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Към читателите

 Трите езотерични изследвания на Спас Мавров, които 
ви предлагаме събрани в една книга, са излизали съответно 
през 1995, 1999 и 2002 г. Тиражът им отдавна е изчерпан, 
но търсенето на тези заглавия и читателският интерес 
към разглежданите в тях проблеми продължава в интернет  
страницата на автора, при многобройните лекции и 
доклади, които изнася. Това му даде повод да се върне към 
своите разработки и да подготви тяхното второ допълнено 
издание.
 
 Книги на Спас Мавров:

“Свръхсетивност” – 1995 г.
“Теория на енергийния обмен – обща част” – 1998 г.
“Отношението – функция на еволюцията” – 1999 г.
“Дванайсетте тайнства на Христос” – 2003 г.
“Колобар” – 2004 г.
“Пътят на пробудената душа. Астрология на 
траките” – 2005 г.

от издателството
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ИМЕТО НА НОВОТО ПОЗНАНИЕ Е СИНТЕЗ!

Кубрат Томов
В последните години водещите умове на човечеството започ-

наха да  осъзнават, че фактически протича качествено нова научна 
революция, различна от научните революции в последните някол-
ко хиляди години. Натрупаните знания ни показват, че човекът, ми-
кросвета и Космоса са неща много по-сложни, по-парадоксални, 
по-фантастични - изобщо по-невероятни от това, което знаехме 
досега за тях. Една съществена характеристика на новото позна-
ние е, че то представлява синтез на древните знания и мъдрост 
със съвремен ните научни, технологични и духовни постижения. 
Водещо място тук постепенно зае психотрониката - или както я 
наричаха преди - парапсихологията.

Един от елементите на този синтез е настоящата студия. При-
носните моменти в нея са достатъчно сериозни и трябва да бъдат 
добре осъзнати и осмислени. Между тях бих посочил:

1. Въвеждане и разглеждане на термина “свръхсетивност” и   
свързването му с определени елементи на мозъка и техните функ-
ции.

2. Силната хипотеза за процесите в мозъка, настъпващи след 
енергетизирането му от микрочасти с висока енергия, както и ро-
лята на различните елементи на мозъка в тези процеси, свързани 
със свръхсетивността (телепатия, проскопия - предсказване на бъ-
дещето и пр.).

3. Логичното обяснение на ясновидството и връзката му с 
дейността на мозъчните части.

На втори план ще посоча и други приносни моменти:
4. Използването на строг научен подход към ясновидството 

и сходните му явления в религиите и езотеричните науки - научен, 
но и оригинален подход, съчетаващ научното и окултното.

5. Подчертаване важността на посоката на човешката еволю-
ция, гравитираща около доскоро пренебрегваната от учените ду-
ховност.

6. Хипотеза за ролята на наскоро открития в хипокампуса 
чист силициев микрокристал, свързан с посочените проблеми и 
процеси.
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7. Като едно много сериозно следствие на изложението е и 
решаването на проблема за генезиса и лечението на епилепсията.

Потвърждаването на тази хипотеза ще донесе облекчение за 
милиони болни.                                             

Ако проблема за епилепсията разглеждаме като трета сериоз-
на група приноси, можем да посочим и четвърта такава:

8. Разкриването на неочакваната прилика между една кар-
тина на Микеланджело (фиг.1) и надлъжния разрез на мозъчните 
дялове,

9. Разгледан е нов аспект на значението на геометричното 
разположение на мозъчните части и значението на тази геометрия 
за функционирането на мозъка изобщо и в процесите на ясновид-
ството и епилепсията в частност,

10. Разглеждането на мозъка и елементите му като физически 
резонатор - аз бих казал от лазерен тип. 

С всички тези приносни моменти студията поставя пред тео-
ретичното и експерименталното познание, а също и пред медици-
ната, редица конкретни проблеми, към чието решение авторът ни 
насочва твърде убедително.

Мога само да допълня, че по същество разглежданите въпро-
си и предлаганите отговори са тема за обширна монография, но да 
се надяваме, че това ще бъде направено в бъдеще - било от този, 
било от друг автор. 

Разбира се, редица детайли и елементи могат да бъдат преци-
зирани, някои от тях - разгърнати повече, други - осветени и под 
други ъгли, но и направеното напълно оправдава публикуването на 
студията.
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Увод
Книгата, която държите в ръцете си, няма за цел да проникне 

в дълбините на езотеричното и медицинското познание, защото и 
двете сами за себе си са една необятна и трудно достъпна област. 
На  тяхното поле се е развивал и плодил човешкият разум, жаден 
да достигне стабилност и увереност както в своята пригодност за 
по-дълго съществуване, така и в загадките на живота.

Това изследване е един скромен опит да се направи паралел, 
да се свържат доколкото е възможно две науки, които до този мо-
мент все още са си чужди, а често се проявяват като явни и непри-
мирими противници. Съществуващата от хилядолетия езотерична 
наука, обемаща всички области на човешкото познание, е съхрани-
ла в изводите си важни за нас знания. За да ги защити от произвол-
ни и злонамерени посегателства, тя е кодирала най-важните, други 
е завоалирала с притчова логика, а трети ни поднася преднамерено 
ясно, неоправдано достъпни. Това често будеше недоумението ми. 
Наложи се да се поразходя добре и в медицинското познание, което 
със своите термини и висок професионализъм направи за мен дос-
та тръпчив вкуса на познанието. Все пак, струва ми се, че успях да 
схвана основните моменти, необходими за извода, че езотеричното 
и медицинското познание често пъти се припокриват и допълват, 
но определено не се познават. Това е причината да не се обичат.

Древността отлично е познавала дейността на човешкия 
мозък. Познавали са двете му основни състояния  на ГЛАВЕН 
ръководител на организма и като СВРЪХСЕТИВЕН информа-
ционен орган, свързан с ВСЕЛЕНАТА на енергийно ниво. Пър-
вото е позволило да се изгради добра и надеждна медицинска 
практика, а второто е дало възможност да оценят и запазят зна-
нията на най-изявените му представители - ясновидците. Тези 
хора със свръхсетивно познание съпътстват човека, както жи-
вотът и смъртта, както болестите на тялото, както и извечни-
ят глад на духа му за развитие и обяснение на необяснимото.

Изследването надниква зад една от тайните на йогистките 
знания. Направените изводи са пряко свързани с вторичната дей-
ност на мозъка - надсетивната, медитационната, трансовата.

Индия, майка на смешението на религиозно-философските 
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системи на отмиращата раса на черните и зараждащата се раса на 
белите, въплътила в себе си качествата им, е запазила и до днес от-
лежалата им мъдрост, превърната от посветените й синове в наука 
и свещено тайнство на преданоотдадените. Само “Бхагавад гита” 
е достатъч на, за да осмисли човек живота си при анализите й. А 
Библията?

Такава е дори малката и уж пределно ясна за логиката ни 
книжка “Раджа йога”. Тук открих търсеното, в нея е и словото на 
Борис Сахаров за Третото око. Това трето око не дава мира на мно-
го хора. Така беше и с мен, докато не прозрях, че то е психотронен 
орган - система от органи, които действат на енергийно, психо-
тронно ниво.

И всичко си дойде на мястото.
Ако все пак имам дързостта да предложа изследването си, то 

е преди всичко заради второто следствие от него. Епилепсията е 
старо заболяване. Била е повод за обожествяване и преклонение, 
била е повод за страх и анатема. За медицината тя е един от главни-
те бичове за мозъка. Неясна, неустановена и непредсказуемо про-
явяваща се. Като ясновидството. Милиони хора по земята живеят 
под непрестанния страх от проявите й. Лекарите в своето желание 
да помагат на болните, стигнаха до прилагането дори на метода 
“Разцепен мозък”. Когато няма друг изход и това е решение. Спо-
ред последните сведения, епилептични припадъци все по-често се 
появяват в ранна юношеска възраст. Твърд отговор за тази предраз-
положеност засега няма. И все пак... Навлязохме в епохата на Во-
долея и вече сме под въздействието на енергиите на АГНИ... Нима 
това не е повод и основание науката да обърне внимание на енерги-
ите, описани и предсказани от теософи ка то Елена Блаватска?

Надявам се, че скоро това ще бъде направено. Позволявам 
си да мисля, че ако не са верни изводите, до които съм стигнал, то 
поне предлагам една нова гледна точка, един нов ъгъл за разглеж-
дане на заболяването, което аз определено не смятам за болест.
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Първа част

МОЗЪКЪТ

“Додето разполага с разум, никой човек не е  
способен нито да твори, нито да предсказва.”

Сократ
Като веществен орган мозъкът отдавна е ясен на науката. Не-

говата физиология се изучва все по-задълбочено и все по-разнос-
транно. Вече рядко някой учен ще твърди, че е само една система за 
контрол над физиологичните функции на тялото, която в процеса 
на еволюцията е придобила и възможността за психична дейност, 
изразена чрез нашето съзнание, разум, интелект. Самата структура 
на мозъка потвърждава негова та специална роля и навежда на ми-
сълта, че той е орган с по-особено предназначение. Едва ли цялата 
му дейност се изчерпва с приемане на сигнали, анализирането им и 
издаване на ответни команди към тялото. Разбира се, неоспорима е 
функцията му на главен контролен и ръководен орган на тялото, но 
все по-често вече търсим отговор и на другата му дейност, проявя-
ваща се извън възможния засега контрол - подсъзнателната, която 
за разлика от съзнателната, все още не е непълно изследвана и ана-
лизирана от науката. Така изглежда въпросът с надпсихичната (или 
подсъзнателна) дейност. Тя винаги е озадачавала изследователите 
и е пораждала редица нерешени и до днес проблеми. Достатъчно е 
само да погледнем огромния списък на хора с паранормални* спо-
собности, каквито са пророците, ясновидците, гадателите и прочие 
феномени, наричани днес с общото име екстрасенси.

Те стават все повече, а за нашата страна този процес през 
последните години е лавинообразен. Едва ли е случаен фактът, 
че в  България се намира най-значителният за времето си фено-
мен с възможности за психотронна дейност на мозъка - леля Ван-
га от Петрич. Подсъзнателна или надсъзнателна? Според мен, 
става въпрос за едно и също нещо - за специфична сетивна дей-
ност на мозъка, проявяваща се непредсказуемо. Създадената през 

*   частичката “пара” е съставна част на думи, в които има значение на 
“близко”, “около”,  “до”, “подобно на”. В случая означава способности, 
които надхвърлят обикновените човешки качества.
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последните години нова наука – психотроника, със своя крупен 
представител у нас Кубрат Томов, отговаря точно и ясно на този 
въпрос, затова занапред ще употребяваме този термин. Всъщност 
термини те имат значение най-вече за внасяне на единство и яснота 
в съдър жанието на влаганата мисъл, тъй като навсякъде по света 
тази проява, както и да я наричаме, се отнася единствено към въз-
можностите на мозъка да извлече и поднесе информация, съдър-
жаща се извън общоприетите източници и не чрез традиционните 
сетива. Често пъти тази информация се отнася за далечното бъде-
ще и това като неос порим факт ни заставя да вземем мерки, а не да 
отминаваме с мълча ние въпроса за съществуването на феномена.             

Досегашните изследвания не могат да отговорят категорично 
на кардиналния въпрос: КОГА и при КАКВИ условия човек може 
да прояви психотронните си способности? 

От научна гледна точка въпросът остава открит.           
Съвсем естествено е тогава да потърсим отговора извън 

грани ците, обхванати от изследователите - някъде, където може би 
съществуват мисли, указания, изводи, предания, хвърлящи светли-
на върху проблема.

И искаме или не искаме, стигаме до религиите, до култовете, 
преда нията. Там се оказва, че има какво да се открие и осмисли 
и то не е малко като информация. Само дейността на пророците 
от Биб лията да проследим, ще стигнем до съществени изводи и 
конкретни въпроси, опиращи до една или друга проява на мозъка. 
Ако надникнем още малко по-назад, ще открием цялата Индийска 
философия, с основ ната си школа за възпитание на тялото и подчи-
нението на енергиите му на дейността и свръхзадачите на мозъка. 
Медитацията и обучени ето за владеене на тялото е именно доказа-
телство, че можем да говорим открито и сериозно за този проблем 
не само на религиозна основа. Там този вид работа на мозъка се на-
рича ТРЕТО ОКО, “Манас чакра”* или “шественечното цветче на 
лотоса”. Дейността на това невидимо око е свързана с поглед към 
отвъдното, към невидимия свят, към космоса, към дълбоките пре-
дели на вселената и се основава не на обикновената ни сетивност, 

*   Манас чакра - енергиен център, място на вътрешното сетиво, което се 
проектира върху черепа.
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а на определено свръхсетивно състоя ние, при което се разкриват 
допълнителни възможности на мозъка. На пръв поглед това съжде-
ние е обикновено и логично. Но то поставя един сериозен аспект за 
разсъждения, един въпрос, чийто отговор би бил доста интересен 
за психологията. Ясно е, че нашето съзнание странства и под во-
дачеството на погледа се спира и съсредоточава върху предметите, 
явленията, обектите на зримата действителност. Ако обаче зрител-
ният ни фокус напусне пределите на заобикалящата ни действи-
телност, ако се отправи към космоса и по интуитивен път потърси 
сетивно невидим, но енергийно зрим обект - какво става тогава? 
Каква е реакцията на нашето съзнание? А ако обектът е също съз-
нателен? Не търсят ли йогите именно този скрит в космоса обект, 
с който нашето съзнание може да контактува при особен режим на 
мозъчна дейност?

За да се възбуди тази скрита същност на мозъка, Раджа йога 
препоръчва и усъвършенства цяла система упражнения за овладява-
не на психичната енергия. Тази техника се нарича “Стрелба с лък”. 
Научилият се да “стреля” добре, уцелва “лоното на боговете” и 
контактува с тях. Усетът, виденията и прозренията, които получа-
ва, го възнаграждават така, че всеки ученик става ревностен после-
довател на йога и най-често спира да разчита на еле ментарната и 
неточна информация на петте сетива.                

А те са пряко свързани с цялостната работа на мозъка - те са 
доставчикът на информация към мозъчната кора; те са външната 
връзка със света, същността на цялата човешка проява, защото без 
тяхната работа не сме в състояние нито да се ориентираме, нито 
да се движим и вършим каквото и да е. Самият мозък е напълно 
безпомо щен в заобикалящата го действителност, ако те бъдат из-
ключени. Тази огромна по възможностите си органична машина, 
можеща за секунди да извърши колосална по обем и качество ра-
бота, става безпомощна и тромава, ако сетивата не я захранват с 
информация. И все пак има едно изключение. Има едно състояние, 
при което мозъкът може да разсъждава, да  анализира и да прави 
съответните изводи, независимо от работата на петте сетива. Това 
е неговата интелектуална дейност. Тя не е зависима от пряката дей-
ност на сетивата, но се базира на всичко, което именно те са пода-
ли до този момент. Това се нарича ОПИТ. Тогава защо Раджа йога 
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изисква да приспим петте сетива, за да отворим шестото - Третото 
око? Сетивен орган ли е наистина то и до каква степен може да 
бъде самостоятелен в ра ботата си? Според практикуващите йога 
- ДА! Това е сетивен, самостоятелен орган.

Интерес за нас представлява и една от картините (фреска) на 
великия италиански скулптор, живописец и поет Микеланджело 
Буонароти, който в специална композиция е запечатал момента, 
когато Бог Отец вдъхва живот на Адам, подавайки ръката си от об-
гръщащия го плащ (рис.1). Вгледаме ли се внимателно, проследим 
ли контурите на плаща, обгръщащ тялото на Бога и свитата му, ще 
видим ясно, че композицията е точно графично копие на надлъжен 
срез на мозъчните дялове, разделяйки го на неговите естествени 
две полукълба. Дори излизащите из наметалото крайници илюс-
трират местата на връзката на Главния мозък с Гръбначния (рис.2). 
Приликата е поразителна и е наивно да смятаме, че е съвпадение. 
Ако вместим тази рисунка в кухината на мозъчния дял на човеш-
ки череп, виждаме как ръката на Бога излиза извън него точно в 
мястото, посочено от Раджа йога като Тре то око. Знаел ли е Мике-
ланджело за шестото сетиво и неговото място като проекция върху 
черепа? Дали по този начин той не е запечатал за поколенията след 
себе си своето езотерично знание за този дар на Твореца, наречен 
ИНТЕЛЕКТ, и че истинското познание идва именно чрез сетивнос-
тта на Шеста чакра?                

Цялата индийска философия* се основава (школите йога) на 
обрат ната връзка с бога, с космоса, с вселената. Основната цел на 
трансцендентното** познание, към което се стреми всеки йога, е въз-
можността за различаването на Емпиричния интелект от Духовния 
център (трансцендентния дух). Това те постигат чрез отваряне на 
Третото око.

* Необходимо е да се отбележи, че въобще религиите на Петата раса са 
една историческа религиозна еволюция на непосредствената връзка Бог 
- Човек с апогей в Християнството.  
** трансцендентен – който се намира извън пределите на чувствения опит, 
недостъпен за сетивата, предмет на вярата – напр. бог, душа и т.н. 
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Във френологичната наука* тази зона се бележи като зона на 
схватливостта,** на възможността чрез еволюцията на вътрешното 
сетиво да придобием възможност за различаване на емпиричното 
от трансцендентното познание. Схватливостта ни дава различител-
на способност и по отношение на фините светове, на космическите 
енергии, владеенето на двустранната връзка Бог - Човек. Различи-
телната способност се приема от посветените за една от висшите 
степени на одухотвореното интелектуализирано съзнание. Това 
качество е основният двигател на придобиването на ново ниво в 
сетивността и разума на хората през епохата на Водолея. Благода-
рение на него хората ще могат да контактуват с невидимия свят, 
света на мъртвите,  със света съществуващ успоредно с нашия, но 
в друго, все още недостижимо за сетивата ни  измерение. 

Всичко казано дотук поставя на сериозно изпитание 
обществена та ни и научна интелигентност по отношение на зна-
нията, които вековете са ни завещали. Тяхната завоалираност не 
е извинение за липсата на професионален интерес и търсения в 
света на езотеричното, религиозното, иносказателното.

Ще направим опит да навлезем колкото е възможно в тези 
владения на посветените, но преди това ще разгледаме накратко 
функциите на човешкия мозък, както и някои от структурните му 
особености. 

Най-общо работата на мозъка можем да разделим, базирайки 
се на натрупания опит,  на две  основни дейности: 

1. Контрол и ръководство на всички жизнено важни системи 
в организма, чрез вегетативната нервна система. Осигуряване жи-
вота и дейностите на тялото като единен организъм, включително 
и възпроизвеждането. 

2. Съзнателната дейност, като следствие от непрекъсната по-
следователност от психични действия, изразени чрез поведението 
- цялата корова дейност.

Всяка от тези две дейности можем да разделим веднага по на 
още две. Първата: на интуитивно-моторна, неконтролирана (сър-

* Френелогията е наука за проекцията на мозъчните центрове върху 
черепа с обозначения за тяхната специфика и връзка (рис.7).                            
** Тези зони са дадени подробно на рис.7.                              
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дечна, обмяна на веществата, клетъчното деление и т.н.) и психоп-
роцеси, които чрез съзнанието могат да въздействат и променят 
в дадени граници инстинктите (размножаване, хранене, сърдечен 
ритъм и т.н.). Втората също се дели на ясно осъзната и контро-
лирана мисловна дейност, свеждаща се до целенасочен контрол 
над органи и системи, подбор и контрол на информация и прочие. 
Съществува и така наречената интуитивна, подсъзнателна, често 
нелогична, неподатлива на контрол работа. Такива  са внезапните 
хрумвания извън логиката на реда на мислене, прозренията, ясно-
видството, пророчеството - цялата гама от екстрасензорни прояви. 
В цялото по-нататъшно изложение, като опит за вникване в дей-
ностите на мозъка в екстремален режим, ще говорим именно за 
този вид прояви.  

Прави впечатление също, че много от езотеричните науки об-
ръщат особено внимание на дейността на мозъка по време на сън. 
Тогава, според тях, той излъчва информация (като за носител се из-
ползва менталното тяло) към космоса. Последните проучвания на 
науката в това направление потвърждават някои основни моменти 
от тези твърдения. Особен интерес представлява дълбокият сън, 
когато сетивността на тялото е максимално намалена, сведена до 
нула, а от тук и дейността на мозъчната кора, тъй като невроните 
не полу чават никаква информация.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪНЯТ?
Сънят е едно от интересните състояния на мозъка, с изразена 

забавена дейност, която в някои моменти е напълно неадекватна 
към заобикалящия го свят, състояние на отмора. Така поне се ми-
слеше доскоро. Най-новите изследвания доказват точно обрат ното. 
Почиват си тялото и петте сетива. Основен показател за подобни 
изводи е промяната в електричната активност, изразена чрез ня-
колко вида електрични вълни, отличаващи се главно с честотата и  
амплитудата си.             

