
ПЪТИЩА И МЕТОДИ 
ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА 

С НЕВИДИМИЯ СВЯТ 



Издателство Бяло Братство 

ISВN-10: 954-744-074-8 
ISBN-13:978-954-744-074-6 



ПЪТИЩА И МЕТОДИ 
ЗА ВЛИЗАНЕ 
ВЪВ ВРЪЗКА 

С НЕВИДИМИЯ СВЯТ 

Лекция от Влад Пашов 

Издателство Бяло Братство 
София, 2006 г. 



"Някои казват: Духът ми говори. Духът 
говори на онзи, на когото Господ е говорил. 
Господ е говорил на онзи, на когото Учите-
ля е говорил. Не ви ли е говорил Учителя и 
Господ няма да ви говори. Не ви ли е говорил 
Господ и Духът няма да ви говори. Ако Духът 
ви говори и Господ ви е говорил, и Учителя 
ви е говорил. Говорят ли и тримата в ду-
шата ви, вие сте ученик 

Като ученици имайте предвид следното 
нещо: Никога висшите духове няма да сля-
зат до вашия уровен да се занимават с ва-
шия език. Затова всеки ученик през свобод-
ното си време трябва да проучва символи-
те, които представят езика на духовете. 
Ние употребяваме символите, защото те са 
елементи на окултния език, с който си слу-
жат посветените и възвишени духове 

"Ще кажете, че се разговаряте с духове-
те. И аз се разговарям с тях, при това аз не 
се нуждая от медиуми. Направо се разгова-
рям с духовете. Мнозина мислят, че като се 
разговарят с духовете, всичко казано от 
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тях е повече от чиста монета. Те не подо-
зират, че и в другия свят има толкова не-
чистота, колкото и на Земята. И там има 
лъжи и заблуждения, както и тук. Там може 
да се оплетеш много по-лесно. За да се спра-
вите с тези лъжи и примки, трябва да има-
те прозорлив и схватлив ум. Като влезеш в 
духовния свят между лъжливите духове, те 
ще те нахранят и напоят, ще те заведат 
на разходка на техните ливади между без-
брой цветя, които упояват и ще те при-
спят. Като се събудиш, ще се чудиш къде си. 
Те започват добре, свършват зле. Знаете ли, 
че и духовете са като вас, но с по-ефирни 
тела, те разполагат с по-големи възмож-
ности от тези, с които вие разполагате. 
Като се отегчат от нещо, те започват да 
се занимават с хората на Земята - шегу-
ват се с тях, разказват им различни измис-
лици, подиграват се с тях. Ако искате да 
влезете във връзка с духовете, трябва да 
събудите духовните си чувства и да се про-
буди висшето съзнание 

"За да развие висшето съзнание, вие тряб-
ва да изучавате лекциите и да направите 
упражненията, които са дадени там." 
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"Никой не може да бъде ученик, ако не си 
избере един свещен час за размишление 
върху великите Божествени истини. По 
този път той се свързва с разумните съще-
ства, които му предават Божествената 
светлина и знание. Ако само по половин час 
размишлявате върху духовните истини, все 
ще дойдете до положение да влизате в съзна-

щ 

телна връзка с разумния свят и той ще ви 
разкрие своето величие и красота. Мате-
риали за размишления вземайте от Еван-
гелието на Йоана, от "Свещените думи на 
Учителя" и от всички беседи и лекции. Така 
че, за да развиете свръхсъзнанието си, кое-
то по естествен път ви поставя в контакт 
с разумния свят, трябва да прекарвате в 
молитва, размишления и концентрация. 
Размишлението върху една мисъл е подобно 
на дъвченето на храната. Значи когато чо-
век размишлява върху една Божествена 
мисъл дълго време, той приема чрез своето 
свръхсъзнание много Божествени идеи и 
сили и приема също така да изпълни воля-
та Божия." 

Учителя 
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Ще разгледам пред вас един твърде важен 
въпрос, от правилното ориентиране на който 
зависи и нашето правилно разбиране и отно-
шение към Учението. Това е въпросът за ме-
тодите и пътищата за влизане във връзка с 
Невидимия свят. Ще се постарая да изнеса 
този въпрос, така както Учителя го е поста-
вил и разгледал. Той е даден и в общи линии 
в мотото. 

От гледището на Абсолютния Дух светът е 
един и неделим. Защото единното съзнание 
прониква цялото Битие. Но по отношение на 
съзнанията на различна степен на развитие, 
светът се диференцира и от единство става 
множество. Но това е само диференциране на 
функциите в един организъм. И когато гово-
рим за връзка с Невидимия свят, трябва да 
разбираме преди всичко промяна на съзна-
нието. Там, където няма тази промяна, няма 
и съзнателна връзка. Защото нашите понятия 
и представи за света и живота зависят от сте-
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пента на нашето съзнание, т.е. от степента на 
нашето развитие. Когато нашето съзнание се 
измени, т.е. когато преминем постепенно от 
фазата на самосъзнание в първите фази на 
свръхсъзнанието, тогава ние естествено ще 
дойдем до връзка с един по-широк свят, кой-
то сега наричаме Невидим. 

