естественно,
смысл не должен меняться ни в коем случае.
Но при сохранении смысла всё равно остаются различные возможности перевода. В данном случае можно было перевести Заповедь
Учителя двумя способами:
Заповедь Учителя:
Люби совершенный путь истины и
жизни.
Сделай добро основанием дома своего, правду мерилом, любовь украшением,
мудрость оградой и истину светильником.
Только тогда ты Меня познаешь и Я
тебе изъявлюсь.
Это один вариант. Но можно было перевести и по-другому:
Положи добро в основание дома своего, сделай правду мерилом, любовь украшением, мудрость оградой и истину светильником.
Болгарский текст:
Постави доброто за основа на дома си,
правдата – за мерило, любовта – за украшение, мъдростта – за ограда и истината – за
светило.
В болгарском языке слово постави
вполне сочетается с последующими существительными. В русском языке совершенно
невозможно сочетать слово поставь или положи (возможные переводы слова постави)
с существительными мерило, украшение, светилник: в русском языке мерило и украшение нельзя ни поставить, ни положить. При
переводе молитв иногда возникают словосочетания, непривычные для русского языка.
Но мы тщательно стараемся не порождать
при этом нежелательных смыслов или ассоциаций. Поэтому в данном случае нужно
было бы выбирать разные глаголы. Но в таком случае нарушается ритм формулы. В бол-
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гарском тексте эта фраза звучит непрерывно,
а в русском во втором варианте перевода
фраза разрывается вторым глаголом на две
ритмические части. Мы решили предпочесть
ритм буквальной пословной точности.
При переводе Завета осталась одна
проблема, которую нам не удалось решить.
В нескольких местах в Завете встречается
слово виделина. В современном русском языке ему нет аналога. В православных текстах
встречается выражение умный свет – свет
ума – это по смыслу соответствует слову виделина. Но мы не решились пойти на такие
изменения в библейских текстах, тем более,
что это изменило бы ритм стиха и дало бы
возможность совершенно произвольных интерпретаций. Поэтому виделина переведено
словом свет.

Заключение
Выше названы все значительные проблемы, с которыми мы столкнулись при переводе. Во всех остальных случаях при переложении на русский язык мы старались
держаться максимально близко к болгарскому тексту Завета. Конечно, невозможно
было сделать так, чтобы русский текст Завета пословно совпадал с болгарским, – всё же
это разные языки. Но удалось свести различия к минимуму.
Мы надеемся, что наш опыт решения
вопросов перевода окажется полезен в дальнейшем тем, кто будет переводить Завет на
другие языки.
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Благодарность. От имени всего русского братства:
Мы вечно будем благодарны всем тем,

Михаил Левин

кто принял Учение, сохранил его и передал
дальше.
Особая благодарность тем, кто познакомил нас, русских братьев и сестёр, с Учителем и Братством, кто передал нам наследие
Учителя, кто подарил нам Завет и научил
работать с ним. Это наши любимые братья и
сестры:
Борис Николов, Крум Въжаров, Елена
Андреева, Теофана Савова, Николай Нанков,
Николай Дойнов, Светозар и Елена Няголови, Мария Митовска, Павел Желязков, Марта Александрова, Иоанна Стратева, Инна
Дойнова, Григорий Кьосев, Мария Кисова,
Павел Цанов, Таню Танев, Любомир и Славка
Няголови, Иван Джеджев, Павел Няголов.
И отдельно хочется поблагодарить братьев Радко Радкова и Димитра Калева, предоставивших нам возможность работать с
первоначальным изданием Завета. Нас очень выручила их братская помощь.
Я благодарю Меира Сайтанова и Беньомина Шульмана, дававших консультации и
оказывавших поддержку в работе с древнееврейскими текстами.
Я благодарю Марию Левину, без которой не возник бы этот перевод. Именно через
неё пришла сама идея русского издания Завета, она дала первоначальный импульс и помогала в переводе и интерпретации древнегреческих и церковнославянских текстов.
Я благодарен Галине Левиной, постоянно помогавшей в работе с церковнославянскими текстами и – самое главное – с русскими текстами.
Я также благодарен Татьяне Чиверовой,
оказавшей большую помощь в макетировании текста и в работе с рисунками.
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В