Основните фази,  в които изпада мозъчната дейност, когато 
преминава в състояние на сън, са четири: дрямка, лек сън, дълбок 
сън и парадоксален сън.

Дрямката е полусънно състояние, което е своеобразен пре-
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ход от будно към сънно състояние. В тази фаза човек осъзнава със-
тоянието си, отчита промените в околната среда и реагира сравни-
телно бързо и добре на различни дразнители. Неговата сетивност 
е още на високо ниво.                  

Лекият сън идва веднага след дрямката, като тялото е напъл-
но отпуснато, но все още можем лесно да го върнем към будно със-
тояние. Наблюдават се нискоамплитудни вълни с честота 3-6 Hz. 

Още тук обаче се появяват кратки високочестотни вълни, ко-
ито се предполага че са следствие от незатихнала мозъчна актив-
ност. Те постепенно изчезват, за да се появят по-късно с по-голяма 
сила.

По време на Дълбокия сън мозъкът генерира само високо-
амплитудни δ вълни. Характерно е, че липсва каквато и да е дра-
знимост и съзнателно възприемане на околната среда. От ЕЕГ* 
знаем, че амплитудите на δ  вълните често достигат до 200-300 
mV с честота 1 до 4 Hz. Тяхното присъствие се свързва с болестно 
състояние, но това не е доказано неопровержимо, още повече, че 
съществува и една следваща фаза на съня, в която тази аномалия 
става още по-силна - в Парадоксалния сън.

Парадоксалният сън е особена фаза. До този момент на-
уката още не е намерила достатъчно обосновано мнение за про-
тичането на тази фаза. Най-неприемливият момент при нея е, че 
тя достига до 50% от съня на бебетата, при които дори самото й 
присъствие е загадъчно, тъй като няма никакви основания да се 
смята за болестен процес в мозъчната дейност, а още по-малко за 
усилена мисловна дейност.

Кое е най-характерно за състоянието на спящия в тази фаза?
1. Установена е пълна загуба на мускулния тонус.
2.  Стига се до крайна нечувствителност на сетивните входо-

ве (сетивата са абсолютно неактивни).
3. Всичко по точка 1 и 2 става на фона на пълна десинхрони-

зация в електричната активност на мозъка. Създава се впечатлени-
ето, че в Парадоксалния сън тялото истински спи (безпаметно), а 
мозъкът обратното – развива  активна непозната дейност.   

* ЕЕГ – електроенцефалограма, отчитаща електричните промени в мо-
зъка.
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4.  По време на парадоксалния сън се наблюдава още учесте-
но дишане и учестен ритъм на сърцето.

5. Бързи характерни скокообразни очни движения - като че 
мозъкът, въпреки дълбоко спящото си положение се стреми “да 
види” нещо, да възприеме или намери чрез зрението някакъв обект, 
намиращ се извън него - в околния свят.          

6.  Повишената мозъчна активност води до повишена не-
вронна активност, което от своя страна изисква засилване притока 
на кръв и кислород. Любопитен е фактът, че по време на съня ко-
личеството на консумирания кислород не намалява, а се запазва на 
ниво, което е типично за напрегнат умствен труд в будно състоя-
ние.

7.  Всички събудени по времето на този сън разказват, че са 
сънували и помнят подробности от съня си.

8. Времетраенето на парадоксалния сън може да достигне 
от 10 до 25 минути. Той има повторяемост до 3 - 4 пъти за една 
нощ. Около 20-25% от съня при възрастните е в тази фаза, като 
при бебетата може да достигне до 50% след раждането, което е 
около 6-7 часа в денонощието. Шест-седем часа активна мозъч-
на дейност при новородено бебе?! Тя определено не е умствена, 
тогава каква е?! За какво работи, какво обработва мозъкът на но-
вороденото, ако приемем тезата, че по време на парадоксалния 
сън мозъкът обработва натрупаната през деня сетивна инфор-
мация и я отсява, селекционира за паметта? Съществуването на 
парадоксалния сън е факт и този факт поставя под сериозно съм-
нение схващането, че по време на сън нашият мозък си почива!

Проведените експерименти за лишаване на хората от тази 
фаза на съня води до извода, че той е абсолютно необходим, за-
щото те стават раздразнителни, неспокойни, разсеяни, с отслабена 
памет, понижена интелектуална и умствена активност. Невронната 
активност по време на този сън показва, че е настъпило повишено 
кръвообращение, което е нормално за активна умствена дейност, 
а не за почивка. Не е възможно да бъде и елементарен чувствен 
преглед на сетивната информация, получена през изминалия ден, 
защото по същество тя е вече позната на невроните и кората на 
мозъка. Тогава изводът, че хората се нуждаят от тази фаза на съня 
заради необходимостта да сънуват при активна мозъчна дейност и 
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при нулев мускулен тонус, става естествен и логичен. Естествено 
и логично е за мозъка да изключи петте си сетива и да активизира 
в същото време своята мисловна дейност. И това  при повишена 
електрична активност, стигаща 8-14 HZ за α-ритъма и над 14 Нz 
за β-ритъма. Кое кара тогава мозъка да понижи нормалните 3-6 Hz 
нискоамплитудни вълни до 1-4 Hz със сила 200-300 mV при дълбо-
кия и особено при Парадоксалния сън?                    

На този въпрос ще се опитаме да дадем отговор по-късно.
Сега нека запомним, че необосновано, непредсказуемо и при 

нулев мускулен тонус, с активна дейност на очите, имаме протича-
не на особена фаза от ежедневния ни сън, наречена Парадоксален 
сън, която при лишените от опит бебета стига 50%, а при възраст-
ните е 20-25% от съня им.           

През цялото време говорим за естествена и специфична дей-
ност на мозъка, затова се налага малко по-обстойно да навлезем и 
в структурите на този орган, за да ни бъде по-ясно и лесно после, 
когато извеждаме основните си изводи. 

СТРУКТУРИ НА МОЗЪКА            
Още от пръв поглед прави впечатление пълната двоичност на 

съставните му части. Те са двойни, симетрични и разположени по 
една главна ос, чиито краища са в средата на челото и в средата на 
тила, тоест разделя главата на две симетрични половини, огледално 
отразяващи се (рис.З). Така се определят Лявото и Дясното полу-
кълба, свързани чрез Мазолестото тяло (3). На тази ос, към тилната 
част, се намира единственият единичен орган в мозъка - Епифизата 
(21). Може би затова Декарт е смятал, че там е местоположението 
на душата. Отдаваме му това право, тъй като още никой не е до-
казал къде се е вселила тя. Ще разгледаме обобщено само онези 
основни органи и функции, които имат пряка връзка към темата на 
изследването ни. Колкото и да отделяме обаче тяхната дейност, не 
бива да забравяме, че структурно и функционално пове чето от тях 
са силно преплетени и често дублиращи се. Основните дялове са: 
Голям и Малък мозък, Мозъчен ствол, Гръбначен мозък. В частни-
те случаи мозъкът се дели на Главен, Продълговат, Преден, Краен, 
Голям, Междинен, Среден, Ромбичен, Малък и т.н.
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МОЗЪК                                 
Той е първото голямо образувание на нервната система, в 

която  става разделянето на  двигателните от сетивните функции. 
Автоматично, надеждно устройство, можещо да извършва много 
самостоятелни операции, свързани главно с двигателните реакции. 
Дели се на две основни части: Главен мозък и Гръбначен мозък. 

Главният мозък е всичко вместено в нашия череп. Тук е цяла-
та сетивна, информационна и разумна дейност на човека.

Гръбначният мозък е органът на нашата физическа сетивност. 
Той осъществява двустран ната връзка Сетивна система  -  Двига-
телна система. Горният му край се влива в основата на Мозъчния 
ствол и чрез него се свързва с Главния мозък. Характерното,  което 
трябва да знаем е, че евентуалното му прекъсване или изключване 
води до Спинален шок - пълна инертност на крайниците. 

МОЗЪЧЕН СТВОЛ 
Смята се за основа на система за управление на състоянието 

на съзнанието. Изключително важна за нас част е разположената в 
него Ретикуларна формация, упражняваща системен контрол над 
целия мозък, чрез своите възбуждащи или потискащи действия. 
Тя е свързана чрез спинални нервни клетки с Гръбначния мозък и 
Междинния мозък. Връзката на Ретикуларната формация с Глав-
ния мозък е двуст ранна.                      

ВАРОЛИЕВ МОСТ       
Предполага се, че именно тук се намира механизмът, който 

извърш ва прекъсването на входовете и изходите на мозъка. Тази 
дейност е особено важна, защото се намира на мястото между два-
та главни дяла на мозъка - Главен и Гръбначен.

ПРОДЪЛГОВАТ МОЗЪК                                
Той трябва да се разглежда едновременно с Варолиевия мост. 

Те съдържат някои основни ядра на вегетативната нервна систе-
ма. От тук започва и блуждаещият нерв, който регулира сърдечния 
ритъм, честотата на дишането и т.н. - да си припомним промяната 
им при Парадоксалния сън. Ядрата му управляват и контролират 
мускулите на лицевия дял, врата, езика и гърлото, както и някои от 
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движенията на очите. 
СРЕДЕН МОЗЪК
Най-важният за нас елемент в Средния мозък е Пирамидната 

система за управление на движенията (осъществяваща директна 
връзка Мозъчна кора - Гръбначен стълб). Предполага се, че дви-
гателните ядра подреждат и координират командите на Главния 
мозък към периферията, няколко от тях се занимават с работата на 
вътрешните очни мускули. Те имат директна връзка (информация) 
с вестибуларните ядра за всички промени на главата в простран-
ството. Тази връз ва е изключително важна за нас - за работата на 
мозъка в ЕКСТРЕМА ЛЕН режим. Подобна роля има и Четирихъл-
мието (10). Двухълмието (горните два хълма на Четирихълмието) 
е и център за управление движението на очите. В дълбоките му 
слоеве има клетки, чието електрическо дразнение предизвиква ед-
новременно завъртане на две те очи в точно определена посока и 
с точно определена амплитуда. Стресовите реакции, породени от 
слухови и зрителни дразнители, се управляват именно от Четири-
хълмието.

ХИПОТАЛАМУС 
Неговите 32 двойки ядра оказват регулиращо влияние вър-

ху почти всички дейности на организма. Чрез Задния и Продъл-
говатия мозък се намесват в управлението на кръвообращението, 
дишането, сърдечна та  дейност, обмяната на веществата, отдели-
телната система и т.н. Една от най-важните му функции е надзор 
над параметрите и условията във вътрешността на организма. За 
тази цел той разпо лага със собствени рецепторни системи. Хипо-
таламусът е главен координатор на жлезите с вътрешна секреция, 
участва в емоционал ните състояния и поведение, в циклите Сън 
– Бодърстване, както и в разширяването и свиването на зениците. 

ТАЛАМУСЪТ 
Двата зрителни хълма се отнасят още и към Ствола на мозъ-

ка. Тяхното разположение на самия вход (изход) към мозъчните по-
лукълба ги прави врата към кората на мозъка. Всеки от таламусите 
разполага с ядра, които участват в много от мозъчните процеси. 
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В тях се включват всички възходящи ретикуларни въздействия. 
Увреждането им може да предизвика коматозни състояния, пора-
ди прекъснатите активиращи пътища към Главния мозък. Таламу-
сът е главната струк тура, през която “влиза” болката в главата и 
съзнанието на човека. При съществени поражения (или особени 
положения на дейност) на таламуса, могат да изчезнат болковите 
усещания. Неговите ядра имат връзка с управлението и състояние-
то на мускулния тонус.

Обърнете внимание на структурата на таламусите и участва-
щите в системата му органи (рис.4).       

МАЛЪК МОЗЪК Чрез таламичните ядра Малкият мозък е 
свързан с двигателните отдели на Големите полукълба. Той, според 
последните схващания, не е свързан само с двигателните функции 
на организма, както се смя таше до скоро: “Тази структура разпо-
лага с всички сведения за предварително (подчертаването е мое) 
организиране на сложните двигателни схеми при волевите дви-
жения. Тук се получава най-добра та информация за състоянието 
на всички мускули и разположението на всички части на тялото 
в последователни във времето моменти. Голяма част от изходи-
те на Малкия мозък се отправят през таламуса към двигател-
ните полета на мозъка (кората му). В него постъпват сведения 
от Четирихълмието, от двигателните ядра на Мозъчния ствол и 
от Вестибуларния апарат. Тази схема има освен прави и обратни 
връзки, и е в състояние да осигури проектирането и организиране-
то на целенасочени движения; да осъществи сложна, предвари-
телна (подчертаването е мое) настройка на възбудителността в 
коровите области, откъдето тръгват преките команди за изпъл-
нение на движението.” *

ЛИМБИЧНА СИСТЕМА 
Намира се на границата между Мозъчния ствол и Големите 

полукълба. Тя е в самия център на мозъка и е система от взаимно 
свързани структури, които някъде са само част от други системи и 
структури, каквито са например хипокампа, свързан чрез Свода с 
Мамиларните телца на хипокампуса, ядрата на хипоталамуса, яд-
рата на Прозрачна та преградка и големите Бадемовидни ядра. 
* Якимов, Наум. Мозъкът. С., 1984.
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Основната й дейност е свързана с възникването и организа-
цията на емоциите. Всички заболявания, водещи до изразени пси-
хосъстояния са свързани именно с частите на Лимбичния дял. Жи-
вотинските емо ции са свързани с ролята на Бадемовидните ядра 
(ярост, ужас). Системата е енергизатор на емоционалните състо-
яния. То зи дял, както и Ретикуларната формация, могат да се раз-
глеждат като основни подкорови структури, имащи стимулиращ 
или потискащ ефект върху дейността на мозъчната кора.

ЕПИФИЗА        
Може би най-неизследваната част от човешкия мозък, поне 

най-неясната по отношение на функциите й. Последните изследва-
ния на науката клонят към все по-увереното свързване на Епифиза-
та с паметовите процеси и по-точно с отделянето на информацията 
от ежедневен тип и от значителен - такава, която да остане в дълга-
та памет на съхранение. 

Тези процеси се свързват с изследванията, характеризиращи 
специфичността на ДНК и РНК. Това е още едно основание да смя-
таме Декарт за прав, защото не сме наясно какво точно се крие под 
името Душа (психе) в древния и кодов смисъл на думата. Възмож-
но е в посоката на разсъждения, предложена от Микеланджело да 
се приеме, че става въпрос за интелекта - за мисловните проце-
си, свързващи чистата Космична енергия (Духът) с материалните 
емоционални състояния на физическото тяло, чийто реален израз е 
съзнанието (Душата, психиката).*

БАЗАЛНИ ГАНГЛИИ 
Те са втората система от подкоровите структури, участващи 

в организацията на движенията. Свързани са с таламичните ядра, 
хипоталамуса, ретикуларната формация, средния мозък и малкия 
мозък. Служат на кората на Главния мозък. Участват в координи-
рането на волевите и спонтанните движения. Пораженията (или 
изключването) на Базалните ганглии води до възникване на спон-
танни неорганизирани движения. 

*  ДУША - В този аспект на разсъждения Душата е комплекс от връзки, 
изразяващи степента на отношенията между енергията (Дух) и тялото 
(материя), като състояние на двете в единство.  
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ПРЕДНА КОМИСУРА 
Предната комисура, заедно с Мазолестото тяло, осъществява 

всички връзки между двете полукълба на Главния мозък. Тя се явя-
ва като своебразен щит пред вътрешните дялове на мозъка -  заед-
но с Мазолестото тяло и Прозрачната преградка образуват предния 
щит около тях. 

ЗАДНАТА КОМИСУРА 
Задната комисура има същата роля, както и Предната коми-

сура, но по отношение на връзките между Междинния и Средния 
мозък.  

ПРОЗРАЧНА ПРЕГРАДКА 
Прозрачната преградка е един чудесен резонатор, съдържащ 

също връзки с Мазолестото тяло и полукълбата. В светлината на 
нашето изследване тя има специфична роля, която ще изясним в 
специалната част - като екранен рефлектор.                 

Другите части и системи от мозъка няма да разглеждаме, за-
щото те не са приоритет в посоката на разработката и в голямата 
си част само допълват дейността на разгледаните по-горе. Тяхната 
роля е съществена, но не е определяща. Правим това с цел изчист-
ване и достъпност на обяснението.
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Втора част

СВРЪХСЕТИВНА ДЕЙНОСТ НА МОЗЪКА
Всички изследвания на работата на мозъка водят към заклю-

чението за наличие на изразена психична дейност на отделните 
му дялове, които самостоятелно или комплексно, оказват стабилно 
въздействие върху поведението на човека. Поляризацията и прио-
ритетната проява на всеки орган или система е трудна за доказва-
не, затова отделянето им е просто начин да се говори конкретно и 
точно. Това не изключва взаимовръзката и не елиминира, не ома-
ловажава широта та на съжденията и изводите. Обратното - базира 
се на тях и изхожда от тях дори във вариантите на пълната си сво-
бода и независимост. Въпреки големите празноти и отклонения в 
изследователската рабо та, вече има достатъчно данни (главно чрез 
клиничен опит) за по-голяма стабилност в оценките и предпостав-
ките. Цялата научна и практическа работа на учените се изразява 
в посока на нормалната или патологична дейност на мозъка. Като 
нормална, ежедневна дейност, трябва да приемем и съня, защото 
той е спе цифично, естествено, циклично проявление на неговата 
работа. В съв ременната терминология и в посоката на нейната осо-
бена специфич ност, в един от циклите й бихме могли да я наречем 
и свръхсетивна, защото всичките й прояви имат характер на не-
позната сетивност, носеща понякога колосална и нетрадиционна 
информация. В целия раз дел ще разглеждаме именно тази дейност 
на мозъка като СВРЪХСЕ ТИВНА. Под този термин попадат как-
то пророчеството, ясновидството, евристичността, съновиденията, 
осенението, така и всички съвременни прояви на екстрасензорни 
дейности.

Един от основните проблеми, пречещи на науката да навлезе 
задълбочено и непредубедено в изследването, е тяхната непред-
сказуемост (на свръхсетивните прояви), нестабилна цикличност 
и неустано вени, скрити дразнители - активизатори. Първият про-
блем –непредсказуемостта, налага да изясним нашето становище 
по този въпрос, защото без него не бихме могли, не бихме има-
ли правото да анализираме една случайност по принцип. Основен 
момент в предположението има теорията на Кубрат Томов за ре-
зонансите на слабите полета и изоморфизмът, разгледани като са-
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мостоятелна нова наука в един от капиталните трудове на учения 
– “Резонансно-изоморфният принцип”. Като допълнение дойде и 
откритият микрокристал от чист силиций в хипокампуса на чо-
вешкия мозък. Неговата наличност попъл ни единственото звено, 
липсващо в търсенията ни по пътя за анализ и изводи в процесите 
на свръхсетивната работа на мозъка. Това откритие веднага опре-
дели енергийния източник - усилвател, който един ствен може да 
доведе до необходимите условия за процеса. Или:

ПРЕМИНАВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТАРНА ЧАСТИЦА ПРЕЗ 
ХИПОКАМПУСА И СИЛИЦИЕВИЯ КРИСТАЛ В НЕГО АК-
ТИВИЗИРА ЧРЕЗ ОТДАДЕНАТА СИ ЕНЕРГИЯ АТОМНАТА 
СТРУКТУРА НА КРИСТАЛА И ТОЙ ЗАПОЧВА ДА ТРЕПТИ С 
МОЩНА ЕНЕР ГИЙНА ВЪЛНА, КОЯТО Е ИЗТОЧНИК И ПРИ-
ЧИНИТЕЛ НА ЕКСТРЕМАЛНАТА СВРЪХСЕТИВНА ДЕЙНОСТ 
НА МОЗЪКА.

Такава частица би могла да бъде например неутриното.
Енергията, която отдава неутриното*, е колосална по мощност 

спря мо нормалните енергии, с които работи мозъкът в ежедневи-
ето. Полу чава се свръхмощна енергийна вълна, способна да уни-
щожи мозъчните неврони. Тази енергия чрез системи от древните 
дялове на мозъка се  извежда навън, за да се предпази кората от 
шок и разрушение. Мястото, през което вълновият поток напуска 
черепната кутия, е посочено то от древността междувеждие (тре-
тото око). В някои от случаите процесът протича и с обратна въл-
на, към мозъка, която реализира вход на инфор мация, проявяваща 
се като ясновидство и прочие екстрасензорна дейност. Но за това, 
по-нататък. Да разгледаме етапите, през които пре минава активи-
зирането на вълната и извеждането й извън главата. Според нас те 
са четири. 

Първи етап. Възбуденият кристал започва да трепти с често-
та, привеждаща всички части на мозъка към потискане и изключ-

* неутрино - елементарна частица. Спин 1/2. Заряд – 0. Посочваме тази 
частица, защото тя има нулев заряд. На този етап авторът не може да 
обоснове влияние породено от положително или отрицателно заредена 
частица, въпреки че има идеи за това. Освен това подчертаваме, че само 
по експериментален път може да бъде доказано такова въздействие.
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ване на нормалните физиологични процеси.
Втори етап. Екстремален резонанс - когато мисловните 

процеси са блокирани, рецепторната дейност на петте сетива  е 
нулева, екранните по лета на мозъчната кора не получават никаква 
информация от външната среда.   