Първите проблясъци на свръхсъзнанието 
са това, което наричаме интуиция. Но с обик-
новеното си съзнание да се стремим да вле-
зем в съзнателна връзка с разумния свят, това 

% 

е все едно да си губим времето и енергията 
напразно. По-полезно би било в такъв случай 
да работим за нашето развитие и пробужда-
не, за да можем с ново съзнание да осъзнаем 
света и тогава по естествен път ще влезем във 
връзка с по-широк свят. Затова най-естестве-
ният път за влизане във връзка с възвишения 
разумен свят е разширение на нашето съзна-
ние, т.е. преминаване от самосъзнание към 
свръхсъзнание. Учителя казва, че този път не 
е прост и лесен. Човек трябва да премине през 
ред последователни степени на развитие, до-
като премине от самосъзнанието към 
свръхсъзнанието. Учителя определя, че човек 
преминава през седем степени, докато достиг-
не това на съвършенството или пълното 
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свръхсъзнание. И в зависимост от това на как-
ва степен на развитие се намира човек в да-
ден момент, от това зависят и най-подходя-
щите методи за връзка с Разумния свят. Тези 
седем степени са следните: 

Първа степен. Учителя нарича обръще-
ние - обръщане към Бога към духовния жи-
вот. Тя е от Бога. Човек не може да се обърне 
към духовния живот, преди Бог да го е събу-
дил отвътре. Затова Христос казва: "Никой не 
може да дойде при Мене, ако Отец Ми не го 
призове." При тази първа степен, казва Учи-
теля, се образува правилна връзка между фи-
зическото и астралното тяло. 

Втора степен. Учителя нарича покаяние. 
След като се е обърнал човек към Бога, до-
хожда покаянието, т.е. човек прави равно-
сметка на досегашния си живот и решава да 
живее по нов начин. Това е от човека. 

Трета степен. Наречена е спасение. То е 
от Бога и това значи, че човек, след като се е 
покаял и взел насока в живота си, има под-
крепата на Разумния свят, за да използва ра-
зумно условията на настоящия си живот и да 
се повдигне в развитието си. При тази фаза се 
образува правилна връзка между астралното 
и умственото тяло на човека. И с това се създа-
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ват условия да може човек да хармонизира 
своите мисли и чувства. Тук човек се научава 
да мисли и мисълта става за него път към 
възраждане и обновление, което е четвъ-
ртата степен в духовното развитие. То е от чо-
века. При тази фаза под влияние на пробуде-
ната мисъл човек се възражда, обновява и 
става нов човек, с което се подготвя за след-
ващата най-важна фаза. 

Пета степен. Новораждане или пробуж-
дане на човешката душа, или още раждане на 
Аза в човека. Новораждането е от Бога. Тази 
пета степен в развитието на човека е най-важ-
на и затова е предшествана от големи страда-
ния и изпитания. Преди да се новороди, чо-
век трябва да ликвидира с всичката си мина-
ла карма, да изплати всичките си стари 
дългове и да скъса с всички неестествени 
връзки на миналото. Затова Учителя казва на 
едно място: Пробуждането на душата е пред-
шествано от някаква голяма катастрофа в 
живота на човека. Тези страдания, които пре-
минава човек, преди да премине през ново-
раждане, са преди всичко вътрешни и дълбо-
ки. Човек, който се намира пред новоражда-
не, усеща като че светът се събаря и за него 
всичко е загубено, без никаква надежда. В чо-
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века всичко става на каша. В този момент чо-
век е в ада. Но всички тези страдания го пре-
чистват, изгарят всичко нечисто и когато чо-
век се новороди, той е свободен напълно, сво-
бодна душа, подобна на пеперудата, излязла 
от пашкула. При новораждането се образува 
правилна връзка между умственото и причин-
ното тяло. 

Когато се е новородил, когато се е пробу-
дила душата му за нов живот, човек влиза в 
следващата шеста степен, която Учителя на-
рича посвещение. При нея човек се посве-
щава да служи на Бога. Дотук ученикът е учил, 
а оттук започва да служи. При тази фаза вече 
му се разкриват ключовете на тайните на При-
родата и той става мъдрец. Учителя прибавя: 
На Бога може да служи само този, който е на-
мерил метод за приложение на Божествените 
Истини в живота и работи за тяхното прило-
жение. При тази фаза човек е вече адепт, по-
светен и маг. Но между тази фаза и следва-
щата той трябва да премине пак през големи 
страдания. Сега вече той няма да изплаща 
своя карма, но научавайки закона за жертва-
та, той ще учи да жертва всичко, даже и жи-
вота си, за да повдигне останалите си братя. 
При тази фаза той носи кармата на човече-