первую очередь, я хочу выразить
бесконечную благодарность тем
старшим братьям и сёстрам, которые, начиная с 1975 года, мудро и бережно
вводили нас, братьев и сестёр из России, в
Учение, в Слово Учителя. Шаг за шагом постепенно и углублённо они открывали нам
мир Знаний, данных Учителем. Они были
и остаются для нас примером того, каким
должен быть настоящий ученик. Они были
и остаются для нас высочайшим образцом
проявления истинно братской любви, которую мы чувствовали в изобилии. Эта любовь очищала и возвышала нас, побуждала
стать лучше. На протяжении многих лет общения с ними мы поняли, как велико значение передачи опыта старших учеников
младшим. Нам, кто познакомился с Учением в 70-х годах уже прошлого века, очень
повезло: мы знали многих первых учеников Учителя и тех, кто шёл сразу следом за
ними. Вот имена наших любимых братьев
и сестёр, каждый из которых в своё время
был нашим наставником и проводником в
том океане знаний и опыта, которые принёс
наш Учитель.
Это Борис Николов, Елена Андреева,
Теофана Савова, Николай Нанков, Николай
Дойнов, Кристина Славенска, Инна Дойнова,
Иоанна Стратева, Светозар и Елена Няголови, Мария Митовска, Павел Желязков, Марта
Александрова, Георги Петков, Григорий Кьосев, Мария Кисова, Петю Цанов, Таню Танев, Любомир и Славка Няголови, Димитър
Калев, Иван Джеджев, Павлина Даскалова,
Павел Няголов. И старшие варненцы – Ангел
и Атанаска Димитрови, Ангел Тодоров Анге-