Трети етап. Излъчването е непосредствено свързано с вто-
рия етап и по съ щество е неделимо от него. В този момент, чрез 
система от на сочващи антенни тела, енергийната  вълна се устре-
мява навън  - през междувеждието. 

Четвърти етап. Затихването води до падане на енер-
гийното натоварване до честота, при която се включват по-
следователно всички изключени преди това органи и системи. 

Тези четири етапа са всъщност дългогодишната школовка за 
техническо овладяване на медитацията при йогите, психичната на-
стройка и действието на молитвата при религиозните ритуали. Тук 
трябва да споменем ролята на пирамидално (насочващо) събрани-
те ръцe при молещите се, когато дланите събират допълнително 
енергия от Предния срединен меридиан и особено от чакрата на 
Чувствата (пета), възбудена от състоянието на молещия се. Нейно-
то седалище е в областта на яремната ямка и тя е предхождаща чак-
ра преди Шестата на челото (третото око). Този момент е изключи-
телно важен при обратната връзка на Третото око с Космоса. Ще 
го разгледаме подробно по-късно. Сега да проследим по-обстойно  
четирите етапа.

ПЪРВИ ЕТАП 
Елементарната частица* атакува силициевия кристал, на-

миращ се в хипокампуса и той започва да трепти с определена 
честота (сумарна от амп литудата й и атомното трептене на крис-
тала). Тя възбужда атомната структура на кристала и той започ-
ва да излъчва излишъка от енергия  навън. Знаем от разгледана-

* Неутрино - посочената частица е примерна. Енергиен стимулатор би 
могла да бъде всяка елементарна устойчива частица, носеща достатъчно 
енергия, за да възбуди структурата на кристала (например, електрон - 
спин Ѕ  заряд (-), протон - спин Ѕ  заряд (+).
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та по-горе дейност на органите на мозъка, че хипокампуса играе 
роля на двустранен организатор - от една страна насочва към ко-
рата на Главния мозък сиг налите от сетивните органи, а от друга 
- предава обратно заповедите на кората към двигателните органи. 
Следователно, мощните енергий ни импулси ще се насочат едно-
временно в две посоки. Хипокампусът (а и всички органи) не е 
пригоден да работи при такива натоварвания. Това налага той да 
реагира незабавно на опасността, за да избегне смъртоносната за 
кората вълна. Настъпва моментът на ПРАГОВАТА граница, когато 
по решение на Хипокампуса (или цялата Ретикуларна формация) 
той изключва дейността си и така предпазва невроните на мозъка 
от шок. Основна роля в този момент има Мазолестото тяло, което 
с Комисурите и Прозрачната преградка стават идеален щит за ура-
ганните трептения на вълната. Малката Задна Комисура осигурява 
известна пропускливост на вълната назад към тилната част, където 
тя влияе върху центъра на паметта - Епифизата, Средния и Мал-
кия мозък, отговарящи и контролиращи устойчивото положение 
на тялото в пространството. Пътят на вълната обаче е напълно от-
крит към ретикуларната формация и то не случайно, знаейки ней-
ната главна роля като възбудител и потискащ съзнанието елемент.

Може би тук трябва да търсим обяснение за състоянието на 
медитиращите или изпадналите в транс хора - всички те губят ре-
ално усещане за мястото на тялото им в пространството. Ретику-
ларната формация включва своята прагова граница, като изключва, 
блокира дейността на тялото и то губи двигателните си функции. 
Всеки дял от мозъка в този мо мент реагира аналогично на посоче-
ните до тук - блокира или рязко активизира дадена дейност, като 
поема своето прагово натоварване, преди сам да превключи. Спря-
ната от Мазолестото тяло, Комисурите и Прозрачната преградка 
вълна нараства, докато стигне своя екстремум.

ВТОРИ  ЕТАП
Резонансът е в екстремален етап. Лимбичният дял обаче не е 

завършил своята роля. Той се е включил на особен режим и въвеж-
да в работа особената си структура, разположена дьговидно под 
Мазолестото тяло. Двоичността на всичките му части говори убе-
дително именно за тази специална роля в този момент. Зрителните 
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хълмове (прекъснали вече подаването на сетивна инфор мация към 
кората на Главния мозък), двата Свода, Мамиларните тела и Ба-
демовидните ядра стават естествени антени насочващии енергий-
ната вълна към Междувеждието. Импулсите на вълната получават 
посока от лещовидното тяло на Епифизата. Прозрачната преградка 
има частично задържаща роля, след което тя вече не е пречка за 
мощната вълна. Енергията обаче преминава над още един важен 
център - Аксонното кръстовище, което под нейно въздействие се 
включва също на особен режим. Веднага след него вълната бло-
кира и мирисните центрове. Вълната има вече своята посока. И 
тогава от Епифизата потича информация, носена от енергийната 
вълна с посока към Междувеждието. Очите са напълно блокирани 
за околната среда. Наблюдавани отстрани, те се движат хаотично, 
неконтролирано, невиждащи.

ТРЕТИ ЕТАП         
Достигайки кръстовището на аксоните, вълната включва 

очите за особен режим на работа. Те насочват енергийния лъч във 
фокусното разстояние - в мястото, посочено от паметта като цел на 
посланието, изяснена още преди настъпването на първия етап. От 
това следва, че обектът е известен на подсъзнанието, но се открива 
и конкретизира едва сега (рис. 5).

Сега двете очи играят ролята на коректори за далечни разсто-
яния, защото само те реално могат да отчетат по чисто мисловен 
път,  къде се намира обектът и “да го видят”, но на сетивно ниво. 
По време на ясновидския транс (режим Приемане) те имат същата 
роля, но лъчите на вълната са в обратна посока - към мозъка. Ста-
ва ясно, че Мамиларните и Бадемовидните ядра центрират потока 
енергия към кръстовището на аксоните и междувеждията. Тяхно-
то прос транствено разположение го принуждава да се насочи по 
линията Епифиза - Прозрачна преградка - Аксонно Кръстовище 
- Междувеждие. Подобна насочваща роля имат и двете успоред-
ни, надлъжно разположени тела на Луковиците на мириса. Тяхната 
роля е стабилизираща.

Движението на очите е привидно хаотично, защото те всъщ-
ност трябва да открият търсената цел. И наистина, няма телепатич-
но приемащ или предаващ човек, който да не знае предварително 
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къде и към кого насочва енергията си. Същото важи и когато прие-
ма от друг, като фокусното разстояние до обекта в този момент е в 
паметта на човека. Движението на очите “чете” менталния образ 
и го припознава. Активизирането на менталния образ, намиращ се 
вътре в мозъка, се излъчва при режим Предаване, а при Приемане 
очите го откриват, “разчитат го” и подават данните на Епифизата, 
Силициевия кристал и Дясното полукълбо, където той се разпоз-
нава, идентифицира. Често пъти ясновидците заявяват (също така 
хората, преживяли  клинична смърт), че виждат само светлина, но 
при искане да я назоват те категорично заявяват, че това е Христос 
или друго божество - според религиозното си съзнание. Любопит-
но е, че и хора без религиозно съзнание оприличават светлината 
(или гласа) като Христос или Бог. Всички те са дълбоко уверени в 
личния си контакт с Бога. Разчитането на образа в случая е на не-
познато за нас ниво, но то категорично не е сетивно от вида, който 
познаваме. 

Мозъчните полукълба имат различна роля в този момент. Тя е 
в зависимост от дейността на мозъка и е строго специализирана: 1. 
Като организатор и ръководител на ежедневната дейност на тялото 
с водещо Ляво полукълбо (център на съзнателната дейност) и 2. 
Организатор и ръководител в екстремална свръхсетивна информа-
ционна работа като Приемо-предавателна станция, с водещо Дясно 
полукълбо. Те последователно сменят  или засилват ролите си, кое-
то се потвърждава от зрително-образните видения на ясновидците, 
типични за Дясното. По време на работата на Третото око, Лявото 
полукълбо е блокирано напълно или частично потиснато, потвърж-
даващо се от несвързаната, често неразбираема реч на приемащия 
информацията. Приоритетната роля на Дясното полукълбо се до-
казва и от картинно-зрителния характер на всички пророчества, 
въпреки че има данни и за успоредно приемане в слово. 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП                                    
Затихването е ясен процес. Трябва само да се има предвид, че 

той настъпва в строга последователност и ред. Последно се разб-
локира за нормална работа Кръстовището на аксоните. Това пред-
пазва от стрес кората на Главния мозък и от евентуална оценка на 
ситуацията. А когато става по време на сън, очите са последният 
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орган, имащ значение за състоянието на човека. Разбира се този 
процес, когато се провежда от опитни гадатели и особено от опит-
ни йоги, може да бъде и в частична активност на Лявото полукъл-
бо. Норма лизирането на зрението на изпадналите в транс е винаги 
след освобождаването на тялото от неподвижността му. Етапът е 
краткотраен като време.

Дейността на Третото око е непредсказуема, защото елемен-
тарната частица атакува непредсказуемо, но е закономерна при яс-
новидците и медити ращите, защото предварително се настройват, 
очаквайки енергията му. Когато това не се случи, те просто заявя-
ват, че нямат видение. 

Целият описан по-горе процес има обратно развитие - ПРИ-
ЕМАНЕ на информация отвън, от Космоса. Прихваната и внесена 
в мозъчните дялове, информацията би могла да влияе върху пове-
дението и дори еволюцията ни. Възможно е енергизаторът да не е 
една частица, а поток, лъч от енергия, който при медитация се на-
сочва към Епифизата и Силициевия кристал, възбужда ги и изваж-
да в съзнанието на медити ращия образа на кодирания обект. Така 
на умствено ниво много добре се обясняват нуждата от трениров-
ки и стабилността на виденията в практиката на системите йога. 
В такива случаи е лесно да раз познаем принудителното трансово 
гадаене (без желанието на ясновидеца) при пророците - тогава от 
Космоса може би нахлува поток от енергия, която активизира на 
умствено ниво Епифизата и Силициеви я кристал и ги принуждава 
да влязат в контакт. Типично за биб лейските пророци е влизането 
в контакт, а не предизвикването му от тях самите. Този контакт 
може да бъде предизвикан и не от един, а от повече обекти, както 
и от повече от един вид енергийна вълна. Вкараната по този начин 
кодова информация би могла да бъде внимателно  разкодирвана 
и поднасяна от Епифизата към кората на Главния мозък за реали-
зиране. Това чудесно обяснява и неочакваните гениални идеи на 
някои хора. Предсказанията понякога са далеч в бъдещето. Йогите 
твърдят, че “Всяко изключване на петте сетива (външни) развива 
шестото” - Третото око. Манас Чакра.

Може би не е случайно, че изключването на петте външни се-
тива активизира шестото – епифизата, този център на паметовата 
дейност, единичен като орган. А може би там наистина се намира 



34

Душата, тоест интелектуалният център, селекциониращ ежеднев-
ната ни дейност и предаващ я по време на Парадоксалния:сън в 
Космоса, където се намират постоянните водещи структури на ево-
люционното ни развитие. Случайно ли е твърдението на езотерич-
ните науки, че което преживеем през деня, нощта го превръща в 
достояние на боговете?! А твърдението на Христос: “Нищо тайно 
няма, което да не стане явно на Отца Ми”? Митологиите и ре-
лигиите понякога разкриват пред нас с изумителна точност съвпа-
дения и закономерности, които може би въобще не са случайни. 
Според Рудолф Щайнер, всяка нощ по времето на дълбокия сън, 
Астралното и Етерното тяло напускат физическото и осъществяват 
връзка с космоса.          

Така или иначе, в посочения тук случай мозъкът действа като 
съвършена система, имаща за главен енергизатор енергията на 
една примерно посочена елементарна частица* - неутрино. Нейни-
ят пряк адресант стои в мозъка и чака да бъде посетен и възбуден.

Силициевият кристал сам по себе си би могъл да бъде огро-
мен по възможностите си паметов блок, който Епифизата само да 
контролира частично, изнасяйки или вкарвайки информация. Тре-
тото око е съществувало някога, а днес, закърняло и по тиснато от 
нарасналата самостоятелна дейност на полукълбата, се е превър-
нало в особен психотронен орган със специална прагова граница 
на включване!        

Да се надяваме, че един ден науката ще намери отговора на 
този въпрос.

*  Изследвания на учени от Колумбийския университет са доказали, че 
влизането на неутрино в пределите на мозъка води до определени пси-
хореакции.  
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ГЛАВНИ ИЗВОДИ ОТ РАЗСЪЖДЕНИЯТА ДО ТУК:
първи извод:
Разгледаният процес обяснява добре дейността на двете по-

лукълба. Те имат своята изразена специфичност в дадени моменти. 
Доказва се спецификата на Дясното при екстремален режим (свръх-
сетивността). Ако то имаше същите  функции и способности (рече-
ви) като Лявото, тогава езикът (словото) би бил непреодолимо пре-
пятствие за приемане и предаване на информацията. Приоритетът 
на картинно-пространствените видения при ясновидците и проро-
ците доказва, че Дясната част е по-активната и на нея се предава по 
специфичен без словесен път същността на информацията. Според 
Кубрат Томов, този начин е холографен*. Съгласно принципа на 
подобието и на пряката връзка между двете полукълба, Дясното 
я предава на Лявото след контакта и то я интерпретира, съобраз-
но потенциалите на своя собствен интелект. Картинно-образното 
поднасяне на информация та става универсално за човечеството 
и не се нуждае от преводните форми на езиковите различия. При 
системно обучение, както е при йогите, по време на медитация би 
могло да има добра будност в Лявата част и да се получи пряка 
словесна интерпретация. Ако проследим внимателно текстовете в 
Стария завет, ще разберем, че всички пророци първо виждат виде-
ния, после ги предават на книга според заръката на своя бог. 

Елена Блаватска дори казва, че вижда текстовете в простран-
ството пред себе си, което е също зрително възприемане, защото се 
борави със символите на словото. Леля Ванга споделя как вижда 
цели картини от живота на хората, а езиковите й обяснения са ти-
пични за диалекта на хората от този район - те са всъщност допъл-
нително облечена в слово картина. Мариана Везнева също говори 
за предаване на образи и схеми по зрителен път от учителите й. 
Често обаче  имаме наличието и на зрително-звукови възприятия. 
Цялата надпсихична дейност на Нострадамус има картинно-обра-
зен характер, след което той кодира видението в слово (стихове).

* Томов, Кубрат. Резомално-изоморфният принцип. С., 1991.  
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втори извод:
Всичко казано до тук дава сериозни основания за един друг 

аспект при разглеждане на едно от най-старите мозъчни заболя-
вания - Епилепсията. Определено можем да кажем, че тя не е 
болестно състояние, а протекъл екстремално резонансен период, 
който не е могъл да бъде излъчен навън от черепната кутия, но е 
довел всички структури на мозъка до изключване на нор малната 
им дейност. Това се потвърждава от блокираната дейност на всич-
ки системи при епилептичните припадъци. Праговата граница, за 
която стана въпрос по-горе, има именно тази предпазваща цел - 
да не допусне енергийната вълна да порази мозъчните неврони в 
положение на активност. Това може да се реализира по различни 
начини, кои то не са предмет на изследването ни, например: химич-
ни, упойващи вещества или рязко намаление (увеличаване) на йо-
низацията в невроните и т.н. След изтичане на вълната надолу към 
тялото, всички системи отново заработват. Това обяснява шоковото 
безсъзнателно състояние на болните - те не помнят нищо от при-
падъка. Състояние то е типично както за Приемане, така и за Пре-
даване, защото прин ципно протича еднакво, по една и съща схема, 
но в различни посоки. Показателно е обаче, че всички болни от 
епилепсия имат запазени спомени за така наречения аурен период, 
предшестващ припадъка.

Този момент е много интересен, защото дава основание да 
смятаме за стабилно наличието на период, в който мозъкът схваща 
настъпващата промяна, усеща електричната си нестабилност, но 
все още не реагира. Реакцията би могла да бъде както от отчитане 
на ситуацията, така и от изчакване на определени системи, дали 
ще предприемат очаквани действия или ще блокират дейността си. 
Аурният период е възможно да бъде породен от авангардните енер-
гии на потока от енергия, които още нямат нужната сила, но имат 
активиращ характер. Чудесно би било, ако можеше в този момент 
да отчетем, коя от структурите на мозъка въвежда състоянието на 
готовност? Какво всъщност става, ако енергийната вълна не може 
да напусне черепа при определен върхов момент от нарастването й? 
Според нас става следното: 

Достигнал екстремален интензитет, потокът от енергия е 
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изключил в Праговата граница всички органи, за да предпази не-
вроните на мозъчната кора. Знаем, че токов удар върху клетъчната 
мембрана на невроните със стойности над +40mV довежда мем-
браната до пълна нечувствителност. При епилептична криза са на-
лице бързи високоволтови остри вълни с честота от 30 HZ в секун-
да и напрежение от 300 до 500 mV.  Тези опасни вълни напускат 
тялото по посока на мозъчния ствол и гръбначния стълб, където 
няма кой да ги спира, ударната вълна привежда частично мимиче-
ските и вратните мускули в действие, но силата й се излива главно 
върху незащитения Гръбначен стълб, кой то няма друг изход, освен 
да реагира. Така се получават острите конвулсни гърчове на тяло-
то, което реагира с трептящи движения според вълновата честота. 
Нервните влакна предават на мускулите тези енергийни удари и те, 
сразени от мощта им, светкавично съкращават и отпущат крайни-
ците. 

Този процес съвпада много точно с медицинските изследва-
ния на епилептичните прояви. Особено изразен е в Клонично-то-
ничните гърчове (Grand mal). Тялото в този момент е просто един 
токов гасител. Подобно на маслените  гасители в трафопостове-
те, поемащи и погасяващи ударите, предпазвайки съоръжението 
от токов удар. Насочването на вълната към тялото е единственото 
възможно и безопасно място, заради неговата способност да поема 
такива натоварвания, без да се получат трайни органични увреж-
дания. Освен това, тялото е вече приведено в хори зонтално поло-
жение и това го предпазва от поражения. Изглежда не при всички 
случаи Праговата граница се включва навреме, защото падането 
може все пак да се окаже с известни последствия. Но така или ина-
че, те са нищо, в сравнение с пораженията, които биха се получили 
върху мозъчната кора. Вълните от тялото напускат към естестве-
ния поглъщател – Земята. 

В посока на тези разсъждения сме длъжни да отбележим 
съществуването на още една възможна причина за невъзможност 
вълната да напусне черепа: различната по време или интензивност 
годност на отделни те органи да трептят синхронно с основната 
вълна. Така получените разлики водят до хаотичност, която може 
да отклони, да пренасочи енергийния поток и той да не стигне до 
междувеждието, а може би и да не премине над Аксонното кръсто-
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вище. Тук определено става въпрос за чисто физиологични откло-
нения, които пречат за кохерентността на вълната. Трябва да отбе-
лежим също особено важното място за навлизането на  елементар-
ните частици в черепа - точката Т-20 или така наречената Голяма 
фонтанела. Съвсем целенасочено тя се затваря след определена 
възраст, с което дълго след раждането се осигурява на малкото дете 
енергиен вход. Навлязла в мозъчните предели, частицата преми-
нава между двете полукълба, като с енергията си активизира Пре-
централния и Постцентралния дял, намиращи се около браздата 
на Роландо - отговарящи за телесната сетивност и за двигателната 
област (рис.6). Така още в самото начало неутрино предупреждава 
чрез тях кората, насочваща заповеди към привеждане на тялото в 
положение на готовност. Това частично предупредител но влияние 
е аурният период, когато се усеща влиянието, но още нямаме ак-
тивизиран кристал. 

Според нас, незатворената Голяма фонтанела при леля Ванга 
от Петрич е именно това условие, осигуряващо бързо и безпре-
пятствено навлизане на неутрино в браздата на Роландо. Може би 
поради липсата на чисто физическото препятст вие (костта), отво-
рената фонтанела осигурява постоянен бърз дос тъп на частиците, 
стимулиращи Силициевия кристал. Би могло дори да бъде поток от 
частици, което обяснява невероятната способ ност на леля Ванга да 
влиза веднага в контакт и то десетки пъти на ден. Нейната Ролан-
дова бразда в този случай е в постоянна готовност за отправяне на 
сигнали към кората на мозъка или някоя от формациите му. В този 
смисъл Ванга е феномен и в чисто физическия смисъл - тя е при-
мер за наблюдения над хора с подобна незатворена фонтанела. Ако 
те имат подобни способности, това би било чудесно потвърждение 
за правилността на разсъждението. При нея в случая енергийният 
стимулатор винаги ще влиза под ъгъл от 90°, тъй като входът е 
голям и практически цялото пространство около браздата е чувст-
вително.

Според езотеричните науки, енергийното поле на чакрите е 
фуниевидно - с обърнат към тялото връх на конуса. Това именно 
принуждава енергията на стимулиращата частица да навлезе вина-
ги перпендикулярно в браздата. 