V -
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ството и затова минава през Голгота, след 
което идва седмата степен - Възкресение-
то, при което човек става едно с Бога, става 
съвършен човек. Възкресението е от Бога. При 
възкресението долните тела - физическо, ас-
трално, умствено и причинно, се свързват с 
Божественото тяло. Това е влизане в Нирва-
на. Всички тела трябва да вибрират в унисон. 
Понеже сега физическото тяло отива на една 
страна, астралното на друга, умственото на 
трета, на това се дължи дисхармонията в чо-
вешкия живот. Затова трябва да се постигне 
хармония между тях. Сегашната дисхармония 
между нашите мисли, чувства и постъпки е 
резултат на нехармоничната връзка между 
нашите тела. Учителя ни даде много методи и 
пътища за влизане във връзка с Невидимия 
свят. Но за да можем да използваме всички 
тези методи, ние трябва да изменим досегаш-
ните си схващания за този разумен възвишен 
свят, да изменим съзнанието си. Ние имаме 
за него една абстрактна идея, дадена ни от 
онези, които сами не го познават. Ние имаме 
една механическа представа за него и нашето 
отношение към него е механическо. Но както 
Учителя ни е учил, светът, за който става 
въпрос, не е една абстракция и не трябва да 
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имаме механическо отношение към него, но 
трябва да знаем, че той е един жив и разумен 
свят, населен с разумни, възвишени същества, 
които имат присърце нашето развитие и на-
шето благо. Ние сме потопени в тяхната аура, 
ние сме потопени в тяхното съзнание и живе-
ем в техния живот. 

В Писанието е казано: Ние живеем и се дви-
жим в Бога. Ние сме потопени в един свят, 
който не съзнаваме и не познаваме. Ние сме 
затворени в телата си, в замъци, изолирани 
от външния свят, и само чрез няколко отвора 
получаваме известни впечатления от този 
свят, чрез които си съставяме известни пред-
стави и понятия за него. Но какъв в действи-
телност е светът, това ние не знаем. Но поне-
же светът, в който живеем, е разумен, всички 
разумни мислещи същества имат възможност 
да излизат от своите замъци-затвори и да вли-
зат в обширния Божествен свят, който ги зао-
бикаля. Но затова е необходимо човек да знае 
вратите на своето тяло, през които се излиза 
в обширния свят, който се открива пред него. 

От незапомнени времена хората са пре-
поръчвали различни методи за влизане във 
връзка с Невидимия свят, който ни обкръжа-
ва. Но не е въпрос човек само да влезе във 
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връзка с този свят, той трябва да знае с кои 
области от него влиза във връзка. Защото той 
не е така еднороден, но е свят на голямо раз-
нообразие. В различните му области живеят 
същества на различна степен на развитие, 
едни от които са добре разположени към чо-
века, а други са враждебно настроени към 
него. Затова, когато говорим за връзка с Не-
видимия свят, трябва да имаме предвид с кои 
области от този свят искаме да влезем във 
връзка. Човек е врата за Невидимия свят. 
Трябва да минем през човека, за да влезем в 
разумния необятен свят, в който живеем и се 
движим. Но как може да стане това? Това е 
именно предмет на окултното ученичество, 
което ни дава методите и начините за преми-
наване през човека, за да влезем в необятния 
свят. Няма да излагам сега пътя на ученика, 
но само ще се спра на онзи момент от този 
път, който ни поставя във връзка с Невиди-
мия свят. 

я * 

Христос казва: "Аз съм Пътят, Истината и 
Животът." Много Учители са идвали в света, 
дали са различни методи и начини за влиза-
не в Пътя, но Христос казва: "Аз съм Пътят." 
А Христос е изявената Божия Любов. Но ко-
гато говорим за Любовта в духа на Учителя, 
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ние не разбираме нашите човешки чувства-
ния, но разбираме онази сила, която прави 
човека безсмъртен и внася чистотата в него и 

» 

го обединява като едно цяло, т.е. хармонизи-
ра всичките сили в него. А единственият път, 
по който Любовта се проявява в човека и Кос-
моса, това е Мъдростта. Затова Учителя каз-
ва: "Само умният човек може да обича." Сле-
дователно само умният може да влезе във 
връзка с разумния свят, със света на Любов-
та. Но тук се натъкваме на едно привидно про-
тиворечие. Повечето хора са с убеждението, 
че днес е царството на ума, от който са родени 
всичките противоречия. Това е едно заблуж-
дение, внесено от черната ложа в света, за да 
отклони човешките души от правия път. На 
много места Учителя дебело подчертава, че 
злото в човешкия живот се корени в човеш-
кото сърце, което трябва да бъде прободено, 
за да изтече злото от него. Затова са страда-
нията в живота. Четете внимателно беседите 
и лекциите и ще се убедите в това. Защото под 
думата ум, според Учителя, разбираме 
съвкупността на всички добродетели и сили, 
които са като възможности на човешката душа. 
Умът, това е свещеното, разум, това е пътят, 
който води към вечния живот, към разумния 
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безсмъртен живот, а човешкият мозък е само 
една антена, чрез която се проявяват силите 
на човешкия ум. И колкото по-организиран е 
човешкият мозък, толкова по-добре се проявя-
ва умът. Човек е затворен в своята глава и 
трябва да намери вратата, за да излезе оттам 
и да направи връзка с обкръжаващия свят. 