лов, Стоян и Магдалена Димитрови, Христо
и Димитрина Караиванови и многие другие.
Мы всегда будем им благодарны!
Я хочу поделиться с братьями и сёстрами моим опытом применения Завета. Это
было осенью 1996 года. Мой сын попал в автомобильную аварию, в результате которой
оказался в больнице в реанимационном отделении. Там он находился девять дней, четыре из которых был без сознания. Нет необходимости описывать состояние, в котором
находится мать в такие тяжёлые и страшные
для неё дни – оно понятно всем. Но именно в
эти дни жизнь заставила меня в полной мере
применить один из самых сильных методов
исцеления, данных Учителем, – молитвенное
чтение Завета цветных лучей света. К тому
моменту, как произошло это несчастье, мы
уже более 20 лет были знакомы с Учением и
со Словом Учителя. О Завете цветных лучей
мы узнали лишь в 1983 или в 1985 году, когда один из братьев подарил нам 2-е издание
Лучей и рассказал, что это за Лучи и как ими
пользоваться. Но мы применяли их лишь
эпизодически и время от времени. Беда поставила меня лицом к лицу с этим методом
и заставила применить его в полной мере:
вдумчиво, длительно, интенсивно и с непоколебимой верой в их силу. Но молилась я
не одна: муж, дочь, братья и сёстры молились вместе со мной, когда каждый из них мог.
Ведь все они либо работали, либо учились.
Но сначала о внешней стороне опыта.
Не колеблясь, я решила, что буду читать
Оранжевые лучи в начале каждого часа суток в продолжение всего времени, пока сын
не придёт в сознание, и буду поститься,
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пока сын не начнет есть. Кроме Лучей, я читала Добрую молитва, Отче наш, псалом 91,
псалом 23 и псалом 133 и завершала короткой формулой, но какой именно, не помню.
По словам одного из братьев, такое сочетание псалмов и молитв обладает большой силой и читается в особые моменты. Наш случай был именно таким. Я попросила одного
из наших московских братьев проанализировать гороскоп сына и отметить наиболее напряжённые моменты в его состоянии, чтобы
молиться в это время дополнительно. Тогдато я и читала этот своеобразный наряд: две
основных молитвы и три основных псалма,
которые завершались формулой.
Если эти напряжённые моменты совпадали с началом какого-либо часа, то я читала
сначала Оранжевые лучи, а потом этот „наряд”. Таким образом, в начале каждого часа
суток я читала Оранжевые лучи; в особо напряжённые моменты суток – эту своеобразную пятёрку молитв и псалмов с завершающей формулой; на восходе – Оранжевые лучи
и молитвы в соответствии с моим внутренним ощущением ; в полночь – снова эту пятёрку молитв и псалмов и Оранжевые лучи.
Каждый день я ездила в больницу и поэтому читала Лучи и молилась уже в дороге,
мысленно. Разумеется, молилась я и в самой
больнице. Врачи, дав соответствующие указания, оставляли меня одну с сыном.
В конце четвёртого дня сын пришёл в
сознание, а на восьмой или девятый день начал есть и пить самостоятельно.
Теперь о внутренней стороне опыта.
Как только мне сообщили об аварии и том,
что мой сын в реанимации, сознание моё будто застыло перед неожиданно раскрывшейся
бездной. Состояние ужаса, страха потери и
паника до предела владели мной, пока я не
доехала до больницы и не узнала, что мой
сын жив, но без сознания, и сейчас его оперируют. Всю ночь (с небольшими перерывами)
я молилась, пока операция не закончилась.
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Потом молилась в начале каждого часа. В какой-то момент глубоко в себе я почувствовала или „узнала”, что всё закончится хорошо.
Нужно только успокоиться, отбросить все
страхи и сомнения, чтобы они не мешали моему сыну возвращаться к жизни.
Читая Лучи, я представляла себе солнце над сыном и золотисто-оранжевые лучи,
исходящие из солнца и изливающиеся на
него. Я представляла себе, как сын приходит
в себя, открывает глаза и в них появляется, пока ещё едва осознаваемая, радость. Я
всегда старалась представить себе сына
открывающим глаза, улыбающимся и залитым солнечным золотисто-оранжевым
светом. Чем дольше я молилась, тем легче мне было представить себе это. Более
того, с какого-то момента я почувствовала и осознала: стоит мне только, встав на
молитву, произнести слово „Господи!”, как я
почти физически ощущала над своей головой
то, что можно назвать „дланью” Бога. В то
же время чувствовала, что стою именно на
правильном месте и на прочном основании.
И почему-то была внутренняя уверенность,
что пребывая в этом состоянии и сохраняя его, уже можно было только произнести слово „Господи!” и больше не молиться, а
просто тихо стоять и ожидать, когда тебе
скажут: „Достаточно!”. - Но я, конечно, продолжала молиться… Никогда ещё моя душа
не ощущала такой близости Бога и такой
тихой, мягкой радости, умиротворённости
и полноты от этой близости, как во время
этого бдения! И хотя на поверхности моего
ума и сердца всё ещё блуждало некое беспокойство, но всё во мне говорило, что сын
идёт на поправку. Конечно, пост и почти
бессонные ночи первых четырёх – пяти дней
сделали своё поистине хорошее дело: утончили плоть настолько, чтобы она могла
стать хорошим проводником соответствующих энергий, заключённых в „Завете цветных лучей”, в молитвах и псалмах. Конечно,

Из опыта применения Завета цветных лучей Света
с самого первого момента этих дней во мне
постоянно звучал призыв к Учителю о помощи, и я ощущала эту помощь.
И не менее важный фактор выздоровления моего сына заключался в нём самом
– он очень хотел жить! По его воспоминаниям, первое, что он ощутил, придя в сознание,
это – жажду жизни! И как только пришёл в
сознание, начал молиться сам за себя. Этим

Галина Левина

он помог, в первую очередь, самому себе, а уж
потом и всем, кто за него молился.
Делясь этим тяжелейшим и вместе с
тем бесценным опытом, я желаю всем слушающим или читающим об этом опыте не иметь
подобной побудительной причины применения Завета цветных лучей света, но работать с ними регулярно, как завещал Учитель.
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