Влиянието на неутрино над браздата на Роландо е този про-
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цес,  при който имаме предупреждаващо психокомплексните струк-
тури състояние. Това въздействие би могло да бъде и частичното 
предхождащо трептене на крайниците или очите. Процесът може 
да остане локализиран и със  запазване на съзнанието. Близки до 
момента са така наречените Афимични кризи и подобните им, при 
които функциите на нормалната дейност са запазени. Всички древ-
ни учения за игло и пресотерапия сочат точката Т20 (Цян-Дин) като 
вход на космична енергия, а Раджа йога казва, че там се намира 
Седма чакра – център на връзката с висшите космически сили и 
Бога. Тя е Хилядолистен лотосов цвят, последно разкриващ се на 
медитиращите, тя е прекият път към трансцендентното познание. 
Възможно е този код да се отнася именно до такава информация, 
закодирана само за предано отдадените, посветените в учението. В 
някои от обредните религиозни ритуали съществува и бръснене на 
косата на това място, което може би не е лишено от смисъл. 

Моят опит в областта на точкотерапията ме наведе на ми-
сълта да наблюдавам тази точка и проявите й. Интересното е, че 
винаги след напрегнат умствен труд тя става силно чувствителна 
и дори болезнена. Краткотрайната стимулация с отпускащ масаж 
върху Т-20 довежда до бързо общо подобрение на тонуса. Възбуж-
дането на структурите около Роландовата бразда плюс Слуховия 
център би могло да бъде причина за Малкия припадък (Реtit mal). 
Ако приемем, че Праговата граница е строго индивидуална, то ло-
гично е да предположим, че Реtit mal може да се прояви и при несъ-
ществени, но все пак съществуващи отклонения в самата Прагова 
граница. Тази отклонена чувствителност на границата забавя, но 
не спира нормалното протичане на процеса. При режим Приемане 
дори е наложително, защото така се притъпяват сетивните външни 
възприятия, без да се елиминира общата сетивност на органите и 
системите. Какво става обаче, когато процесът се извършва насън, 
защото тогава главата не е в изправено положение и микрочастица-
та не би могла да навлезе под ъгъл 90°? Отговорът на този въпрос 
ни води към фонтанелите на слепоочията. Разговарял съм с доста 
медитиращи, които твърдят, че могат да изпращат енергийния лъч 
и през слепоочието си, в зависимост от мястото на обекта, който 
ги инте ресува. Нахлуването на енергията през слепоочието попада 
веднага в зоната на Силвиевата цепнатина, която е в непосредстве-
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на връзка с Браздата на Роландо и слуховата област. 
Интересното е, че по време на сън липсват каквито и да е 

двигателни функции, зрителните са също нулеви. Тогава само слу-
ховите са в състояние да приемат и да бъдат лесно дразними, защо-
то ушните канали са отворени (поне на едно то ухо). Сега неутри-
но ще принуди мозъка да включи Праговата гра ница именно чрез 
този център в мозъчната кора - слуховият. Правата, прокарана през 
това място (фонтанелата), преминаваща през Силви евата цепнати-
на, пробожда Хипокампуса, в който се намира криста лът и излиза 
през другата фонтанела. Тя е перпендикулярна на Голя мата бразда 
между двете полукълба. Следователно и в легнало, и в изправено 
положение на главата, неутрино веднага ще попадне под прав ъгъл 
(90°) в хипокампуса, стига да премине през входа на фон танелата.  
Пресечната точка между двете прави ще ни дава винаги мястото 
и нормалността на положението на кристала в мозъка, а от там и 
един от вариантите за отклонения, което ще се проявява като един 
от процесите на епилептичния срив.

По време на сън очите в Парадоксалната фаза показват на-
личието на този скрит процес - времето, когато мозъкът е изклю-
чително активен, а тялото максимално отпуснато. Преминаването 
на неутрино през зрителните хълмове променя тяхното състояние 
и превключва β-ритъма в δ-ритъм при екстремум на вълната. При 
бебетата този процес достига до 50% от съня им, защото те имат 
огромна нужда от космично захранване, а защо не и от доставяне 
на информация, контро лираща развитието на органите и функции-
те им извън тялото на майката? Периодът на интензивен растеж до 
затварянето на фонта нелите е и период на активно функциониране 
на всички системи в организма. Честите съновидения и сънопред-
сказания също потвърждават наличието на такъв режим на рабо-
та. 

В заключение можем да кажем, че Епилепсията не е болест-
но състояние на мозъка, а екстремално, свръхсетивно състо-
яние, с не протекъл период на излъчване (приемане). Разбира 
се, в това число не влизат редицата туморни или органични ув-
реждания, водещи до такива припадъци, въпреки че те може би са 
преките причинители на промяната на Праговата граница. Освен 
това, външно приличащите си припадъци може да не са от чисто 
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епилептичен вид. Става ясно, че припадъкът, независимо от всич-
ко, е най-доброто, което може да се случи, защото другото означава 
далеч по-страшно и тежко последствие за човека. От своя страна 
изводът, че всеки от нас е потенциално готов да бъде постигнат 
от подобна пра гова промяна, е напълно естествен и логичен. Това 
всъщност става ежедневно с нас, но ние просто не го забелязваме, 
защото няма пато логична проява. Всеки ден, всяка нощ (по време 
на  Парадоксалния сън), ние извършваме огромна умствена рабо-
та, което определя еволюционното ни разви тие и се контролира от 
космическите енергии, осъществяващи на друго ниво, при други 
принципи и закони процеса за натрупване на опита. Искаме или 
не, това не подлежи на обсъждане, когато става въпрос за отноше-
ния и връзки от космичен порядък. 

С всичко изнесено дотук имаме основание да предполага-
ме, че анализът и обясненията са допринесли за изясняването на 
основния въпрос: Свръхсетивността и нейните прояви - както от 
чисто физиологичен аспект, така и като процес. 

Разгледахме и необходимостта от двоичността на всички ор-
гани на мозъка, както и нуждата Епифизата да е единична, защото 
иначе би се получила пълна двойственост - две лица, два индиви-
да в едно тяло. Процесът на енергийното екстремално протичане 
изисква тази двоичност на органите и обяснява структурите им. 
Изяснихме и фазите на приоритетната дейност на двете мозъчни 
полукълба. Всяко от тях действа постоянно и приоритетно акти-
визирано в специфичния за него режим на работа, на мозъка като 
единна структура. 

Превключването именно на тези фази, на двата режима на 
работа, е оня критичен момент, когато отклоненията могат да до-
ведат мозъка, а оттам и целия организъм,  до тежката криза на епи-
лептичния припадък. За Неврологията това представлява нова и не 
безинтересна позиция на преосмисляне и преценка на придобития 
опит. Надявам се и на нови изводи, които да се окажат полезни за 
лечението на епилепсията.

Не на последно място стои и въпросът за ранната профилак-
тика, поставен от нарасналата симптоматика на предепелептични 
кризи, наблюдавани в последните години сред децата. Това е дос-
та обезпокоително и ни задължава бързо и ефективно да насочим 
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вниманието си към подобна дейност. 
В заключение можем да направим следните основни изводи:     
1. Мозъкът действа като самостоятелна енергийна система в 

човешкия организъм, можеща да работи и на специален режим, 
стимулиран от енергията на определен вид (или видове) елемен-
тарна частица.

2.  Лявата и Дясната половина на мозъка имат специфична, 
приоритетна роля на дейности. Дясното полукълбо е водещо в 
процесите на екстремален режим. То е активно действащото при 
явления от свръхсетивен тип.

3. Мозъкът е самоконтролираща се биологична система, мо-
жеща да включва и изключва определени свои части и дялове по 
собствено решение. Според нас тези процеси се ръководят от Ре-
тикуларната формация.                    

4. Лимбалният дял, включително и таламусите, представлява 
сложна антенна система за извеждане извън черепа на породени-
те мощни енергийни вълни вътре в древните дялове, след тяхното 
принудително свръхенергетизиране. (Рис. 3)        

5. Епифизата играе роля в процесите на свръхсетивните про-
яви. Лещовидното й тяло представлява извеждаща или въвеждаща 
информационния поток структура към кристала от силиций. Тя 
направлява информационния поток на подсъзнанието ни и осъще-
ствява връзката опит-памет и обратно. Затова Епифизата е едини-
чен орган в мозъка. Тази сложна връзка е подчинена само на нея.

6. Голямата фонтанела е вход за космически енергии от още 
недоказан от науката вид. Така се осъществява контрол и подпома-
гане на растежа на организма след раждането.

7.  Епилепсията не е болест, а протекъл неправилно екстре-
мален енергиен процес, при който мозъкът се е самоизключил от 
активна съзнателна дейност. 

8.  Аурният период, предшестващ епелептичния припадък, се 
предизвиква от преминаването на елементарна частица през точка 
Т-20 и браздата на Роландо. Той е тясно свързан с описания Първи 
етап.

9. Мозъкът може да работи в екстремален режим, както из-
лъчвайки информация навън, така и приемайки от неизвестен за-
сега източник, като информацията се съхранява в микрокристала 
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от силиций.              
10.  Описаният процес се извършва и в периода на Дълбокия 

сън - в неговата Парадоксална фаза. Той обяснява електричната ак-
тивност на мозъка в състояние на дълбок покой. Парадоксалният 
сън е специфичен свръхенергиен процес.                        

11. Обяснява се необходимостта от разположението на струк-
турите на мозъка именно в този физиологичен вид и ред, за да е 
възможно протичането на описания процес.  Или обратното - про-
цесът е възможен, защото частите на древните дялове са разполо-
жени именно в този вид и ред.



44

Трета част
РЕЛИГИОЗНИТЕ И ЕЗОТЕРИЧНИТЕ НАУКИ

Така разгледаната дейност на Третото око ни води до мисъл-
та, че то е продукт на дълга еволюция, която изглежда е била и 
под сил ното влияние на нечия веща намеса, концептуално знаеща 
и ръководеща този процес на развитие. Може би самото сътворе-
ние на човека е станало с основен програмиран в хилядолетията 
план, чиито части са се развивали съразмерно, но на даден етап от  
еволюцията, някои от тях - приоритетно. Случайно ли е например 
изображението на Бога Отец като Човек, на Сина Му като Човешки 
син, а на недостижимия, неви дян от никого, съдържащ всичко и 
Самия себе Си (без образ и подобие Висш разум, Първопричини-
тел, Субстанцията на всичко) да се изобразява нагледно само като 
ОКО в рамката на своето реа лизирано в триединство подобие? От 
къде идват в древността знания, като картата на зоните за развитие 
на мозъчните центрове, които Френологията познава със завидна 
точност? Да погледнем рисунка № 7. Ясно оформените зони гово-
рят за разбиране и познаване на мозъчните структури и про цеси. 
Така  оформените зони подчертават и не случайния характер на 
пълната двоичност на частите на мозъка. 

В съвременните изследвания на  черепа (като храни лище) 
се проектират точно зоните на мозъка и те напълно съвпадат 
с техните  древни места. Ще разгледаме само челните зони, за-
щото те са в пряка връзка с казаното дотук и с разсъжденията в 
този труд. Веднага прави впечатление наличието на една средна 
зона по вертикалата (24,32,37,С и 18), която не е двоична - всяка 
зона е само по една, не е дублирана. Интерес за нас представлява 
особено много зона 32, която се проектира върху и малко над 
Междувеждието (Третото око). Науката Френолигия дава 
обяснение, че това е зоната на Схватливостта, т.е. на възможността 
да схващаме същността, значението, сходствата, разликите и т.н. В 
йогистките науки се нарича чакра “Манас”. Точно над тази зона се 
намира зоната 37, която се докосва до зона 32, но е самостоятелна 
проекция на ново ядро, обгра дено от две нови зони - 36. Над нея 
имаме отново една единствена зона, означена с буквата “С”, също 
явяваща се  като център за двойната “Д”. И веднага над нея идва 
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зона 18, която всъщност е мястото на Голя мата фонтанела, точката 
Т-20 или Хилядолистното цветче на лотоса. Тук е седалището на 
последната чакра. 

Да проследим внимателно графичните очертания на двойните 
зони, разположени непосредствено около единичните (24,32,37,С 
и 18). Първо да проследим най-външните, слепоочните дялове на 
черепа - те са номерирани като 21 и 34. Следват зоните 22,23,31 
и 33, образуващи една по-голяма зона, симетрично удвоена око-
ло центъра на челната кост. Има още една двойна зона, съставена 
от зоните “Д”, 36 и общата за двете части зона 32. Вни мателното 
вглеждане в общата картина на черепните зони дава ясната карти-
на на цвете с пет листчета, разположени симетрично около цен-
търа на Индивидуалността (24). Така съвсем нагледно откриваме 
наличието на цветето на лотоса. Образуваната от зоните 37, С и 
18 обща зона е сърцето на цвета – плодника, носителя на еволю-
ционното развитие. Йогите казват, че когато петте сетива заспят, 
се отваря шесто то - шественечното листо, пътят към космоса, към 
висшата медитация,  към контакта с бога. В тази посока на разсъж-
дение, всяка вертикала символично е един лист, разтворен (развит) 
във вековете. Основната му роля е развити ето на поредното сети-
во, а йогистката практика следва принципа да ги “приспива”, за 
да върне съзнанието към древното състояние на мозъка. Зона 32 
свързва последните еволюирали сетива, тя е обща за двете листче-
та и се проектира като по-висока, по-висша, след зоната на инди-
видуалността, но явно е развита след нея във времето. Върхът на 
лотосовия плодник е точката Т-20 или зоната 18, където в мястото 
на Голямата фонтанела е входът на неутрино.

От казаното следва, че човешкият мозък е разделен на шест 
главни зони (челно) с подотдели, в които се отразява развитието 
в битието ни на отделни нива и цикли. Тези зони съответстват на 
най-млади те дялове от развитието на мозъка - челните части на 
големите полу кълба. Самите имена на зоните дават последовател-
ността на това развитие: то е пряко свързано със социалното му 
и психологическо развитие, самосъзнанието и взаимовръзката със 
заобикалящата го действителност. Тази е  основната роля на сис-
темата Йога във вековете - да развие, да изпревари и да подготви 
избраници за духовни оплодители на идващото ново по-висше би-
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тие. За да се стигне обаче до съвършената истина, до същността 
на учението, трябва ученикът да бъде подготвен да издържи ве-
ликата цел на еволюцията, с нейната обезкуражаваща във времето 
продължителност на циклите. Само преданоотдаденият, посветил 
себе си в служба на боговете и хората ка то цяло - послушникът, е 
можел да преодолее личността си и да стане атом във вихъра на 
космическия ред. И да се самоорганизира така, че да се превърне в 
обвързан атом, дори когато не е сигурен, дали има друг като него на 
определеното място във все лената на съзряването. Сега става ясно, 
че дейността на  Третото око е предопределена от еволюционното 
развитие и порядък. До толкова точно програмиран, че самият груб 
и на пръв поглед стра нен по формата си череп да стане физически 
екран и проекция на хиля долетната история на човешкия мозък. 

На челото на човека от хилядолетия се развива и проме-
ня, усъвършенства и настройва цветът на белия лотос! 

Всеки от тези листа отговаря на поредния номер на разви-
тието на Коренните раси на Земята. Те са Пет досега. Днес ние се 
изправяме пред новата, Шестата раса на еволюционното ниво. На 
нас предстои да развием и да накараме да заблести със светлината 
си шестият лист - листът на космическите енергии, листът с цен-
тър на зоната на Схватливостта (32). Духът на всеки древен йога, 
участвал в изграждането на някое от листчетата, може да се усмих-
не щастливо на възнаграденото си търпе ние и самота, при вида на 
прииждащата цивилизация на Любовта.

Всяка предхождаща раса е развивала по едно от тези листче-
та, а подрасите са изграждали етапите, в които е ставал преходът 
към следващия. Другите сетива в това време се развиват под въз-
действието на главното за расата, осъществявайки степента на вза-
имодействие помежду си. Тяхната съизмеримост дава необходи-
мата степен на енергийния баланс, отварящ тотално, повсеместно 
дейността на Третото око за всички духовно развити хора. Имен-
но това са хората, за които Христос преди две хиляди години каза 
“Един ще се вземе, друг ще се остави”. Днес, на този етап на ево-
люцията, решаваща роля имат зоните 32 и 24. Те са вече възбудени 
и действащи, затова сега не е необходимо да се практикува йога, 
за да се изостри чувствителността им. Днес енергийният баланс на 
водещата раса е на необходимото ниво. Разбира се, една практи-
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ка на йога би ускорила индивидуалните дадености, но тя е частен 
случай на личността. Всички  екстрасенси, хора със свръхсетивна 
проява, са с пробудено Трето око и изравнен енергиен баланс. От 
петте сетива, последните три, дава щи качествено нови измерения 
на развитието, съдържащи принципите на космическото сътворе-
ние - Любов, Чувствителност и Разум, са достатъчни, за да се от-
вори Манас чакра, естествено, без вливането на енергия от другите 
центрове. 

От две хилядолетия този процес е под готвян и от енергий-
ната практика - молитвата, която е израз на преданоотдаване и 
всемирна Любов към съществата, чрез Чувствата за състрадание 
и съпричастност, под ръководството на насочения Разум. Исус 
Христос нарече някога тялото на човека храм на Бога. Той разпъна 
този храм на Кръста, за да изрази символиката на тези три листа от 
последното време на еволюцията върху рамото на Кръсто вището, 
обхващащо зоните непосредствено над веждите. 

Това можем да си представим нагледно по рисунка № 8. Кръ-
стът на Исус Христос е символ на Разума в позицията на изпита-
ние и стремеж към хармония. По рамото А се разполагат духовни-
те същности. От кръстовището надолу са светските, земните дела 
(страстите, сетивата, познанието като опит). Духовните започват от 
Третото око, в междувеждието и водят чрез човешкия опит (32 и С) 
към върха, към Космическия център (седма чакра). Хоризонтално-
то рамо Б - е равновесието между старото и новото като опит, това 
са двете еднакви половини (ляво-дясно, плюс-минус) в материята 
като проява. Няма Добро и Зло. Има две половини. Те са строго 
индивидуализирани и взаимозаменяеми. Следствията от тях, отра-
зяващи се нагоре - към зоните на висшето развитие -  е същността 
им, определяна като Добро. Тук на междувеждието е кръстът на 
ПЕТАТА раса. 

Шестата раса трябва да има коренно различен дух и човеко-
съзнание. В истинския кръст на Христос имаме и малка част (малко 
рамо), където се е намирал надписът ”Цар на юдеи те”. Това е рамо-
то на новото време, когато ще царуват неговите идеали - идеалите 
на Шестата раса (рис.8). Това е именно царството му - владеенето 
на новото съзнание, без оглед на раса, пол и външност. Хоризон-
талата на Шестата раса се образува от зоните 36, с център 37. Тях-
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ното съдържание е Причинност и Сравнителност. Причинността е 
двоична, тя е съдържание и израз на двата полюса. От това след ва, 
че Разпятието е дало възможността да преценим Причините чрез 
Сравнение и да изберем своя път и поведение, своето ново битие в 
епохата на Водолея. Над тази зона се намира още една, образувана 
от частите Д-С-Д, което означава Благост и Състрадание, реализи-
рани чрез Човешката природа, като цел за достигане на зоната на 
космическите енергии (зона 18).

Двете хилядолетия на Христос*  са годините за реализация на 
поставения пред постоянния избор човек, където рамото Б лежи 
на зо ните 31,33 и 34 и означават период за Ориентация (31), когато 
съз нанието трябва да изгради за определеното време (33) такива 
вълни на излъчване (тон на мисловната енергия на Третото око), че 
да гарантира възможността да станем бъдещите хора на Шеста та 
раса. Всички, преминали през голготата на този кръст, ще получат 
Благостта Му да им помогне да се изкачат до следващото рамо. 
Самата Шеста раса ще има апогей на рамото Д-С-Д. Бялата раса и 
в частност България като неин Духовен и енергиен център, ще да-
дат тази енергия и ще я реализират в рамото 36-37-36. Забележете, 
че при всеки по-горен етап рамото на хоризонталата става все по-
късо, то се реализира чрез по-висшата дейност на мозъка, обхва-
щаща все по-точно всички предхождащи етапи, за да се реализира 
на върха (18) като единен център. 

А сега да оставим френологията и да надникнем малко в тай-
ните религиозни традиции на древен Египет, който знаем, че е об-
разец и трудно достижим връх в обредните традиции на религиоз-
ните доктрини, характерни за религиите на Петата раса. Освен 
това, той е една сложна смесица от Единен бог и  много подвласт-
ни му богове и полубогове (живеещи на Земята), които в своето 
познание за енергиите на Космоса и до днес учудват света.