Религията дава молитвата като метод 
за влизане във връзка с разумния свят, с 
възвишените същества, с Бога. Това е един 
правилен път, но той е профанизиран, защо-

ф 

то днес молитвата е превърната в механичес-
ки акт, а молитвата има сила, когато не е един 
механически акт, а съзнателно отношение към 
разумния, възвишен свят. Само ученикът знае 
в истинския смисъл на думата какво предста-
вя молитвата и знае как да се моли, и знае 
нейната сила и нейния ефект. Но той знае, 
когато се моли да влиза в тайната си стаичка, 
знае да издигне съзнанието си към възвише-
ния свят и така с подвигнато съзнание той вли-

• 

за във връзка и общение с разумните, възви-
шени същества и с Бога, и се ползва от техни-
те енергии, сили и знание. За ученика молит-
вата не е просия, но акт на благодарност, в 
който човек се съсредоточава в себе си и чрез 
себе си влиза в необятния свят, където живе-

ф 
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ят разумните същества. Молитвата е един от 
най-безопасните методи. За ученика тя се пре-
връща в медитация, при която съзнанието му 
се повдига във възвишения свят и той съзер-
цава Божествената красота и хармония и пре-
живява блаженството от съзерцанието на хар-
монията на сферите. При това състояние уче-
никът отваря в себе си вратата, за да влязат в 
него възвишените енергии на Божествения 
свят и той да влезе в общение с разумните 
същества. 

При влизане в контакт с Невидимия свят, 
човек преди всичко трябва да е станал госпо-
дар на себе си, на всички сили, които функци-
онират в неговото тяло, за да може да се спра-
ви след това с космичните течения, които те-
кат в Природата. Затова първата задача на 
оня, който иска да влезе във връзка с Невиди-
мия свят, е да добие власт и контрол на сили-
те в себе си, а оттам ще знае вече да владее и 
силите, които функционират в Природата. 
Това подразбира човек да е развил в себе си 
възвишените Божествени добродетели и да е 
подчинил всичките отрицателни сили в себе 
си на разумната воля. Онзи, който не е напра-
вил това, той е роб и играчка на тъмните сили 
и не е техен господар. Чистотата е качество 
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на всички добродетели. Затова първата зада-
ча на онзи, който иска да влезе във връзка с 
Невидимия свят и да има опитността на ис-
тинския ученик, да може да влезе във връзка 
с Учителя, е чрез разумна работа да транс-
формира всичките си нисши страсти и енер-
гии, да се освободи от всички недъзи и да при-
добие първичната чистота и святост, които са 
качества на човешката душа. При това състо-
яние, като проникне в Невидимия свят, той ще 
свети като Слънце, всички тъмни същества ще 
отстъпят пред него и ще му отворят път. За-
щото човек неизбежно ще мине през тяхното 
царство, преди да влезе във Възвишения свят. 
Човек при влизане в Невидимия свят неиз-
бежно минава през тъмната зона, и ако не е 
силен, той ще се уплаши и ще стане жертва 
на тъмните същества, които живеят в този 
свят. Затова Учителя казва в "Царския път на 
душата": "Разумният ред на Божествената 
душа, който трябва да следва ученикът на Бя-
лото Братство, е: силата предшества свобода-
та, свободата предшества правата мисъл, пра-
вата мисъл предшества благородното чувство, 
благородното чувство предшества добрата по-
стъпка." Това значи, докато човек не придо-
бие сила, за да контролира всички енергии, 
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които влизат в неговото тяло, той не може да 
има никаква свобода, а ще бъде играчка на 
природните сили. А докато не е свободен, чо-
век не може да мисли, а само ще бъде провод-
ник на чужди мисли, защото мисълта е един 
творчески процес и само свободният може да 
мисли, а онзи, който не може да мисли, той 
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не е свободен за собствени, благородни и 
възвишени чувства. А онзи, който няма бла-
городни и възвишени чувства, не е свободен 
за никакво добро дело - той е един лист, кой-
то се люшка по вълните на океана. 

Следователно, за да влезе безопасно във 
връзка с Невидимия свят, човек трябва да 
организира своите мисли, чувства и постъпки 
и да ги подчини на разумната воля на духа. 
Само при това условие той може безопасно да 
влезе във връзка с Невидимия свят и с разум-
ните същества. В противен случай той ще е 
играчка на нисшите и невежи духове. Учите-
ля казва: "Всички лоши духове се познават по 
това, че обичат да подкупват и да ласкаят чо-
века. Когото видят, ласкаят го, че имал доб-
ри, ценни качества, че бил голямо величие в 
миналото, а също си служат с изобличението 
и критиката. Светлите духове се отличават със 
съвсем друг характер. Обикновено те си слу-
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жат с контрасти. Като дойде такъв дух при 
тебе, той няма да те изобличава, но ще те по-
стави в благоприятна атмосфера за развити-
ето ти. Ако един дух, с когото си влязъл във 
връзка, не може да ти създаде тази благопри-
ятна атмосфера, той не е Божествен дух, но 
обикновен дух, обикновена душа като вас. Той 
не е от висшите духове, които са завършили 
своето развитие, за да могат да ви помагат. 
Тези възвишени духове могат да изменят из-
цяло насоката на вашето развитие. Те са но-
сители на великата Божия мисъл, затова мо-
гат да ви помогнат. Те са помощници на всич-
ки участници в Школата. Всеки ученик, който 
влиза в Школата, има вече тяхното съдей-
ствие." 