Те са носители на колосално и завършено познание за чове-
ка, вселе ната и тайните й. Само паметник на култовото и научното 
познание, какъвто е Хеопсовата пирамида, е достатъчен, за да оза-

* Един век по летоброенето на Христос е енергиен цикъл от 2000 години. 
В случая цикълът Риби от Кали юга.
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дачи съвре менната наука с обема на вместената в него информация 
и константи. Символите на Египет са стотици - от Соларния Кръг 
до главата на бог ТОТ, изобразявана като Ибис. Има един, обаче, 
който присъства винаги, когато става въпрос за познание - змията, 
кобрата. Винаги е на короната. Винаги над челните възвишения, 
като тялото й започва от основата на короната и се издига високо 
на равнището на зона 18, а знаем, че даващата познанието, вели-
ката изкусителка, провокиращата опита, спящата в Първа чакра, е 
повела в далечното сът ворение сина Господен - АДАМ, чрез про-
явата на Живота (ЕВА) към отхапването на парченце от ябълката 
- тоест навлизането в нормите на сетивното познание. Който е от-
хапал веднъж, е длъжен да изяде целия плод! Змията е знаела това. 
Змията, украсяваща гла вите на божествените фараони, е застинала 
тържествено върху зони те на еволюционното развитие (рис.11). 
Дори божественият бик Апис, увенчан с короната на земната власт, 
я носи като доказателство за мъдрост, познание, интелект. Без нея 
той няма символиката на свеще но същество, а на обикновено жи-
вотно (рис.10).

ПОЗНАНИЕ – ОПИТ - СРАВНИТЕЛНОСТ. Един огромен 
цикъл на еволюционно развитие, пред чийто Шести праг - епохата 
на Водолея - се на мираме днес. Прагът към Космическите енергии. 
Може би той се нари ча Манас чакра, Трето око, Шестото сетиво?! 
Прагът, даващ ни възможността да се изкачим до зоната Д-С-Д, а 
от там до Чистата Благословена Духовност. 

Духовността не се гради с решения, напъни, а с много дъл-
го еволюционно битие и вяра. Именно тази вяра препоръчва като 
последно възможно средство Исус Христос, който ще осигури въз-
можно  най-бързото пречистване от тежките земни енергии - въл-
ната на нашите ежедневни вибрации. Всеки ден, безкомпромисно 
и безпристрас тно, тя информира Космоса за състоянието ни през 
изминалия ден.
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РЕЧНИК

 АДАМ КАДМОН -  Двуполово, хермафродитно същество, 
което слизайки в ниските материални полета, полага основите на 
човечеството. Това е описаният в Библията Човек по образ и по-
добие, преди Творците да го разделят на двете му съставни части 
- мъж и жена, Адам и Ева.

ЯН и ИН - Космическата, мъжка енергия (Ян), формираща 
енергийните процеси на земната (женска) енергия (Ин), когато 
двете творят в материалните полета.

АСТРАЛНО (ЕМОЦИОНАЛНО) ТЯЛО 
Уточняваме, че Астрално тяло няма. Астралното поле, както 

и Астралното тяло са една илюзия от съвкупността на придобивки-
те на Емоционалното тяло през всичките му животи (прераждания) 
и затова най-често те са личностни, емоционални еманации, които 
ясновиждащите хора неволно улавят от астрала. Затова на Ева й е 
заповядано да се подчинява на мъжа си - не от жажда за робство, 
а от ясно съзряна опасност Емоционалното тяло да надделее над 
Менталното на Адам, над космичните енергии. Във всички време-
на, раси и цикли Ева е израждала свободата си в материални страс-
ти, където сетивността е един ненаситен експлоататор на придоби-
тия опит. Те са завършвали или до ужасните жертвоприношения на 
хора и животни, или до генното инженерство, чието безумство роди 
кентаврите, химерите и т.н. Виталното тяло, тази сложна съвкуп-
ност от развитието на принципа за отношението между физическа 
форма и етерна енергия е това, което изпитва срам и се крие, когато 
чува Богът да търси Адам. То е, когато неукротимият огнен астрал 
атакува и Каин възнегодува до степен на братоубийство. Въпреки 
че Виталното тяло (Авел) е прието да се развива, чрез символа на 
приетото жертвоприношение то е предварително обречено, защото 
е илюзията и страстта на земния опит. Всичко, което митовете ни 
разкриват, ясно и категорично дава информация, че дори боговете 
не могат да елиминират Астралния огън, когато са слезли в мате-
риалния свят.
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 ВИТАЛНО ТЯЛО
 Или още Жизненото тяло, което е точно копие (двойник) на 

Физическото тяло. В него се намира животворният орган на актив-
ната огнена субстанция, поддържаща живота, както и на пранич-
ния носител. То приема и складира енергиите на Слънцето и чрез 
далака ги препраща до другите центрове на тялото. Етерното тяло 
е първообразът на Физическото тяло, негова матрица. Етерното 
тяло е фина мрежа от сложно преплетени енергийни канали, офор-
мени от Четирите етера и подчинени по тази причина на принципа 
на Четвъртичността.

 Истинското емоционално тяло всъщност е част от Етерния 
носител и Астралния носител. Както Душата е Средният принцип 
между Физическото и Етерното тела, така Виталното тяло е база-
та, върху която Астралният носител изгражда чувствителността на 
Етерната енергия. Виталът е този, който захранва постоянно, чрез 
емоциите, Астралния носител и Астралното поле. Неговата истин-
ска проява започва по времето на юношеството, когато човека ус-
воява Астралния носител.

 УМСТВЕНО ТЯЛО
 Истинският първообраз на бъдещото тяло, притежаващ ум-

ственото поле на Низшия и Висшия ум. То разпорежда структу-
рирането на формата според качествата на духа в него. Предста-
влява есенцията от постиженията на душата от всички предишни 
прераждания. Пренася кармичните причинно-следствени връзки 
и изгражда Програмата на бъдещия живот, за да се удовлетворят 
кармичните разплащания в настоящия. За разлика от другите, то е 
първото безсмъртно тяло.

 КУНДАЛИНИ
 Енергиен поток в човека, движещ се най-общо казано по 

гръбначния стълб. Започва от опашната кост (зоната на перинеума) 
и по трите си канала (Сушумна, Ида и Пингала) достига до черепа, 
преминава през древните дялове на мозъка и чрез езика се свърз-
ва с Предния главен меридиан, където са проекциите на Седемте 
енергийни центъра - чакрите. В иглотерапията е известен като За-
ден среден меридиан - Управителят.
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 ЧАКРА
 Енергиен център в човека, съответствуващ на определена 

жлеза от Ендокринната система, концентриращ в себе си йонната 
енергия на една от Седемте свещени планети на Слънчевата систе-
ма. Проектират се по енергийния кръг Кундалини.

 НАДИСИ
 Енергийни окончания на Етерното тяло, покриващи напъл-

но, до копие, невронната система на Физическото тяло. Те ожи-
вотворяват физическия организъм, а когато го напуснат (Етерното 
тяло), настъпва смъртта.

 СЪЗНАНИЕ 
 Под този термин трябва да се разбира старото индийско 

схващане за дейността на Разума, наречено Свасамведанда или 
“размисъл, която анализира сама себе си”. Само по този начин, 
чрез това определение, можем да окачествим реакцията на Адам 
и Ева “Гол съм! Гола съм!” и да схванем извода, че това наистина 
е началото на дългия процес на самоосъзнаване, докато самосъз-
нанието, добило в пълнота себепреценката си, може да премине в 
Свръхсъзнание. Именно този процес “размисъл, която анализира 
себе си”, но едва когато еволюира, може да даде ясна представа за 
процеса “Съблазън” или по-точно за началото на съблазняването 
– синтезът, осъществен в процеса наблюдение – мислене.

 ЛУЦИФЕР
 Светлоносният син на Бога, Творец на материята от първич-

ния хаос - към микро и макро структурите. Името му произхожда 
от LUX - Светлина. В езотеричен смисъл той е създателят на АЗ-а 
у човека като самосъзнание и самоопре деление. Когато се проявя-
ва като изпитател на еволюцията на човека в този свят, работи със 
Сатана - изкусителя. Ролята му е да създаде подходящи условия 
за изразяване на отношение в противоборството между Душата 
и Аз-а, тоест проявата на самосъзнанието и самоопределението.

 ЛУЦИФЕРИЧНИ СИЛИ
 Енергийни същества, които водят хората чрез Емоционал-

ното тяло у тях, към удоволствия, имащи за цел да ги отклонят от 
духовността и да ги направят подвластни на страстите. Евангели-
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стите описват случай, когато Христос е изгонвал седем такива бяса 
от човек и ги е пращал в свинете, които веднага след това се изда-
вят в реката, побеснели от присъствието им.

 АРИМАНИЧНИ СИЛИ
 Сили на Аз-а, на себелюбието и жаждата за власт над дру-

гите. Действат винаги чрез Луциферичните сили. Най-често водят 
до насилие и жестокост. Историята на нашата раса е изпълнена с 
примери за такива личности, пролели потоци човешка кръв в име-
то на някаква измислена кауза.

  ДУХ
 Енергиен потенциал с космическа природа, безсмъртен, 

неразрушим, съзнателен, ръководител на душата и еволюцията на 
индивида. 

 ДУША
 Комплекс от връзки, изразяващи степента на отношението 

между Дух (енергия) и Тяло (материя) като състояние на двете в 
единство. Езотерично душата е субстанция на Етерното и Емоци-
оналното тела и отразява взаимоотношенията им с Физическото 
тяло.

 СЕФИРОТИ (АРХАНГЕЛИ)
 Десетте свещени творци на еврейската Кабала. Светата 

Троица в Християнството е изразена чрез трите единосъщни Се-
фири - Кетер, Бина и Хокма. Свещената Седморка изразява Се-
фиротите - Синове, творящи в материята. От тях Трима са висши, 
а четиримата са слезли дълбоко в материята, за да контролират и 
подпомагат развитието на хората. 

 ДЪЛГО БИТИЕ
 С този термин авторът отбелязва ДНК, която е дългата па-

мет   на   родовата   характеристика,   проявяваща   се   и индивиду-
ално във всеки представител.

 ОТНОШЕНИЕ
 Название на Основната функция на човешкия ум, която 

авторът приема като достатъчно ясно и категорично определяща 
единството от процеси, описани в Библията под кода “изяждане 
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плода на познанието”. От съвременна позиция това единство е 
съставено от дейности на активния ум, известни ни като Размисъл 
(анализ), Осъзнаване (синтез) и Съзнание, което се изразява чрез 
отношението, позицията или отказ от такава,  действието, въобще 
каквато и да е проява вследствие на умствената дейност.
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Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

ОСНОВНИ СТРУКТУРИ НА МОЗЪКА:

 1. Ляво полукълбо 12. Варолиев мост
 2. Малък мозък 13. Продълговат мозък
 3. Мазолесто тяло 14. Челен полюс на мозъка
 4. Таламус 15. Тилен полюс
 5. Прозрачна преградка 16. Тилен дял
 6. Зрителни хълмове 17. Челен дял
 8. Хипоталамус 18. Точка Т20
 9. Задна комисура 20. Гръбначен мозък
 10. Четирихълмие 21. Епифиза
 11. Хипофиза
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Рис. 4

СХЕМА НА ДЕЙСТВИЕ НА ТРЕТОТО ОКО

 1. Мазолесто тяло 6. Сводове (лимбален дял)
 2. Епифиза 7. Бадемовидни ядра
 3. Таламус (зрителни хълмове) 8. Мамиларни телца
 4. Малък мозък 9. Лъч на Третото око
 5. Мозъчен ствол
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Рис. 5
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Рис. 6

1. Прецентрална гънка - двигателна област
2. Постцентрална гънка - телесна сетивност
3. Бразда на Роландо
4. Цепнатина на Силвий
5. Слепочен дял
6. Варолиев мост
7. Продълговат мозък
8. Слухова област

А - челен дял
Б - тилен дял
В - слепоочен дял
Г - зона на Г. фонтанела (т. Т20)
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ФРЕНОЛОГИЧНИ ЗОНИ

24 - Индивидуалност
21 - Индивидуализъм
22 - Подражателност
23 - Веселост
31 - Ориентация
32 - Схватливост
33 - Време
34 - Тон (музикалност)
36 - Причинност
37 - Сравнителност
17 - Духовност

Рис. 7

Рис. 8
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Рис. 9

Рис. 10
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Рис. 11



ОТНОШЕНИЕТО - 
ФУНКЦИЯ НА ЕВОЛЮЦИЯТА
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Първа част

„Човек, чието познание за света не го отвеж-
да по-далеч от точката, до която може да го от-
веде науката, никога няма да разбере какво намира 
в природата онзи, който гледа с очите на духа.” 

       Рабиндранат Тагор

 І
Ако творческото вдъхновение е плод на нашия разум, то кое 

ли е дървото и какви ли са клоните, на които е листил, цъфтял и 
зреел плодът на откровението? Зрелостта на този плод са качества-
та на нашето съзнание, чиято будност е сбор от минали опитности 
и сегашни знания. Една будност на самоосъзналото се его. То е 
видимо, осезателно и зримо за интелекта. И ние му се радваме, 
ценим го, укоряваме се, когато грешката е имала неочаквано по-
следствие - най-често страдание.

Но дървото е символ на двойствената природа, на всичко ви-
димо и невидимо. Тогава схващаме, че соковете на зримото са до-
шли от дълбините на невидимата хранителница - корените. Едва 
сега, чрез разума разбираме, че подсъзнанието е заложено още в 
семето - плод. А бъдещото семе е дар, който днес засаждаме чрез 
битието си и ще можем да оберем като награда за себе си.

Това е Дървото на Живота.
То расте само след като сме яли до насита от дървото на По-

знанието.
Да благодарим!
Благодарността не е начин за придобиване, а е отношение 

към придобитото. Да благодарим на невидимите корени, на здра-
вия ствол, на клоните, на листата, които дават кислорода за живот 
и... да опитаме плода на собственото си градинарство. Ето това 
даде Луцифер на Адам и Ева. А Змията го вгради в цикличността, 
за да не е страданието ни вечно.

Защото Бог ги сътвори, но познанието за двуполюсността, за 
видимото и невидимото не им даде. И не защото не искаше или не 
можеше, и не защото не знаеше, че те ще поискат, а именно зато-
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ва - за опитността, за пожеланата и  придобита опитност. Защото 
учители има много, но само личният опит дава благодатта за при-
добиване на подобието. 

Оттогава Човекът тръгва да търси и придобива, а
избраниците из собственото му творчество биваха удостоявани със 
знанието за невидимото, за скритото, без което клони не растат, 
цветове не цъфтят и плодът няма развитие и зрялост. Така възниква 
светът! Не като форма, а като съзнание за формуването! Не като 
материя, а като връзките, които я правят жива - онези видими и 
невидими нишки, които свързват двата полюса - двете субстанции.
                

В началото Бог сътвори Небето и Земята. 
Две субстанции. Две същности. Два свята. От тук, от тези 

два символа тръгват явните и тайните опитности, окултното и 
научното, пределното и безпределното. Този процес се развива 
от Трета коренна раса до днес. Дори крайният материализъм на 
ХХ век не можа да го прескочи. Енгелс също осъзнава схемата
М-Ф-Х-Г-Б-С и че тя е схема на циклите в битието на приро-
дата и човека. Тя изразява определени цикли от развитието 
на материята въобще, независимо от нейния вид: М - механи-
чен период, Ф - физичен период, Х - химичен период, Г - гео-
логичен период, Б - биологичен период и С - социален период.

Знание, което съзнанието достига чрез опита, като осъзнава 
и още нещо - сложността на тяхната взаимовръзка, която нашето 
познание не е възможно да обхване и осъзнае. И стигаме до симво-
лите, чийто графичен израз най-добре илюстрира и най-простичко 
обяснява тези процеси. Символично изразени, тези връзки са след-
ните:

С нарастването на взаимовръзките в материята се усложняват 
и процесите, които протичат, докато достигнат до шестия символ 
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- Социалния период. Той е навсякъде и във всичко. От точката на 
зараждането (М) стигаме до сложния Пентаграм - Символът на Чо-
века, на микрокосмоса. Неговите пет ъгли са: етер, земя, огън, вода 
и въздух. Пентаграмът е най-сложната и най-съществената фигура 
от схемата. Позната е от дълбока древност. Позната ни е и от сим-
волите на великия посветен от античността - философът Платон. 
Тези процеси той илюстрира така:

При Платон имаме и пространственост, обемност, развитие 
на информацията, съдържаща енергийните характеристики на ос-
новните елементи.

За Платон главната и най-сложна фигура е тази, която оли-
цетворява космоса - пентагондодекаедърът. А той е съставен от 
пентаграми, съединени така, че образуват най-съвършената косми-
ческа форма - сферата. Но не сферата въобще, а енергийната сфера 
на структурите, на които може да се развиват еволюционните про-
цеси на живата материя и главно Човекът. Нашата планета Земя 
има точно такава енергийна структура. Пентагондодекаедърът е 
едновременен символ на Микро и на Макрокосмоса. Елементът 
Пентаграм (Човекът), вписан в структурата на планетата като ос-
новен модул, като най-висша форма, носеща в себе си многократ-
ността на петте формиращи развитието периода. Освен това Пен-
таграмът е символ на Златното сечение, проявата на Троичността 
на творчеството в неговите три основни плана: Божествен (кръг), 
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Материален (квадрат, Земя), Човекът (пентаграм). Казаното можем 
да представим в този вид:

Пентаграмът съдържа и един безкраен ред на смяната на Съ-
зиждащите и Разграждащите сили на природата и духовното раз-
витие на Човека. Наричани са Добро и Зло, Бог и Дявол и т.н.

Които носят Пентаграм като символ, никога не трябва да го 
обръщат обратно, защото тогава разграждащите силови линии, из-
лъчвани от неговите пет лъча придобиват огромна сила. Горният, 
Духовният връх, когато е обърнат надолу, въздейства  регресивно 
с енергиите си на Сърдечната и на Слънчевата чакра. А чакрата на 
Чувствата - яремната ямка - става нестабилна и много колеблива, 
става двойствена.

Ако продължим да рисуваме Петолъчницата като символ въ-
тре в Пентаграма, винаги следващата рисунка дава обърнат Пента-
грам. Това е една велика тайна за цикличността на материалното 
и на духовното. Каквото важи за клоните на дървото, то е валидно 
и за корените му. Казано е: Каквото е горе, такова е и долу (Хер-
мес).  Това са символите Небе и Земя: В началото Бог създаде 
Небето и Земята. Тези два символа дават взаимовръзката между 
космичните енергии (небето) и материята (земята). Има обаче една 
още по-важна информация - те са отделни, непроникнати: Небе и 
Земя.

Езотеричната информация, която се съдържа в тези два кода, 
дава  знание за Първия период от циклите на Сътворението – Ме-
ханичният (М). Той илюстрира непроникнатите още една в друга 
субстанции - енергия и материя. Тези две субстанции (небе и земя) 
характеризират четирите основни елемента, два по два принадле-
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жащи на една от тях - вода, земя, огън и въздух. Това е Хаосът. 
Безпределният, неограничен Космос. Подчертано е във втори стих 
на първа глава от Библиата: Тъмнината се разстилаше над без-
дната. Тъмнина и бездна - чист Хаос.

В стих 3 от първа глава на Библията четем: Рече Бог: Да бъде 
светлина! И биде светлина. А следващият стих допълва: Видя 
Бог, че светлината е добро нещо. И отдели Бог светлината от 
тъмнината.

 Имаме подаване на информация за разделянето на космиче-
ската субстанция (небе) на две, в нейните крайни противополож-
ности - светлина и тъмнина. Те са едновременни, единни и крайни 
в проявата си: светлината не може да съществува, не може да се 
прояви без тъмнината - нейната среда, в която се изявява. Това ще 
рече, че материята не може да се прояви другаде, освен в безкрай-
ния космос, но на определено място, където имаме създадените 
условия за този процес - образуване на първичната организирана 
материя. Имаме двустранен взаимосвързан цикъл, който можем да 
изразим графично така:

Светлината бе излъчена от мястото на творчеството. Богът 
излъчва светлината от Себе Си. Светлината разделя субстанцията 
на две части - поляризира я.

Механичният хаос (М) е формиран, физично (Ф) организиран 
и има посока на развитие. Светлината е насочено движение - това 
е нейният символ и значение. Налице е първичен материален свят. 
Казано е категорично: “Ден първи!” Денят (цикълът) на Първата 
ера. Светлината на Първия цикъл.

В стих 6 четем: “И рече Бог: Да има твърд посред водата, и 
тя да дели вода от вода. (Тъй и стана).

Отново, но вече подчертано се говори за създаването на вид 
материя - водата. Процесът на физическото развитие на материята 
е посочен като Вода. Но вода двуродна с две характеристики - вода 
над и вода под твърдта, т. е. небето. Еднородна в пълния смисъл 
на думата субстанция от материален вид, която се разделя по си-
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лата на някакъв закон на вода и вода. Небесната вода е символ на 
плуващата космическа енергия, която има конкретен, поднебесен 
земен вид, като друга вода.

Казаното може да бъде обяснено само по един начин - из-
вършен е сложен вътрешен процес, който разделя еднородното и 
го прави различно, без да променя същността на материята, тоест 
извършено е химическо разделяне. Това е кодът за познатия на 
науката процес, изразен чрез понятието Валентност. Валентност-
та е специфична промяна на физически организираната материя и 
изразява процеса на създаващите се вътрешни връзки, който изме-
ня крайния продукт, но не променя същността, състава от атомната 
структура на вида. Получава се нов вид материя от наличността 
на стария вид (на ново молекулно ниво). Така въглеродът (С) е и 
графит, и диамант, но е само една субстанция - въглерод. Ето какво 
прави светлината, спомената по-горе - променя движението и връз-
ките между електроните, без да променя атомите. Този код изразя-
ва процес, съответстващ на графичния символ:

От фигурата се вижда, че трите характеристики на материята 
са взаимосвързани, намират се в равновесие и третата - химичната 
(Х), е следствие от процеси, възникнали в Първия и Втория ци-
къл.

Небесната субстанция Бог нарича твърд. Започва отчитане-
то на пространствено-времевите цикли. Осигурява се светлината, 
нужна на растителния свят за живот. Този процес олицетворява 
цикъла Геологичен, но и Биологичен, защото творчеството е пряко 
свързано както с Геологичния, така и с Биологичния цикъл, при 
което първият е основа за втория. В текста от Библията Биологич-
ният цикъл е продължен с обяснение за втория процес на неговото 
развитие - когато се развиват формите на животинския свят. Стих 
20: “И рече Бог: Да произведе земята влечуги, живи души: и 
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птици да полетят над земята, по небесната твърд.”
Интересна податка имаме: “живи души”. Но ги произвежда 

земята. Стигнахме до Четвъртия период от създаването на света. 
Него можем да илюстрираме така.

Става ясно, че вторият етап вътре в един цикъл е изисквал 
особени условия - да има наличие на растителна храна и кислород. 
Сега вече стигаме до второто значение на символа Небесна твърд. 
По отношение на космическите пространства – въздухът (атмос-
ферата) е твърд, дори само ако я приемем като опора за крилата на 
птиците. Атмосферата е материя. От казаното научаваме още една 
тайна - че не самият Бог, а водата - химическият символ на мно-
гообразието и живота през Биологичния период е плодоносният 
първопричинител и творец. Водата и Земята (природата - майка) 
са творците на животинския свят. Тук водата е символ на Астрала, 
където са творени идейните конструкции на видовете, а Земята е 
мястото за придобиване на плът (Физическото тяло) и могат да се 
проявяват самостоятелно, чрез вложената от Бога възможност. Ето 
едно ново еволюционно ниво.

Това е Пентаграмът - животът. Биологичният период е върхът 
в развитието на материята и нейните форми.
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Но на Земята се появява още едно животно - биологично, хи-
мично, физично и дори структурно то не се отличава от животин-
ския свят. Неговото различие е в качеството му. Човекът затова е 
създаден специално, защото има качествено нов момент при не-
говото създаване, който не е плод на материалното саморазвитие 
(строго програмираното битие на вида), а на не програмирано би-
тие - с възможност за проява на свободна воля, за лична валенция.

Още в началото казахме, че Пентаграмът е израз на Човека. 
Знак за него. Символ. Но символ, обединяващ и съдържащ в себе 
си всички други видове. Човекът е вътре в Петцикличността на 
творението. И самият той е един отделен Шести цикъл. Затова е 
Божие творение, защото може да осъществи съзнателно тези про-
цеси, да ги осмисли и дори да ги твори. Това е неговото подобие.

Ето защо Адам и Ева трябваше да изядат плода на познани-
ето. За да могат да творят над и чрез този свят. И първа яде Ева, 
защото тя беше животът, тя е утробата на този живот.

Самосъзнали се чрез Природата в себе си и нейната същност, 
Хората вече имат път за подобие в творчеството на своя Създател 
- когато Адам и Ева се самосъзнават с полови апарати. Слага се 
началото на социалния процес (С).

„Да познавате Добро и Зло!” - така им каза Змията и не ги 
излъга, защото в Пентаграма се съдържат и Доброто и Злото едно-
временно. 

Затворен е Шестият цикъл на творчеството. В шестия ден е 
създадена възможността Човекът да се саморазвие до божестве-
ност.

Това е пътят само на човечеството, не на другите видове. Чо-
векът е Златното сечение на отношението Природа - Ум, на отно-
шението БОГ - проявена божественост.

От казаното до тук става ясно, че ние откриваме в книга Би-
тие, глава Първа, конкретната кодировка на организацията и дви-
жението на материята и формите й. Знание, опростено и символич-
но изведено от тайните науки на Египет, за да можем един ден, ко-
гато опитността стане наша възможност в интелекта, да прозрем 
истината за тези процеси. Езотеричното и Научното познание тук 
вплитат своята същност до пълно единство, съхранени от злонаме-
реността, чрез тайнството на знака и кода.
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ІІ

След като разгледахме Шестте основни цикъла на 
Сътворението на Света, както ни го описват в книгата Би-
тие и направихме анализ на кодираното в текстовете знание, 
нека разгледаме още един въпрос, представен от ученичката на
Тибетските адепти – Елена Блаватска, в нейния труд “Тайната док-
трина”.

В станса Първа от книгата “Дзиян”се казва: 
“Тъмнината е Баща-Майка, Светлината - техен Син.”
Блаватска обяснява този стих така: Единството Баща-Майка е 

Вместилището на Светлината. Баща-Майка - мъжкото и женското 
начало в Корена-Природа, противоположни полюси, които се про-
явяват във всичко и във всеки план на Космоса или Дух и Субстан-
ция, резултат от които е Вселената или Синът. 

Тук няма да разглеждаме твърденията на Блаватска, които по 
принцип не оспорваме, а ще се върнем отново към книга Първа от 
Библията “Битие” и по-точно Пета глава, където е описано сътво-
рението на първите хора на земята Адам и Ева. Можем по-обстой-
но да разгледаме заложеното познание за двамата прародители на 
човешкия род.

В горния аспект на разсъжденията на Блаватска става раз-
бираем символът Адам и Ева, като логично и разбираемо е защо 
Адам е символът, създаден първо, а след това, след време, от Него 
е произлязла и Ева.

Бащата или Богът е изначалното, самосъдържащо се и не-
познаваемо за нас Начало, пребиваващо в Тъмнината. Той се про-
явява, пожелал е да се прояви, чрез материалната субстанция на 
Мрака, т.е. на Материята. И тогава започва одухотворяването на 
материята, нейната енергийна организация в Рупа. Рупа на сан-
скрит означава форма, физически образ, а Арупа е не-форма, без 
образ. Така Арупа (Богът) става Рупа-формата, имаща конкретен 
образ. Това желание на Бога-Баща Го прави творец-оплодител на 
материята. Адам е създаден сам, но неговите полови дадености 
предвещават идването на жената и изискват нейното сътворяване 
да стане по подобие и съответствие на Адам, на вече сътворения, 
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на вече реализираната идея на Бащата. Реализирана “по образ и по-
добие” на самия Него. Синът по творчество е подобие, което дава 
възможности за проникване в материята и за създаване на други 
подобия. Ето как Арупа (не формата, Богът), ставайки Рупа (фор-
мата, Материята), получава възможността да достигне до еволю-
ционно развитие и семепроизводство, със запазени в еволюцията 
самостоятелност и единство на двата полюса, на двата пола. Адам 
е трябвало да поиска творчество, да пожелае развитието си във 
Формата и чак тогава той придобива възможността да стане нещо 
друго освен животно, освен всички онези животни, които са край 
него и между които няма нито едно идентично на него, което да му 
бъде полюс. Полюс, който да е обаче и в пълно единство с битието. 
Адам Кадмон (двуполовият) става Адам и Ева - еднополовите. Ева 
е неговият собствен полюс, произлязъл от самия него. Символ на 
това е реброто - самоизнесъл се, саморазвил се. Така Ева автома-
тично става крайната му противоположна по знак същност. Мате-
рията, това е Ева - животът.

 Адам е оплодител, а Ева е субстанцията, творяща плодовете 
в Рупа, във формата. Арупа и Рупа раждат Вселената, творяща ма-
терия. Именно затова Ева съблазнява Адам с плода на познанието. 
Тя съблазнява можещия да я формува и да се реализира чрез нея. 
Иначе Адам не би могъл да получи реализацията си. Така Бащата 
се самосъзнава и развива чрез проявяването си в Материята. Бог в 
самата си същност изначално е готов да опложда, да създава. Адам 
също е готов (чрез половия си апарат) да го прави, дори тогава, 
когато Ева още не е в мислите му, нито пък е била в плановете на 
Бог-Отец, защото ако беше, няма причини да не я сътвори едно-
временно с Адам. Сътворена чрез Адам и собствената му материя 
(реброто), Ева именно чрез него Го прави възможен да се самора-
звива, развивайки формите (децата), които сам той създава  - ще 
създаде в бъдеще.

 Така Жената, плод на желанието на Бога, става символ за 
същността на материята, проявена чрез действието на Бога-Баща. 
Родената обаче чрез желанието, придобила възможността за въз-
производство, тя носи след себе си редица следствия. Едно от тях и 
главното е придобиването на критерия ОТНОШЕНИЕ като функ-
ция на ума на хората. Преди да придобие функцията отношение, 
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преди мозъкът да реализира за първи път конкретна преценка, про-
вокирана от реална ситуация, Човекът е бил космическо същество, 
небесно, без да притежава качествата и способностите на своите 
Творци, въпреки че е образ и подобие на самите тях. Те са заложе-
ни в него, но не са проявени. 

Сътворен с характерната за боговете пълнота и хармония, Чо-
векът Адам Кадмон е бил подобие, но с неразвити качества. Имало 
е подобие, но не е имало възможности. Целостта и подобието се е 
изразявало в андрогинността, двуполовостта на Адам, съдържащ 
в себе си и Ева. В него е бил Животът като част от целостта му, но 
е липсвала възможността да се прояви. Тази пълнота и подобие 
изглежда не са харесвали и на самия Бог, защото Той по Своя воля 
решава да отдели Ева от Адам и да я създаде като отделен органи-
зъм. 

Бог извършва този акт на определяне за бъдещи възмож-
ности на поляризираните вече еднополови организми на хора-
та. Така енергията ИН, Животът, Ева се отделя от енергията ЯН, 
Адам, Оживотворяващият принцип и се поставят реалните въз-
можности за тяхно лично творчество. Този факт всъщност е вна-
сяне на предпоставки в бъдеще да стане възможно прилагането на 
творческия принцип на Бога. Но това все още е само една въз-
можност, която не може да се осъществи, ако не потъне енергията 
ИН дълбоко в материалния свят, където ще прояви себе си чрез 
заложеното в нея подобие за творчество. И Ева приема първото 
указание на Змията (Материята) да се потопи в дълбините на по-
знанието чрез личен опит. Ева яде “плода на познанието” и чрез 
възникналата незабавно спекулативност на личното его подвежда 
и космичния ЯН, Адам, да се присъедини. И тук има една тайна, 
една недоизказаност на библейския разказ. Че Ева яде по собстве-
но желание е ясно, но кога осъзнава промяната у себе си? Защото 
тя подвежда Адам, без да се изясни личната промяна у нея. Адам 
е склонен да я последва, защото вече няма целостта на андрогин-
ността си - женското начало е отдавна изведено от него.

Веднага след консумирането на плода обаче, неговият ум раз-
бира придоби тото и постига функцията Разсъждение, по-точно 
изразява такава чрез отношението си. Той разбра, че е гол, видя се 
гол, видя и Ева, че е гола. Като че до този момент Ева и Той не са се 
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срещали и виждали. Но те едва сега видяха, осъзнаха, прецениха 
и незабавно изразиха отношение, като се прикриха със смокинови 
листа. И се скриха, поразени от откритието на ума си. Защо, нима 
не бяха виждали Бога до този момент?! Виждали са го, но не са се 
замисляли защо те са голи, а Той не е. Преди изяждането на пло-
да те нямат придобивката на материалното съзнание, бора вещо 
със средствата на информацията, получена от сетивата им, която е 
храна за висшето съзнание. Затова езотеричните доктрини в Индия 
от край време делят Умственото тяло (Менталното) на Висш ум и 
Низш ум. 

Познанието в опитността дава храна на тази двойственост, 
двупосочност на ума - да стои ниско в материята и да отива високо 
в нематериалните небеса. Така Луцифер чрез Мъдростта, есенци-
ята на опита, дава на Човека възможността да придобие в своята 
еволюция божествените възможности на пробудения и захранен с 
информация Висш  ум и да стане “подобен на тях - да познава До-
бро и Зло”. Имало е едно скрито подобие, за което Светото писание 
нищо не уточнява, не конкретизира дори като идея, а именно: БО-
ЖЕСТВЕНОСТТА е придобита възможност за отношение, ко-
ето дава плода на безсмъртието - познаването на добро и зло! Ето 
кое правело Твореца и Творците различни от човеците! Способ-
ността за съпоставка и заемане на позиция - способността на Низ-
шия, животинския, материалния УМ да направи връзка и да стане 
тя постоянна с Висшия, божествения УМ, който носим в себе си 
и който до този момент е непробуден, не е активизиран. Ева, мате-
риалната енергия ИН, осъществи тази пробуда, тази първа емана-
ция на материалния аспект на ума, но все още не може да схване 
пълнотата на придобитото, защото е еднополюсна. Затова  не видя, 
че Адам е гол, тоест у нея го няма все още пробудения Висш ум, 
който да й даде оценка за извършеното. Затова тя не съзнава още 
делото си, не изпитва все още “греха” на доброволно придобитото. 
Не може и да го има, защото е част от Целостта, а не самата цялост. 
Другата част е Адам, ЯН енергията. Когато и той яде от плода, 
целостта е на лице. Ето затова често даваме магнита като илюстра-
ция, защото единият полюс без другия не може да съществува и не 
може да има дейност. ЯН и ИН са еднопосочни, еднополюсни, не 
творчески енергии. Не е така обаче със системата ЯН - ИН, която 



79

не е в покой и равновесие, а има динамично единство и самостоя-
телност на полюсите. И те именно сега, на Ментално ниво стават 
“плът от плътта си”. Низшият аспект и Висшият аспект започват 
единство в еволюцията, без да губят индивидуалността си. 

Така АЗ-ът и  Душата стават основен двигател за личностна 
проява в единство, което е и единствената възможност за по-висша 
еволюция. Висшият умствен аспект, носен от Адам като предста-
вител на космичния дух (енергия), изгражда развитие чрез Низ-
шия умствен аспект, който е Животът (Ева). Затова те едва сега 
започват да раждат деца. На 230-та година от своя живот Адам и 
Ева са успели да реализират първите плодове на своя придобит 
критерий и активизиран ум. Но прародителите ни раждат в мате-
риалните полета на Земята, а не в Рая, защото в Райската градина 
такава опитност не е възможно да се придобие и критерият Добро 
- Зло не може да се достигне. За да се сдобие човек с истинските, с 
крайните възможности на своя ум, да осмисля и преценява, трябва 
да стигне до крайност в натрупването на индивидуален опит и чрез 
осмислянето му да извърши синтез на битието в материалния свят. 
Това всъщност е единен, но двустранен процес, който се реализира 
само от отношението ни, което определя полюсите Добро и Зло. 
Отношението, като свързващо между тези два полюса на Божест-
веното знание, дава възможността за творчество, за раждане на но-
вости: на хора, на синове и дъщери, на дейности (Каин и Авел имат 
професионална определеност), на употреба на материалния свят 
за живот и развитие, на познание и насочена умствена дейност. И 
на конкретни действия за развитие на ума, породени от критични 
ситуации, водещи дори до трагичната смърт на Авел. Но битието, 
вече придобито чрез отношението, е тръгнало да се развива и те 
нямат шанс да не бъдат подложени на това изпитание - да се проя-
вят синовете Божии. 

Човешкият ум е дуален - двусъщностен и затова никога няма 
да спре да се изразява двупосочно - чрез Низшия ум в материалния 
свят и чрез Висшия ум в духовните стремежи към божествеността. 
Затова повечето от зодиакалните знаци са дуални, носят в себе си 
нестихващата битка между дух и материя, между личните схваща-
ния за добро и зло. Змията не излъга Адам и Ева, защото не може 
Мъдростта да лъже, не може тя да има низшите качества на живо-
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тинския ум. Мъдростта е липса на отношение в неговите крайни 
прояви (добро и зло). Мъдростта е Божественото (най-висшето) 
ниво на отношението. Него са го имали, до изяждането на плода, 
само боговете. Затова са можели да творят в материята и да съз-
дават Души в съвършенството, което има в себе си Адам Кадмон, 
човекът по подобие и образ - преди Бог да отдели от него творче-
ския принцип и да му даде самостоятелност в интерпретацията на 
материалните форми. 

 Ева започва да възпроизвежда - като водата и земята. Ако 
Ева не беше отключила възможността за връзката между тези два 
аспекта на ума и ако Адам не беше се съгласил да изгради битие 
на това единство - сега просто нямаше да има човешки род, а само 
двама безсмъртни, които все още ще пасат животните в Рая и ще 
се радват на Божието присъствие. Но нямаше да имат свое твор-
чество. Нямаше да са МУ подобни. Съвременната молекулярна 
биология твърди с пълно основание, че отношението СТРУКТУ-
РА - ФУНКЦИЯ представлява по-висша форма на движение на 
материята - БИОЛОГИЧНАТА. Струва ми се, от това твърдение 
става ясно, защо структурата Адам и структурата Ева, чрез зало-
жената в половата им система функция, могат да дадат развитие на 
биологичната форма. Но не само като вид, а и като подобие, тоест 
като СОЦИАЛНОСТ. Защото след изяждането на плода човекът 
е социално същество. 

Това ново стъпало е благодарение на функциониращия ум. 
Тогава не можем да отминем и развитието на посочената от съ-
временната наука формула като модул за взаимовръзката между 
Структура и Функция. Имаме основание да продължим и да изка-
жем мнението, че отношението Енергия - Структура - Функция 
дава още по-висшата форма на движението - Квантовата. Защото 
Енергията, тази сила, наричана Бог в древността, е основният ме-
ханизъм, поддържащ структурата в цялост и обезпечаваща нейните 
функции. В биологичния свят този процес е изключително важен 
(и сложен), особено когато се отнася до дейността на ума. Спо-
собността за анализ и синтез на информацията става именно чрез 
енергийните преносители между полукълбата и клетките. Така чо-
векът става мислещо животно. 

Трябва да уточним още нещо: Изкушението не е процес на 
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самопреценка, а ситуация за преценка “от горе”. Сатана не може 
да подлага на изкушение материята, която още не е еволюирала до 
проявата на съзнание. Само функциониращият ум дава сведение 
за еволюираща материя към по-високи от материалните нива на 
развитието. Единствено проявата на съзнанието чрез кардиналния 
принцип “отношение” показва нивото на съзнателност.

 Ето откъде идва страхът на Бога да не изядат хората и плода 
на безсмъртието - какво би станало, ако низшето съзнание придо-
бие безсмъртие и спре да се развива?! Ясно е с какво същество е 
щяло да се насели Астралното поле - Едем. Възможността за висо-
ка еволюция на съзнанието означава преди всичко натрупване на 
опитности за Низшия ум и предоставянето на този опит за база на 
Висшия ум, който може да го употреби чрез анализ - синтез. Едва 
сега може да се очаква проявата на троичността Теза - Антитеза 
- Синтез, която гностици и философи така упорито ни поднасят. 
Така е, но едва когато отношението принуждава натрупаният опит 
да стане база за дейност, от която може да се извлече нова функция 
– идеята, присъща на висшия ум, която да прояви богоподобието в 
човека. Защото БОГ преди всичко е ИДЕЯ - принципи за нещата, 
а не самите неща. Богът, дори когато се проявява, когато е Отец 
(Творец), е безличностен. Осъзнаването на неговите принципи, 
според които Самият Той е творил вселената, дава възможност чо-
векът да придобие критерии за тях и приложението им. Съзнава-
нето на света “извън Себе си” бележи едно кардинално развитите, 
което се изгражда и развива в способност за обхващане на Микро и 
Макро космоса. Възклицанието “Гол Съм!”, “Гола е!” е началото 
на съзнаването на същността на един елемент от природата, водещ 
до осъзнаването на космоса. 

Проявата на хората в Едем е проява на същества, живеещи в 
неведението на подсъзнателните дейности на ума. Мозъкът е бил в 
наличност, но функциите му са били съвсем елементарни. Всичко, 
което двамата са правели, дори даването на имена на животните, 
както се твърди, е само осъществяването на една кодирана в тях 
програма. Никаква самостоятелна дейност не са имали по отноше-
ние на заобикалящия ги свят. Едва когато Ева усвоява познанието 
и веднага след като Адам се присъединява към това дело, те про-
глеждат. Породената функция регистрира внезапно преминаване 
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на ново ниво на активност на техния ум - съзнание и самосъзнание. 
Този стих от Библията е изключително важен за нас, защото дава 
информация за принципната и качествена промяна в умствената 
дейност на първите хора.