9 

Така че първият и най-лесен начин за вли-
зане във връзка с Невидимия свят е молитва-
та. Той е достъпен за всички хора и е подго-
товление на следващия по-труден метод -
пътят на ученика. Ученикът се отличава с 

V 

любов към знанието, с любов към Учителя и 
към Бога. Учителя казва: "Ако искате да бъде-
те ученици, от вас се иска да учите и да имате 
Любов към Учителя си, Любов към Бога и 
Любов към Духа. Учителят ще ви въведе в учи-
лището, Бог ще ви научи на великата 
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Мъдрост, а Духът ще ви даде вътрешна свет-
лина. Щом дойде вътрешната светлина, всич-
ки тези качества ще ви свържат с великите 
сили на Природата и вие ще станете самосто-
ятелни. Първата задача на ученика, след като 
е влязъл в Школата, е да стане господар на 
мислите, чувствата и постъпките си. След като 
е постигнал това, след като владее всички 
сили, които функционират в неговото тяло, 
той научава къде е вратата, през която може 
да излезе от тялото си, научава как да я отва-
ря и затваря и как да излиза от тялото си, и да 
влиза във великия Божествен свят. При тези 
излизания от тялото си, той отива в Школата 
в другия свят и там се среща с напредналите 
ученици и с Учителя. Тези напреднали уче-
ници под ръководството на Учителя са го 
ръководили и научили да излиза от тялото си 
и да влиза във великия и необятен свят. От 
тази необикновена и красива екскурзия той 
почерпва всички сведения, които му са необ-
ходими за неговата работа на Земята. Но този 
път изисква дълга и упорита работа, за да дой-
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де ученикът до това съзнание. Но въпреки 
това това е най-желаният и най-естественият 
път. И Учителя много пъти казваше: "Вие 
трябва да се научите съзнателно да излизате 
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от тялото си и пак да се връщате, като го пра-
вите съзнателно, т.е. като спазвате съзнание-
то, за това, което виждате и преживявате в Не-
видимия свят." 

При тази съзнателна работа над себе си, 
освен възможността да излиза от тялото си и 
да отива в Невидимия свят или в най-отдале-
чените краища на Земята или на други пла-
нети и при по-напредналите ученици на 
Слънцето, ученикът развива и своето вътреш-
но зрение, което наричат ясновидство, та ко-
гато е в тялото си, без да го напуска, да вижда 
духовния свят или места, които са далеч от 
него. Днес много се говори за ясновидството 
и мнозина минават за такива, но малцина 
имат ясна представа за него. Казва се обик-
новено, че ясновидството е вътрешно вижда-
не, шесто чувство и др. Но това не е още ясно 
определено. Учителя казва: "Ясновидство има 
само онзи, който има пробуден ум в духовния 
свят." В нашия обективен свят ние виждаме, 
когато имаме светлина, но какво нещо е свет-
лината съвременните хора не знаят. Според 
схващането на Учителя светлината е проява 
на ума на космическия човек. Следователно 
ние виждаме, защото космическият човек мис-
ли и неговата мисъл се проявява като светли-
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на. Субективният живот на космическия чо-
век е обективен за нас, а нашият субективен 
живот е обективен за духовния свят и духов-
ните същества. Без светлина няма ясновид-
ство. А без ум няма светлина. Следователно 
само онзи, който има пробуден ум в духовния 
свят, само който има вътрешна светлина може 
да бъде ясновидец. 

В духовния свят всеки сам трябва да осве-
ти нещата, за да ги види. Всеки сам трябва да 
стане проводник на Божествената светлина, 
за да види. Дадох по-горе определението на 
Учителя за ума, като съвкупност на всички 
сили и добродетели. А сега какво наблюдава-
ме? Всички тези или по-голяма част, които 
минават за ясновидци, сами са лишени от 
светлина в живота си. Те не знаят какво ги 
чака за утрешния ден, а говорят на хората за 
далечни бъднини. Това не са ясновидци в този 
смисъл, в който говоря, а това са, както казах 
по-горе, отворени врати за духовете, които си 
играят с тях. Да виждаш духове, да виждаш 
цветове, да виждаш и други неща от обектив-
ния свят, това още не е ясновидство. 

Ясновидство има онзи ученик и мъдрец, 
който прониква дълбоко в принципите на 
живота и Природата и намира съответни ме-
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тоди за тях. Той е просветен в тайната на При-
родата, дадени са му ключовете за нея, с кои-
то той никога не злоупотребява, затова При-
родата му има доверие и му оставя на разпо-
ложение всичките богатства и знания. Само 
ученикът на окултната школа може да бъде 
ясновидец. Само адептите и посветените на 
Бялото Братство са ясновидци в този смисъл. 
Учителя казва: "За да бъде ясновидец, човек 
трябва да разполага с особени органи. Тога-
ва той може да вижда всичко. Обаче така мо-
гат да виждат истински културните и благо-
родни хора, защото те няма да злоупотребят с 
това, което виждат. Ако ясновидството се раз-
вие в обикновените хора, те ще направят ред 
погрешки и престъпления. В това отношение 
Природата знае на кого какви способности да 
даде. Докато човек не е развил своите висши 
чувства, Природата не може да му даде нео-
бикновени дарби и способности." 