Процесът е двуполюсен и едновременен, което ще доведе 
рано или късно до схващането на света като такъв, какъвто е! А 
чрез него и на космоса като такъв, какъвто би трябвало да бъде 
според един от основните принципи на познанието - Аналогията. 
Този принцип (не закон) е даден още от ТОТ (Хермес), чрез кодо-
вото слово “Каквото долу, такова и горе.” Ето една от тайните на 
египетските мистерии, носеща в себе си знание, кореспондиращо 
с основните изводи на науките астрономия, физика, химия, биоло-
гия, философия и т. н. 

Характерен белег на древното космологично мислене е мо-
ноструктурността по отношение на света, в който живее човекът. 
Хората са възприемали своя свят като универсален и цялостен, 
тоест хармоничен с космоса. Развитието на познанието сменя и 
техния критерий за света, в който живеят. Той се разраства, докато 
идва денят, когато човечеството прозира, че светът на Земята е ця-
лостен и хармоничен с Вселената, защото същата тази Земя е еле-
мент от системата на Слънцето, на Сириус, на Орионовия ръкав, 
на Галактиката и т.н., а това означава микроструктура от макросве-
та. Каквото долу - такова и горе! Ето истинското ниво на развития 
ум. Ето функцията отношение, динамично развиваща се в битието 
на функциониращия ум. Това е богоподобието на ума, преминал 
във Второ и Трето ниво на съзнание (подсъзнание, самосъзнание и 
свръхсъзнание). Това е Човекът на Ницше, а не изроденият дивак 
на Хитлер и националсоциализма. 

Цитираме Ницше съвсем преднамерено, защото неговият об-
разец за човек крие един проблем. Ницше не успява да достигне до 
Човека, придобил широта и пълнота на свръхсъзнанието. Той дава 
добра преценка на върховия критерий на дуалния процес съзнание 
- самосъз нание, при който свръхсамосъзнанието надделява и става 
просто СВРЪХАЗ. Но само толкова. Това е човешкото, светлината 
отдолу - нагоре, като път на Душата, но не и на Орендата на чо-
вешкия Дух. Свръхазът е големият Човек, Духовният АЗ, но все 
още не е божественият АЗ, при който Свръхсъз нанието е цялос-
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тен критерий за мирозданието и Горе и Долу. Това е съзнанието 
на Архитиповете, на нивото Буддхи. Тогава, когато човекът става 
Будда. Човекът на Ницше не е Будда, не е съзнанието за нещата 
по принципа на подобието. Все още е само наподобяване, защо-
то АЗ-ът не е смирен чрез принципа на Христос. Все пак е близо 
до него, почти е то, но не е! Ницше не успява да снижи и да слее 
АЗ-а с Душата. Това позволи на лумпени като Хитлер да унищо-
жат най-ценното във философията му. Когато един ум в развити-
ето на своето самосъзнаване премине от нивото на самосъзнание 
към свръхсъзнание, той наистина може да бъде наречен божествен.
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ІІІ

 Протеклият в ума процес има и чисто физиологичен аспект 
- формира се нова степен на органите за възприятие (очите) - 
зрението. Като че едва сега информацията, която без друго е 
влизала в мозъка, достига до мозъка, започва да му служи. Или 
може би очите едва сега са били “включени” да виждат истински, 
да възприемат нещо, което го е имало, но те са го възприемали само 
формално. Като орган окото е било даденост, но като възможност 
виждането се формира в пълнота едва в момента, когато Адам и Ева 
изяждат плода на познанието. И едва сега мозъкът чрез придобитата 
способност принуждава очите да гледат реално. Комуникативен 
процес, който преди това явно е липсвал у Адам и Ева.

Открива се още една функция на цяла система от органите на 
мозъка, която не е била активирана за дейност. Това “включване” 
на връзката очи - мозък става най-съществената информационна 
структура на ума и е база за развитието както на полукълбата, 
така и на едно бъдеще, което опитът ще даде като възможност - 
творческото мислене. Истинското подобие се крие именно тук - 
в способността да интерпретираме придобитото познание по нов 
начин. Защото Творчеството е синтезът на личния еволюционен 
опит, поднесен чрез средствата на дадено изкуство. Чрез някаква 
опитност - каквато и да е тя. Разнообразието е ясно. В това е 
божественото подобие - във въображението на творящия ум, на 
свръхсъзнанието. Защото съзнанието е троично, както вече казахме, 
и като такова е йерархия за лична еволюция.

Тази троичност се изразява в ПОДСЪЗНАНИЕ, СЪЗНАНИЕ 
(синтез от придобитата опитност) и СВРЪХСЪЗНАНИЕ - 
творческото въображение, което извежда синтезирания опит в 
ново ниво, имащо за цел своеобразна бъдащност. Подсъзнанието 
е типично за Животинското царство, за колективното съзнание, но 
се носи от човека като минала даденост, завоалирана от Душата, 
за да не се намесва в новия опит. В живота подсъзнанието действа 
най-често като инстинкт.

Съзнанието във всеки живот е двуполюсно - съзнание и 
самосъзнание. Те са неделими, но самосъзнанието е винаги
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следствие от еволюиралото съзнание. В тази приложена 
последователност се състои апотеозът на еволюиралото 
Свръхсъзнаие, което ще каже: “Прости им Господи, те не знаят 
какво вършат!” С други думи - те нямат още самосъзнание за 
себе си, за нивото и същността на действията си. Защото наистина 
Християнството е самосъзналият се като ХРАМ и СИН човек. 
Еволюцията на разгневените от вярност към буквата на закона 
юдеи, водещи при Христос прелюбодейката, ТОЙ издигна само 
с предложението безгрешният да хвърли камък първи върху нея. 
И те еволюираха за секунди. Еволюира съзнанието им, което се 
самосъзна по отношение на Закона и се ограничи от действие - 
приложи лична воля, а не страх от закона!

Самосъзнанието като функция на ума и следствие от 
пробуденото осъзнаване на света извървя дългия път на Блудния 
син, който всичко материално пропиля и изгуби, но идеята за 
синовността остана. Едва когато се освободим от всичко земно, 
всичко привързващо ни към материалното съзнание, ще се 
самосъзнаем като изгубени чада и ще чуем гласа на Бога в себе си. 
Глас, който не спира да ни пита: Адаме, где си?!

 Себе си и собствената си търсеща душа ще чуем. И ще 
изградим чрез Волята и Ума Свръхсъзнанието - божественото 
присъствие в нас. Това искаше да завещае и Ницше на хората, но не 
можа да го схване като пробудена божественост, а като придобита 
възможност на личността. Само свръхсъзнанието, приложено като 
цялостност, може да достигне до идеята “Обичай врага си!”

Мойсей завеща “Обичай ближния си!”, а Христос каза 
“Оби чайте враговете си!”- завет не за самосъзнание чрез лично 
поведе ние в закона, а за Закон на личността в поведението й 
към света като цялост. Ето божествеността като висша духовност. 
От Египет до Мойсей се ходи по паважа на дадения закон чрез 
съзнание и самосъзнание за поведение. От Христос насам се твори 
свръхсъзнанието. Само при наличието му може да се извърши 
всеопрощение и да се предпочете смъртта пред агресията, каквато 
има все пак във всеки закон, колкото и съвършен да е той.

 Една Жена, един Плод и една Змия (цикълът) пробудиха 
блуждаещия в неведение човешки ум. И започва епохата на 
натрупването на сетивен опит. Адам и Ева са задействали невроните 
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на полукълбото, което жадно приема информация и светът става 
познаваем. Древните дялове на мозъка са въведени в друго ниво 
на дейност - да селекционират и да съхраняват сетивния опит, 
който функциониращият мозък натрупва непрекъснато. Тяхната 
истинска същност винаги е била тази - Дългата родова памет. 
Тогава прозвучава фаталният въпрос на Бога: “Адаме, где си?!” 
Забележително е, че Бог търси само Адам. Защото Той пита къде е 
Космичното, Божественото, къде е ЯН енергията?! Всевиждащият 
Бог пита?! Адам и Ева наистина не знаят къде са, защото са там, 
но и не са там - мястото е станало друго, както и те са вече други. 
Всичко се е променило. В това първо питане на Бога към Адам е 
изразено цялото бъдеще на Човечеството. Бъдещето на космичния 
човек, пропаднал дълбоко в материалния свят, който го е провокирал 
да го опознае и да еволюира чрез опита. Защото Добро и Зло се 
познават в опитност, в изстрадано противоборство, докато Злото 
еволюира и стане Добро или докато обърканият Човек се люлее 
между собствените си критерии, които отношението постоянно 
мени и деформира.

 Бог пита: “Адаме, где си?!”, не защото не го вижда, а защото 
предусеща раздялата, която е очаквал, но не е желал. Бог търси 
Адам в божествения свят на Райската градина, но Адам мисловно 
вече не е там. Ако все още можем да говорим за грехопадение, 
то именно в този аспект на пропадане дълбоко във веществения 
свят е употребено това понятие и определение на действието. 
Кодовото понятие за езотериците е заложено в думите на Бога, 
както и в действията Му, когато ги облича в кожени дрехи. Какъв 
находчив код! Адам и Ева - съществата от божествен произход 
като пряко творение и подобие на НЕГО, са облечени сега в кожата 
на животното. Метафората е по-ясна от всичко друго, което може 
да хрумне на човешкия ум. У тях надделява животинското - те 
символично са показани като животни, тоест връщат се в същността 
на това Царство (Третото), където духовността е подчинена на 
материалното, на страстите.

 На този етап от развитието си Адам и Ева имат функциони-
ращо Дясно полукълбо, където е съсредоточена дейността на древ-
ните дялове и подсъзнанието и току-що започналото да функцио-
нира Ляво полукълбо. Връзката между тях става опасна за космич-
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ните хора, защото в информацията, дадена от Бога като знание при 
сътворението са вложени космичните принципи и възможности. 
Адам и Ева “ЩЕ СТАНАТ КАТО НАС!” и в това е опасност-
та. Не че ще осъществят еволюция в божественост, а защото ще 
придобият безсмъртие. Без личен опит те не биха могли никога да 
прилагат правилно знанието. Липсват им критерии за сложността 
на света, поляризиран като добро и зло. Прилагането на знанието 
в материалния свят без личен опит и духовност е опасно, дори фа-
тално. Господарят на планетата, творен като Надзирател, може да 
се изроди в космичен деспот, който в своето безсмъртие ще стане 
проблем за Астралното ниво.

 Подарявайки на хората функцията на техните полукълба 
(чрез отношението), Луцифер  осъществява две неща: Обезпечава 
материалния свят със същество от божествен произход, което ще 
осъществи собствен път към боговете, но ще поведе със себе си и 
земните хора - материалния свят, който не е творен “по подобие”. 
Адам е космичният елемент - енергията, огънят, силите на небесния 
магнетизъм и най-общо казано - цялата потенция на космоса 
- неукротима и всеоплождаща. Слязлата в материята енергия не 
може да стои безучастна. Образът й е една физика, една образност 
на материята, тя е Рупа на божеството. Затова е велика. Така най-
сетне се изяснява същността на човека, завоалирана в теологичните 
и езотеричните текстове. Адам бе изваден от низините на битието 
му, където духовният му свят бе свален от религии и догми. 

Христос в пълнотата на подобието си освети пътя на 
човешкото бъдеще. Той разкри Бога вътре в човека и му посочи 
път за завръщане в богоподобното на своята синовност. Подобието 
се утвърждава в дела и опит, а опит трябва да трупа материята - 
Виталното тяло на човешкия род, Ева. Животът е виталността на 
енергията, овладяна от материята, която притежава сетивност. 

 Второто следствие е плодът - като действие в материална-
та структура. В космически план това е зараждането на Човечест-
вото, неговата двуполюсна същност, които са в постоянна борба. 
Всъщност това е борбата между Бащата и Майката, между проя-
вената им същност, между единството на реализираната в матери-
ята двуполюсност. Съзиждащите енергии и обречената на проява 
материя, която става впоследствие убиец на проявената идея - ето 
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това е заложено в Библията като символ. В земен символичен план 
това са първородният Каин и брат му Авел.

 Авел е второто творчество, не първородното, следователно 
той носи изцяло символите на проявената материя, на развиващата 
се материя - на рупа. Той е следствието от процеса, наречен в 
езотериката “Часът е ударил”’. Авел не може да не умре, защото 
той е проявеното, реализираното, оформеното, имащо винаги 
край, носещо белезите на смъртта - на цикличността, присъща на 
материята. Смъртта на Авел е смърт на плода. Той е животновъд, 
той е пастир на носещата душа материя, най-близката до човека 
- животинската. Но това е колективната душа. Животинската 
природа, колективната душа, трябва да умре, за да се прояви 
космическата идея на творението, олицетворена в земен план от 
първородния Каин.

Ако космическият дух у нас не убие животинския, нямаме 
еволюция нагоре - нямаме развитие. Ако Авел беше убил Каин, 
човечеството щеше да бъде обречено на безкрайно потъване в 
животинското, в материалното. Каин е земеделец. Той носи и 
отглежда плодовете на Земята - на майката материя. Знаем, че 
семето съдържа в себе си плода в единство, докато животното е 
еднополово. Ето това Бог има предвид, когато бележи Каин със знак 
срещу евентуалното му убийство. Защото космическото не може 
да умре, то има роля тук, на Земята и именно затова Бог заплашва, 
че “седмократно” ще отмъщава на убиеца му. Интересен момент! 
Бог, справедливият Баща, не наказва убиеца, а го защитава с едно 
седмократно наказание. И Каин оцелява.

Не бива да забравяме, че в проявата на процеса на 
формуването, на Рупа, неоформеният Арупа се проявява чрез 
светлината - Луцифер. Затова неговата роля е да доведе до 
проява, да принуди материалната субстанция да се организира 
и прояви във формата. Тогава, когато се реализира Луцифер, 
когато материята придобие в реалност своята двуполюсност, 
Луцифер влиза в отношения със Сатана. Луцифер става 
паднал ангел, защото е подвластен на материалната проява. 
Християнството още от времето на Юдаизма не прави 
ясна разлика между тези две начала на синовете на Бога. 

Сатаната е син на Бога. Можем лесно да го разберем, когато 
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прочетем внимателно книгата на Йов. Там ясно се казва, че когато 
синовете на Бога идват при Него на отчет, с тях идва и Сатаната. Кой 
би дръзнал да дойде, ако не е от повиканите? Синовете са повикани 
да дойдат, а не ангели и други същества от горните светове. Но това 
е друга тема на разговор, затова продължаваме с двуполюсната 
същност на самия Луцифер - като тяло на планетата в материален 
план и като Съблазнител, чрез Сатана, за да предизвика единството 
на тази материална двуполюсност. Християнската църква по-
късно именно затова не може да направи ясна разлика между 
Луциферовото и Сатанинското проявление. Луцифер е светлината, 
проявяваща идеята на Бога чрез организирането на материалните 
дадености, от която се раждат формите на битието, на Вселената. 
Сатана е желанието, необходимостта, невъзможността проявената 
материя да не изпадне в себереализация и себепознание, което 
може да стане само чрез опита. Затова истинското име на Сатана 
е Изкусител,  задължаващ проявата на Дух и Материя в единство.

Това единство обаче може да се прояви само  извън Райската 
градина. Ето защо в Библията няма никакви сведения Адам и Ева да 
са раждали, преди да бъдат изгонени от Рая. Следователно, докато 
материята не е изкусила идеята - първородната идея, Синът не може 
да получи движение напред в еволюцията си. Едва когато изкусени 
напускат Едем, те имат тази възможност - започват да раждат. Тук 
символът Райска градина се покрива със символа Божествени, т. е. 
нематериални светове, в които съществата не се възпроизвеждат 
по полов път и нямат нужда от еволюция чрез опита. Такива са 
хората в I, II и III коренна раса. В Трета раса човекът е вече плътно 
материално тяло - Адам Кадмон.

 Ева подвежда оплождащия Адам да изпадне в изкушение и 
така да осигури развитието след тях, защото до този момент такова 
няма. Липсата на деца доказва именно това - липсата на развитие. 
Забележете, никое друго животно не е безплодно в Райската 
градина, защото още в началото на сътворението им е казано да 
се развиват според вида си – “плодете се и се множете според 
вида си!”. На Адам и Ева такова нещо не е казано, те нямат тази 
повеля. И затова сами я придобиват, чрез желанието за единство 
и битие. Юдаизмът нарече това желание грях. Но без този “грях” 
човечеството не би тръгнало напред в своето развитие, нямаше 
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да има своето динамично развитие. Ева, Животът, приемайки 
опита като средство за еволюция, чрез отношението като средство 
за придобиване на божествени критерии, даде три неща на 
Човечеството, които го отделиха от животинската му природа. Те са: 
Динамика на развитието, Развитие на Словото в динамичност  
(чрез артикулационния апарат, ставащ атрибут за комуникация) и 
Преносител на Дългото битие на рода. 

Ева пренася и пази придобивките на това саморазвиващо 
се човечество. Всички животни, женските, извършват същото 
- пренасят ДНК на Рода. Но Ева премахна тайната за разликата 
между Боговете и хората. Както я уверяваше Змията. Ако това е 
грехът на Луцифер и ако за това той е бил наказан (станал е паднал 
ангел, както ни уверява църквата), то напълно разбираемо е защо 
е наказан. От всички животни само Ева се оказва способна да се 
нагърби с отговорностите на развитието на вида си. Сега вече става 
ясно, че така нареченият грях илюстрира схващането на Мойсей 
за желанието на материята да се самопознае извън принципите на 
божествеността, което е заложено в нея, но според Бог не е било 
нужно да се преминава през личния опит. Може би е имало и друга 
възможност. Но до този момент човекът като творчество на Бога, 
носещо символите на неговия образ и подобие, не се развива. 

А какво означава подобие? Означава възможност Адам да 
бъде и творец, да бъде творящ като подобието си, послужило за 
негов образец. Разбираме, че грехът идва от желанието на чове-
ка да се самопознае. Ето защо в момента, когато е изконсумира-
но изкушението, те съзнават, че стават други и веднага еволюират. 
Това е и причината Бог да не постави навреме пазач на Дървото 
на познанието, за да може подобието му само да пожелае своето 
развитие и да извърши необходимата смела постъпка - да прояви 
волята си, свободната си воля на самотворящ се в битието. Сме-
лост и Воля за развитие, за отделяне от Животинското царство. 
Величава проява на свободната воля чрез подобието. Като цялост 
това е заложено в символите на Доброто и Злото, които не са нищо 
друго, освен критерии за крайност в поведението на започващия да 
трупа опитност. Чрез тях те имат понятие за самите себе си, само-
съзнават се. В този момент материята се откъсва от божественото 
присъствие и затова трябва да излезе от Райската градина. Адам и 
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Ева започват да интерпретират твор чеството на Бога (Баща-Майка) 
в земен план, в битието. От тук идва и основанието на Мойсей да 
кръсти първата си книга Битие. Защото всичко в нея говори как е 
станало и се е развило битието на земята за хората, посегнали да 
еволюират по собствен път.

 Не бива да забравяме и знанието, което посветените имат 
- Мойсей е Сатурн, дошъл на земята да даде на един народ Съдбов-
ните кодове на човечеството. Евреите наистина са избран народ, 
но и народ, наказан да понесе кармичните натрупвания на цялата 
раса. Защото тежката карма на човечеството в Пета Коренна раса, 
днешната, е тяхно дело. Така се слага началото на племето, изкуп-
ващо кармата на високо еволюиралите от Атлантида, раждащи се 
в този цикъл в Слънчевата система и на Земята, от 12-те съзвез-
дия. Високо еволюирали, но злоупотребили с възможностите си 
на посветени и длъжни по силата на кармичния закон да изстрадат 
следствията на породените от тях причини, част от които се оказ-
ват пагубни за цялата Коренна Раса. Те в кармичен поход и живот 
трябва да извървят пустинния път на одухотворяването. Съхра-
нили и очистили своята родова памет (ДНК), евреите вече могат 
да станат човешка структура - пречистена в огън и мед - където 
може да се роди Синът на Бога-Творец в този цикъл на развитието. 
Спасителят в ерата на Рибите, който дойде за този народ и всички 
други, приели Единосъщието му. 

Ето тайната на Йоан Богослов, който измерва Небесния 
Йерусалим, но не мери двора на храма, защото той е даден 
на народите (Откровение, 11:21).  Едно начало, положено от 
египтянина Мойсей, прилагащ закона за Кармата над избрания 
народ и описващ в книгата “Битие” целия този цикъл, затворен 
на Преображение от Исус Христос, когато Мойсей и Илия Му 
обясняват какво изпитание Му предстои. Затова Микеланджело 
ще изобрази Мойсей с двата рога на посветените хора от Козирог, 
но ще ги изобрази неоформени, защото двуроги са също Овен и 
Телец. Това пък е неговата тайна за посветения пророк Мойсей, 
явяващ се на земята като Сатурн.