Друг един метод за влизане във връзка с 
Невидимия свят, това е методът на 
медиумите и спиритическите сеанси. 
Това е един от най-опасните пътища, защото 
при него не се спазват всички необходими ус-
ловия, за да се избегнат опасностите, които из-
тъкнах по-горе. 
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Преди всичко какво представлява меди-
умът? Той е една врата, която се отваря и зат-
варя не по негова воля, но по волята на духо-
вете. Или по-право той е една отворена вра-
та, през която духовете свободно влизат. Зна-
чи той не е господар на своите сили и своите 
състояния. Затова в неговата къща влизат 
много неканени гости. И при това той, госпо-
дарят на къщата, не е в къщи и в неговата 
къща влизат други господари, които се про-
явяват според степента на своето развитие. Но 
тук трябва да припомня, че светлите и възви-
шени същества никога не отиват в една къща, 
където стопанинът не е там и не е буден. Това 
нека добре да се запомни. Това е един порядък, 
който се спазва в нашия физически свят, а още 
повече в разумния Божествен свят. А при ме-
диума това е обикновено явление: стопанинът 
спи, гостите пристигат, използват неговата 
къща и разполагат с нея, както намерят за доб-
ре. Често се случва, че не искат да напуснат 
къщата. И забелязано е, че всички тези гости, 
които идват на медиума, се представят за Дева 
Мария, за Христос и от Негово Име, предста-
вят се за все по-големи величия - за Архан-
гел Михаил, за Учителя, за различни светии 
и посветени от миналото. В това отношение в 
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Братството имаме много опитности от този 
род, но всички те ни говорят, че този път не е 
пътят на ученика. За доказателство ще при-
веда едно писмо на Учителя, за да се види как 
той гледа на този въпрос: 

"Получих вашето писмо. Аз ви питам: Има-
те ли дълбоко желание да намерите Истината 
и да служите на Господа, както Той иска? 
Имайте в предвид, че Господ не е човек. Той 
се от злато не изкушава. Мислите ли вие, че 
всичко, каквото се говори и каквото се пише 
на спиритическите сеанси, е от Духа на чис-
тата Истина. Трябва ли вие да слушате всеки 
дух и да ставате проводници на чужди лъжи. 
Светът е пълен с лъжливи духове, и ако някой 
отвори ума си за гостоприемството тяхно, те 
ще му кажат много чужди неща, за да го уди-
вят, да оглупеят, но не и да го повдигнат и про-
светят. Ти сам знаеш, че много от нещата, ко-
ито са ти казани, са лъжливи и неверни. Тво-
ята душа усеща това, но твоят ум, който обича 
тщестлавието, иска да те заблуди. Ти искаш 
да си образ и подобие на Господа. Това е пра-
во, дадено на всеки човек, който слуша Исти-
ната. Но преди да добиеш това, ти трябва да 
станеш носител на Истината, изпълнител на 
Правдата и образ на Любовта и да търсиш не 
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своята слава, но Славата Божия. Човек може 
да излъже себе си, може да излъже хората, но 
никога Бога. Сега вие се надхитряте. На едно-
то говори Майката Господня, на други - Хри-
стос. Е, моля ви, как ще оправдаете факта, 
когато двата тези духове се карат помежду си? 
Дали в светлото чисто небе пречистите духо-
ве са се опълчили един срещу друг? Плодът 
показва дървото и делата на човека. Предуп-
реждавам ви всинца, да пазите свято името 
Божие. Бог не е Бог на немирствата, на за-
вист, на крамоли. Той е Бог на Вечна Благост 
и Милост. На лъжата каквото име да й се тури, 
тя е все лъжа. Не е важна само формата, важ-
но е и съдържанието. Божието благословение, 
Господните дарби не се купуват. Ти трябва да 
се заемеш повече да четеш и да размишля-
ваш, а не да чакаш на духовете да те учат. И 
когато дойдеш до едно положително, вътреш-
но знание, тогава да изказваш това, което зна-
еш. Знайте, че Небето сега всинца ви претег-
ля и когато се определи тежестта ви и изпита 
сърцето ви, тогаз ще ви се дадат нужните упъ-
твания, по които може да добиете истинското 
знание и Мъдрост. Сега вие сте деца и трябва 
да пораснете по ум и мярката Христова, за-
щото само Отец е, Който учи и дава знание. 
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Сега Неговият Дух е носител на всяка Мъдрост 
и знание. Само Отец знае пътищата на всич-
ко и когато Той благославя, Той знае как да 
предава знанието, да не заблуждава никой. 
Отец е виделина и в Него няма тъмнина. Очи-
стете сърцата си. Свети бъдете, защото Отец е 
свят." 

Оставям писмото да говори само за себе си, 
защото е категорично и ясно. На много места 
ще срещнете в беседите Учителя да казва: 
"Обикновено духовете, които се явяват по се-
ансите, са невежи и с голямо мнение за себе 
си. И затова обикновено се представят за го-
леми величия." Но ние знаем как дойде Учи-
теля в света. Той дойде инкогнито. Този същи-
ят закон се отнася и за явяването на светлите 
духове. Ако някой път, това е изключителен 
случай, някой от Белите Братя се реши да се 
яви на някой сеанс, той никога няма да каже 
кой е, той само ще си даде съвета. 

Всички онези, които се явяват с големи 
фирми, ще знаете, че не говорят Истината. И 
Учителя на едно място казва: "Учителя и по-
светените от Бялото Братство нямат нужда от 
посредници, за да се явяват на хората или на 
учениците. Учителя и посветените от Бялото 
Братство са господари на материята и могат 
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да стават видими и невидими при свое жела-
ние, посред бял ден, при най-силна слънчева 
светлина. За тях не е необходима тъмна стая 
и липса на светлина, защото тяхната светли-
на е по-голяма от светлината на Слънцето." 

Има един велик закон, на който са подчи-
нени Белите Братя. Това е великият закон на 
Любовта. Когато една душа, когато един уче-
ник призове Учителя или един от Белите Братя 
в името на Любовта, той веднага ще се отзове 
на неговата покана. Както тук, на Земята, по-
канвахте Учителя на гости или за някаква ра-
бота, ако той виждаше, че трябва да отиде, 
отиваше. Същото се отнася и сега, когато Учи-
теля е в Невидимия свят, защото за него ви-
димият и Невидимият свят са едно, и ако го 
призовем с вяра, Любов и знание, ако го при-
зовем, когато имаме действителна нужда от 
него, Той ще дойде, или ако не дойде, ще ни 
помогне по друг начин, според случая. Не дой-
де ли Христос при учениците си след Възкре-
сението? Имаше ли нужда от някакъв меди-
ум, за да се прояви. Той дойде и им каза: "Ту-
рете пръста си в раната и вижте, че не съм 
дух, но съм плът и кръв." Това значи, че Хри-
стос е имал власт да става видим и невидим, 
защото има духове, които нямат тази власт. 

31 



Те са именно, които търсят да се явят на 
спиритически сеанси и търсят медиуми, за да 
се проявят. А посветените на Бялото Братство 
имат тая власт да стават видими и невидими, 
затова нямат нужда да се явяват на сеанси, за 
да се проявят или да дадат своите съвети на 
учениците си. 

Вярвам, че всички сте чели романа "Зано-
ни" и си спомняте оня момент, когато Занони 
повика Адонай и той се явява пред него без 
какъвто и да е медиум - в човешка форма, с 
лъчезарно светнало лице. Как се явиха анге-
лите на Аврама? Нали в човешка форма по-
сред бял ден. Как се явиха ангелите на Дана-
ила? Нали пак в човешка форма посред бял 
ден. Така казва и Учителя в една от лекциите 
на общия клас втората година, че ще се яви 
на ученика, когато последният има истинска 
и неотложна нужда от него. А така да се явява 
Учителя, за да удовлетвори празното любо-
питство на хората, това няма да го направи, 
или да даде наряди и задачи, когато още не 
сме изпълнили тези, които са дадени в лекци-
ите. 

Мнозина спекулират както с явяването на 
Учителя, така и с връзката с Невидимия свят. 
Не ги критикувам, не ги и съдя, но нека знаят, 
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че това е светотатство. Нека бъдем будни и си 
спомним думите на Христа, когато казваше 
на учениците си: "Будни бъдете и не се подда-
вайте на лъжливите слухове, които ще ви каз-
ват: "Ето тук е Христос", "Ето там е Христос". 
Знайте, че син человечески ще дойде като 
светкавицата." А Учителя допълва: "Христос 
ще дойде в нашите умове като светла мисъл, 
в нашите сърца като благородно чувство, в на-
шата воля като добра постъпка. В този смисъл 
са и думите на Павла, който казва: "Сега не 
живея аз, но Христос живее в мене." А друго-
то явяване е механическо и човек няма ни-
каква полза от него. 

Чрез нашите мисли и чувства ние, без да 
съзнаваме сме непрекъснато във връзка с 
Невидимия свят, защото нашите мисли и чув-
ства са граждани на Невидимия свят. Ако ис-
каме да възприемем една идея или една 
мисъл, ние трябва да концентрираме мисъл-
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та си, за да не се разсейва, и след това ясно и 
определено да формулираме мисълта. И при 
това състояние да препратим мисълта си към 
разумните същества. И след като препратим 
мисълта си, трябва да останем пак в концент-
рирано състояние, но без напрежение, в едно 
пасивно възприемащо състояние. При това 
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състояние на съзнанието ние ще получим от-
говор на въпроса чрез една ясна определена 
мисъл, която прониква в ума ни. Или друг 
начин: предаваме на подсъзнанието си идея-
та или въпроса, на който търсим разрешение, 
и го забравяме, и ще получим отговор или пак 
чрез мисъл, която възниква в нашето съзна-
ние, или чрез някой ясно определен сън. Това 
са методи, дадени от Учителя. Друг подобен 
метод, който Учителя дава, е следният: Кон-
центрирай ума си до такава степен, че да из-
хвърлиш от него всички представи, мисли и 
идеи, които са породени от външни впечатле-
ния, така че да се прекъсне потокът на тези 
впечатления и представи. При това положе-
ние, когато в ума на ученика не съществува 
нищо, което да е породено от външни впечат-
ления, ученикът трябва да запази будността 
на съзнанието си. И в това състояние да усе-
ти, че в съзнанието му прониква един нов свят, 
с една мека и приятна светлина. Или по-пра-
во казано: ученикът прониква със съзнание-
то си в един обширен свят, с мека и приятна 
светлина, която е жива, и се слива с нея. 

Друг един метод, който има голяма ефикас-
ност и сила, са разумните движения. На този 
принцип е основана магията. Всяко едно ра-
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зумно движение, съпроводено с известни думи 
или мисли, ще ни постави във връзка с изве-
стни същества от Разумния свят. На тази база 
е построена и Паневритмията. Паневритмия-
та - това са магически упражнения, чрез ко-
ито ние освен че се тонираме, но и влизаме 
във връзка с разумните същества на Космоса. 
Затова колкото по-съзнателно и разумно ги 
правим, толкова по-добър резултат ще има-
ме. 

Друг един метод, който Учителя свързва със 
символите, които представят езика на духов-
ния свят, е известен в окултната наука под 
името теургия, което значи Божествено из-
куство. То се състои в знанието на духовния 
език, езика на духовете, с които си служат и 
учениците на окултната школа, след което 
преминат известно посвещение, за да влизат 
във връзка с напредналите същества. Той е 
език на символи. Част от тези символи обра-
зуват астрологическите символи, с които си 
служи съвременната астрология. Той е свещен 
език, за който Учителя говори и го нарича ва-
тански. Той е език, който човек трябва да знае, 
а също така трябва да знае как да си служи с 
тези символи, за да влиза във връзка с духо-
вете. Най-първо човек трябва да знае името 
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на духа, когото ще вика, защото възвишените 
духове си имат имена. Но преди всичко човек 
трябва да създаде в себе си онова възвишено 
състояние на съзнанието, което повишава не-
говите вибрации, за да може да издържи на 
едно такова същество. 

След като произнесе името на духа, когото 
вика на ватански език, той ще може да влезе 
във връзка с него. Това е безопасен път, но за 
него се изисква работа и знание. Но той е до-
стоен за ученика и Учителя апелира да се изу-
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чава този език, и да си служим с него. С него 
си служат всички ученици от вътрешната 
школа. 

По закона на съответствията всяка една 
част от тялото ни отговаря на известна област 
на Невидимия свят. И ако знаем коя част на 
коя област отговаря, като пипнем тази част 
от тялото си, ние влизаме във връзка със 
съществата от тази област. И затова Учителя 
казва: "Не правете безразборни движения, не 
се почесвайте безразборно, особено по глава-
та, която представя истинска електрическа 
централа, на която ако не знаете ключовете, 
може да си причините големи пакости. Но 
това са методи, които изискват дълбоко зна-
ние и сериозна работа." 
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Друг един път за влизане във връзка с ра-
зумния свят и възвишените същества е това, 
което се нарича вселяване. Учителя още в 
първите години на лекциите казва, че зада-
чата на ученика е да се подготви, т.е. да под-
готви своя мозък, своето тяло, своето съзна-
ние, за да може чрез него било чрез вселява-
не, било чрез обикновен контакт да се проявят 
Белите Братя. При вселяването едно възви-
шено същество от Белите Братя използва чо-
вешкото тяло и човешкия мозък и се проявя-
ва, като същевременно и човек стои в тялото 
си с будно съзнание, и се учи от това, което 
прави или говори Духът чрез него. Такова 
нещо имало, казва Учителя, между Христос и 
Павел. Такива случаи има много в окултната 
история, но излишно е да ги цитирам. При 
тези случаи човек трябва да е подготвен - да 
има организиран мозък и чисто и благород-
но сърце, чисто тяло, за да може да послужи 
като проводник. Този е един от най-желател-
ните пътища за връзка, но за да дойде човек 
до него, се изисква усилена работа. Частични 
прояви на Белите Братя чрез учениците има 
и те ще се увеличават все повече, но затова се 
изисква работа от учениците. 
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Най-после, когато на човека предстои ня-
какво голямо изпитание, или се намира в го-
леми противоречия, които не може да разре-
ши, някои от Белите Братя, или сам Учителя 
ще му се яви и ще му помогне. Защото Белите 
Братя са окото на Провидението и бдят над 
всяка човешка душа. Затова е казано: 
"Потърсете ме в ден скръбен, защото съм близо 
до вас." Белите Братя ръководят и направля-
ват нашия живот, и много добре знаят кога 
имаме нужда от тях, за да ни помогнат. Те ни 
помагат впрочем и без да ни се явяват, но ко-
гато има нужда, те се явяват и в човешка фор-
ма. Но нашето съзнание трябва да бъде буд-
но, за да можем да схванем ръководството и 
помощта, която Невидимият свят ни дава, за 
да съзнаем непрекъснатата връзка с него. 
Така постепенно ще развием нашата интуи-
ция, която е най-добрата връзка с този разу-
мен свят. Интуицията в този смисъл, в който 
Учителя я разбира, това е първият лъч на про-
буждащото се свръхсъзнание, което е истинс-
ката база и основа за връзка с духовния свят. 
Без интуиция, без пробуждане на свръхсъзна-
нието, което е на степени, механическата 
връзка с нашето обикновено самосъзнание е 
от малка стойност. 
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Така че когато в чисто окултен смисъл го-
ворим за пътища и методи за връзка с Неви-
димия свят, имаме предвид пробуждането на 
свръхсъзнанието, чрез което влизаме в обще-
ние с разумните същества на Космоса. За тази 
цел преди всичко трябва да работим над себе 
си, за да утихнат вълните на нашето море, за 
да може ясно да се отрази реалността. Защо-
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то ние сме непрекъснато във връзка с Неви-
димия свят, но благодарение на ежедневните 
грижи не съзнаваме това. Значи трябва само 
да осъзнаем тази връзка. 

Лекция от Влад Пашов, 
държана на 4.09.1951 г 

Изгрева 