 Всичко извън Райската градина, на Земята, е давало 
условията, необходими за развитието на род и общност. Да си 
спомним Първа глава от “Битие”, когато Бог казва на растителния 
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свят да се самовъзпроизвежда чрез семената вътре във вида. Семето 
е възможност за Дълго битие - растенията го получават веднага, 
още със сътворяването им. Същата информация получаваме 
и за животните - в Четвъртия ден. Адам и Ева започват своето 
възпроизвеждане, своята възможност за дълго битие, едва след 
познанието. Те трябва да знаят какво ще родят, защото раждат 
човеци по подобие, а не животни или растения от своя собствен 
вид. 

Дългото битие на първите хора се реализира чрез сина им, 
който носи материалните субстанции, присъщи на материята като 
възможност - оня, който е свързан със земята като развитие - Каин, 
първородният. Синът е сбор от плодността на материята (майката) 
и оплождащата способност на космичната енергия (бащата). Си-
нът олицетворява тази възможност, защото жената е възпроизво-
дител, но не е космически импулс. Наследството се поема от Каин 
- от този, който носи мъжкото начало по първородство, наследено 
от Баща си, както Адам го наследява от Бога.

В символиката на тези Божии синове, защото те не са на 
Адам, Авел трябва да си отиде преди Каин. Етерната субстанция 
трябва да измине своето развитие в еволюционен път, за да може 
емоционалността да се прояви в еволюирала субстанция. Етерният 
син Каин трябва да еволюира в опит, в собствен опит, докато 
стане годен да понесе познанието в чувствата. И той тръгва по 
земята, защитен от Бога за развитие. Онзи, който не носи мъжкото 
начало по първородство, наследено от Баща си, вече го няма. Авел 
трябваше да умре и умря, т.е. откъснатият от божественото битие 
човек не може да има развитие. Астрално-емоционалното у човека 
(Каин) трябва да изгради своята еволюция и да обере плодовете на 
своя собствен опит, колкото и горчиви да са те.

Човекът е обречен да се върне при Бога - да се реализира един 
ден като Бог. И това е именно смисълът на неговото битие, реали-
зиращо опита като критерий за отношение към света, към вселена-
та. Синът обаче, носещ пряко наследствеността на божественото 
творчество, боравещият с материалните плодове на самата земя, 
трябва да продължи. Той също е обречен, но трябва да продължи, 
докато земята - материята - го погълне и заличи от битието. Тога-
ва Бог произнася знаменателните думи: Върви и аз ще ти сложа 
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знак да не те пипа никой - осигурява пожеланото битие, но чрез 
божия син от земната жена, защото Каин не е син на Адам, а на 
Бога и Ева. Етерното тяло не може да се зароди само в материята. 
Трябва някой да го даде на планетата като субстанция, а определен 
физически организъм да го развие след това в предаваща се чрез 
генетиката енергия. Чрез Каин и Авел са внесени критериите за 
отношението между Етерното и Емоционалното тела. 

В материалния свят вече са били обособени енергийните тела 
на Земята, която също като хората притежава седем тела, от които 
само едното е материално - физическото. Човекът е привнесен за 
живот на Земята, затова няма пригодност да усвоява и да се ползва 
от енергийните тела на земята. Растенията и животните ги твори 
самата материя, а човекът е от Бога и то в Едем, който не е на 
Земята. Това налага Ева първо да зачене от Бога двама синове, ко-
ито носят тези енергийни характеристики. Носят обаче и конфли-
кта между тях, който изразява всеобщия Принцип за отношение 
на всичко към всичко. Принцип космически и затова Земята не 
може без него.

Отношението или функциониращият сетивен ум се дава 
от Луцифер, Князът на планетата и се развива в Циклите на 
еволюцията. Йехова дава на Човека Средния принцип, Душата, 
но Тя не може да се развива, ако няма принципа на отношението, 
приложен чрез сетивния ум - ИН енергиите на планетата, женското 
начало. Опитността на ниво приложен ум (Низш ум) се нарича 
инстинкт, а на ниво Висш ум е идея, достигната чрез анализ и 
синтез. Затова Ева яде плода, но не видя, че Адам е гол, не видя 
и себе си. Инстинктът не анализира, няма идеята за извеждане на 
синтеза. Но когато Адам яде от плода - веднага видя! Висшият 
ум мигновено анализира и синтезира придобитата информация. 
Принципът Отношение бе приложен незабавно. Човешкият род 
вече има в себе си БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП, водещ рано или 
късно до извеждане на критерий за Добро и Зло. А това уплаши 
Твореца.

 С конфликта между Каин и Авел приключва и конфликтът 
между Етерното и Емоционалното тяло. Етерното е надделяло и 
Бог оставя човека да се саморазвива. Каин е символ на това, че 
когато материята се развива и осъществява своята еволюция, 
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неминуемо е свързана със смъртта. Тя не само се самоубива в този 
процес - тя и убива, за да може да се развива. Цялото човешко 
поколение на Земята тръгва от Каин и Сит. Те двамата полагат 
основите на човешкия род. Не е казано, че Каин няма поколение. 
Имат и двамата, но Каин е Божият син на земята чрез Ева, а Сит 
е Човешкият син чрез Адам и Ева, Привнесеното в Ева Етерно 
тяло (Каин) е наследено от утробата й и тя вече може да го предава 
на поколенията си. Адам зачева син по свое подобие. Зачева 
Сит, в когото са всички еволюционни субстанции, наследени от 
майката. Поколението на Каин вече не е нужно на човечеството, 
няма значение за еволюцията му, затова Сит дава началото на род, 
станал основоположник на новата раса хора, от които е бащата на 
бъдещата расата - Ной, син на Сит. Всички днес сме на Ной и Сит. 
От Каин няма и следа, защото на божественото, земно битие не 
му трябва. Такава е съдбата и на божествените Синове, слезли на 
Земята и взели земни жени за съпруги, както ни казват началните 
стихове на Шеста глава от книгата “Битие”.

Ной и синовете му доказват на чисто материално ниво (в 
Рупа) единството Баща-Майка и възможността то да се развие. И 
Бог тогава дава обет, врича се, повече да не унищожава човешкия 
род, т. е. да не елиминира наследниците от вида, носещ Ситовото 
начало, когато те са в потока на еволюцията и имат стремежа към 
благоволението на Бога - стремежът за развитие към Твореца. И 
произлязлото от Сим, Хам и Яфет ново поколение хора понася в 
себе си божественото присъствие. Това сме ние  - хората на Пета 
коренна раса.

Посоченото развитие в никакъв случай не би могло да се по-
лучи, ако я нямаше съблазънта, ако я нямаше мъдростта на змия-
та, че само чрез опит ще се получи богоподобие. И тя не излъга - тя 
съблазни, но не излъга. Излъгани се оказаха тези, които поискаха 
да имат своя собствена, божествена проява на творчество, но чрез 
материята. Тази лъжа в еволюционен план именно позволи чове-
кът да се развива така, че Синът Единосъщен да може да каже на 
Сина по творчество: Върни се, блудни сине и чрез придобития 
критерий за Добро и Зло тръгни към Райската градина.

 Адам, след Христос, има шанса да тръгне обратно. Адам е 
вече на този път и трябва да се разбере, че не може да се върви по 
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път, без идеята, без провокацията да отидеш на по-добро място. 
Път се ходи със съблазън, с идеята за новост и със страдания за 
придобиване на опитност. От върха на този път, от Голгота на 
Иисус Христос, съдържащ двойния син в себе си, може да се върви 
обратно към божествените светове.
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ІV

 Осъзнаването на голотата е не само функция на ума, то е и 
формиране на критерии, норматив за себе си и за себеподобния. 
Този норматив ще се развива в битието и ще стане основа за мора-
ла и нравствеността като осъзната необходимост. Така се полагат 
основите на критерия за морал и нравственост, формиращ еволю-
ционния цикъл за вида, носещ не само душа, божественото диха-
ние в себе си, но и придобил самостоятелен път за подобие в дело 
и съзнание. 

Душа притежават всички животни, Диханието го носят и съ-
ществата от Астралните полета, но Съзнание като придобита въз-
можност имат само Адам и Ева, употребили свободната си воля за 
развитие. Устремено в дела е тяхното подобие, а не пасивното при-
съствие на ангелския свят и на животинското творчество според 
вида и рода си. Ето разликата между Човека, скитащ по пътеките 
на Своята съдба, от Човек, живеещ в сянката на богоподобната 
предопределеност. Съдба да придобиеш е по-различно от това, да 
съществуваш в предопределената ти съдбовност. Едната е лично 
дело, а другата е даденост. Богоподобието не е даденост, а отвою-
вано качество, употребена и еволюирала възможност, която трябва 
да развием в себе си. Ева схвана тази възможност и я употреби, 
независимо от забраната. Моралът, присъщ на религиозното само-
съзнание, изведен като високо еволюирало етническо поведение на 
евреите, можа да прерасне в нравствена категория, благодарение 
на Христос. Придобиването на личностна воля и опит осъществя-
ва възвисяване на съзнанието до надсетивното поведение. Затова 
като основен рефрен, като най-съществен критерий в Стария завет 
се подчертава и набляга на морала.

 Но само това не е достатъчно за пожелалия развитие, по-ви-
соко от човешкото. Еврейската религия е илюстрация на човешката 
еволюция в духовната категория Морал в поведение или Поведе-
ние, носещо морала като Закон. Кармичната предопределеност 
на еврейския народ изплати следствията, наслоени от поведението 
на предишната раса и затова тяхната богоизбраност се осъществи 
на дело. Но потопиха цялото човечество в лоното на материалната 
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сетивност. Обагриха този път с много кръв и ненавист, а себелю-
бието не им позволи да видят исканата помощ за спасението си 
- Месията.

Същността на целия период от Мойсей до Христос е Морал 
в поведение и Закон. Христос идва, за да даде истинската същност 
на божествената духовност – съзнание, лишено от спекулациите 
на ума. Това е разликата. Това е новото, което фарисеите не разбра-
ха от проповядващия Христос. Те дори Йоан не чуха и не можаха 
да вникнат в думите му. Иначе биха схванали какво искаше да каже 
този пророк за новото кръщение, което щеше да стане не като него 
само с вода, но и с огън. А Христос ясно и точно го е казал: Аз дой-
дох да изпълня закона!

И ги нарече: Варосани гробници!
Еволюцията на отношението като функция на ума достига до 

Неговата съзнателна дейност на нравствеността - без умисъл, а не 
само без деянието - ето божествеността на боговете. Те притежа-
ват Мъдростта на високо еволюиралите същества - нравствеността 
елиминира злото в зародиш. Това е основанието за думите на Хрис-
тос: Аз мога съдби да променям! Той може да спре следствията от 
натрупването на сетивен опит, освобождавайки ума от собствените 
му спекулативни прояви на личното отношение, чрез съзнанието, 
което вече е спряло (самото то, а не заради закона) да развива кри-
терия, отказвайки се дори от мисълта като идея за отношение. 

Този процес, обобщен в Десетата заповед с думите “Не поже-
лавай!” става само в Менталното поле - в нашето Ментално тяло. 
Заповедта е отправена към Адам, само към него, защото Ева прите-
жава низшия ум - на приложения в материята ум, а Адам носи Ум, 
който е в света на идеите. Така човекът унищожава сам илюзиите 
на Астралното тяло и попада във Висшето съзнание, което е всъщ-
ност Висше Самосъзнание. Казано чрез словото на апостол Павел 
- извършва се Втората смърт, преди да е настъпила Първата (на 
Физическото тяло). Ето грехът на праотците - преждевременното 
усвояване на Емоционалното тяло чрез напускане на Астралните 
нива, където материята все още няма определяща сила и умът не е 
развил функции със спекулативен характер.

Има един съществен момент в тази еволюция на споменатия 
критерий, който единствен Иисус Христос от всички Учители на 
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човечеството даде като всеобщ критерий за освобождаване от За-
кона на кармичните връзки - Прошката. Разбира се не като благо-
воление, а като вътрешно убеждение на съзнанието, на Висшия ум. 
Прошката, особено всеопрощението, дава ясно знанието за степен-
та на личната еволюция, за личната йерархия на развитието. Съз-
нание, еволюирало до такава нравствена висота, при която всичко 
може да бъде опростено, е вече божествено. То е Свръхсъзнание. 
Само смирението, можещо чрез любовта да опрости себеподобни-
те си, е приносител на Мъдростта - на небесния Закон за равен-
ството пред Бога без вид, род и религия. Носейки тази висота в 
Себе Си, Христос опрости убийците си и ги освободи от кармич-
ните следствия. Те нямаха тази висота, но Той я даде и я завеща на 
поколенията след Себе Си. Ето най-съществената част на Новия 
завет - завета на Менталните същества, а не на поведенческия ри-
туал и битовизъм, ограничен от закона, колкото и морален да е той. 
Така се става божествен в личния ментал, а после и в космичния. 
Емоционалността е овладяна и Астралното поле се освобождава 
от илюзиите на сетивността, благодарение на което блудният син 
открива в себе си Отца си и се завръща.

Всеопрощението е пиедесталът на Мъдростта. Ако мъдрост-
та не носи в себе си всеопрощението чрез разбиране и любов, то 
тогава тя не е мъдрост, а безразличие, липса на отноше ние. Хрис-
тос приложи тази градивна мярка на поведение нався къде, където 
имаше повод - и при блудницата, като наруши закона на Мойсей, 
но така, че наруши само слепотата му и по този начин го възви-
си до критерий за изразено в поведение отношение, приложено не 
само към ближния, но и към самите себе: Който е по-безгрешен, 
нека хвърли камьк!  Прикани ги към себепреценка. И резултатът 
не закъсня. От тогава в простран ството звучат въпросите, които 
трябва да си задаваме постоянно: АЗ какъв съм! Кой всъщност 
съм? Благодарение на Мойсей, евреите чуха в душите си въпроса 
на Бога: Адаме, где си?!

Всички сме деца на Ной, всички сме Адамови потомци. Вла-
гането на нова позиция в тълкуването на закона, където човекът е 
отправната точка, Христос завърши с думите за всеопрощение от 
висотата на Кардиналния Кръст на хълма Голгота. Ето още едно 
знание, което дори учениците Му не разкриха, но Той го вложи 
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в заветите си. И засия мъдростта на Единосъщния. За съжаление 
канониците - тълкуватели след Него “варосаха” много от идеите 
Му, които днес звучат като догмите на Старозаветието. Римокато-
лическата църква в стремежа си да прочисти християнския свят, 
както Йехова очисти своя избран народ, стигна до парадоксите на 
Инквизицията. И за да я оправдае пред самата себе си, а и пред 
света, за приложената жестокост като мярка, но и като антитеза на 
Христовата повеля, я нарече Света Инквизиция. С което не я осве-
ти, разбира се, защото не може светостта да бъде жестока. Мора-
лът и ритуалът - могат, но жестокостта - не! Липсата на прозрение 
и пристрастието за бързи успехи даде една институция, всяваща 
страх и ужас, но морал не роди и нравственост не отгледа дори в 
Папския двор. Едно е да създадеш основната подкоренна раса на 
един цикъл, друго е да искаш целият свят да стане като нея. Па-
пизмът не познаваше езотеричната Йерархия. Той не е знаел много 
неща, които посветените носят и пазят през вековете, но йерархи-
ята е бил длъжен да знае, защото сам наложи себе си за йерархия 
на духовност в християнския свят. И се превърна в безогледен уни-
щожител на култури, знания, духовност и човешки същества. Да 
унищожиш една душа или едно тяло не е поведение на Великите, а 
на възвеличилото се себелюбие, което в невежеството си тъпче ду-
шата и унижава духа. Ето трагичното в делата на избрания Израил 
- потопи в кръв себеподобните си и натрупа отново тежка карма, 
която не можеше да не бъде платена. В исторически план това е 
обикновена диващина, която религиозният фанатизъм превръща в 
кръвожадност, характерна за старите Коренни раси.

Отношението стане ли пристрастие, не може да не изкри-
ви същността си. Емоционалното тяло предяви ли претенция над 
Менталния свят, над действията на ума, не може да не деформи-
ра сакралното. Критерият за милост деградира до жестокост, при-
зивът за състрадание и всеопрощение стана садистичен дим над 
кладите, където горяха умовете на човечеството. За заслепените 
слепотата бе вярност и святост.

Протестантството, което претендираше за по-голяма вярност 
към заветите на Христос, отиде в другата крайност и отнемайки 
правото на ръкополагането, дадено изрично от Христос на апос-
тол Петър (само на него), отне душата на сакралното тайнство и 
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ритуала, което превърна християнството в песнопейни вечеринки, 
нямащи нищо общо с тайнствата, завещани от апостолите. Защото 
те бяха посветени лично от Христос. Така е, когато себелюбието 
надделее над смирението и вярата стане претенция. Само няколко 
години след Реформацията, Калвин и Цвингел родиха не по-малко 
жестоки клади от Светата инквизиция.

Този деформиран критерий се носи от дълбока древност. 
Всички институции са го отглеждали в лоното си на определено 
ниво от развитието си, но не всички го облякоха в такива сатанин-
ски одежди. Това бе новата интерпретация на призива: Разпни го!

Сляпата каноничност, станала критерий за пастирите, се пре-
върна в съд и дело на тълпата и самозванците. И разпнаха бога 
в себе си! И забравиха, че Той бе казал чрез Сина Си: Не може 
слугата да е по-горен от господаря си и не може изпратеният да 
бъде по-горен от този, който го е изпратил!
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Втора част
Истинското приложение на разгледаната функция отношение 

е процес, изключително дълъг във времето. Той се развива 
непрекъснато, но на определени нива (цикли) осъществява 
скокообразна качествена промяна. В езотеричните науки тези цикли 
се наричат Коренни раси. Техният символ е Змията (материята и 
мъдростта), захапала опашката си: предопределена цикличност с 
начало и край и в същото време безкрайността в еволюционното 
развитие на материята въобще. Така микро и макро процесите 
на вселената са изразени в своето единство и последователност, 
чрез опашката (микрото), намираща се в устата (макрото, главата, 
мозъкът, идеята) на най-мъдрата между животните - змията. 
Достигането на Висшето съзнание (Мъдростта) е предшествано от 
натрупване и кризи, водещи до качествен скок. Този е значението 
на символа ЗМИЯ, а не елементарното тълкуване на цял процес 
като обикновено животно. 

Днес човечеството се намира в края на един от периодите 
на натрупване. Огромната информация и разширеният от това 
умствен потенциал на човека води до кризата на пълната относи-
телност на критериите, изграждани дълго от съзнанието на чове-
чеството. Познанието търпи неочаквани и драстични промени. Де-
формирането на критериите у хората, а в по-общ план на Расата, 
става чрез познанието. Натъкваме се на един парадокс на самата 
еволюция - като процес, но не и като необходимост, обуславяща 
единствената форма на високата еволюция, добита чрез сетивния 
опит. Защото имаме и път на придобиване на знанието чрез свръх-
сетивния принцип, заложен също у Човека. Два успоредни пътя, 
две еднакви възможности, изразени чрез мозъчната дейност. Само 
чрез нея. Но в различни нива и чрез различни методи. 

Ако говорим за грях в светлината на екзотеричните (църков-
ни) схващания, то наистина трябва да признаем, че църквите на 
Мойсей и на Христос имат това право и основание, защото е по-
грешен пътят  на познанието чрез опита. Погрешен и неизбежен. 
Знаещият андрогин Адам Кадмон е имал придобивката на знание, 
поднесено му чрез подсъзнанието, чрез вложените потенциали на 
подобието. Той знаел за света около себе си, но в светлината на 
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присаденото готово знание, което е придобил по силата на целост-
та и пълнотата на божественото творчество. Мозъкът му не е бил 
сътворен, за да се запълни кухината на черепа му. Големите по-
лукълба, както и цялата корова дейност не са били творени, за да 
се получи една набръчкана пихтиеста маса от свръхчувствителни 
клетки, просто защото всичко над древните дялове на мозъка е 
трябвало някак да се запълни с нещо. Мазолестото тяло и струк-
турите под него могат да ръководят всички процеси, осигуряващи 
живота на тялото и основните му жизнени функции. Въпреки това, 
Творците са създали и големите полукълба, пригодени за натруп-
ване на сетивна информация, постъпваща от органите на осезание-
то и можещи също така да селекционират тази информация в опит 
и опитност. Бог е съзнателен творец! Бог е знаел какво твори и 
какъв е пътят на сътвореното от Него. Иначе не би вложил нито 
един орган, можещ да доведе до израждането на Човека, каквито 
са мозъкът и половата система. Не напразно те не раждат, преди да 
изядат плода на познанието. Заложено е да се развива потомство на 
съзнателно същество, а не на членове на колективна душа, каквито 
са животните. 

Адам има огромна памет и предназначена за взаимност по-
лова система - няма само съзнанието за себе си и възможностите 
си. Затова не той поисква Ева, а Бог Сам Му я дава - Творците 
са знаели, че ще му бъде нужна на определен етап от еволюция-
та. Ева е трябвало да бъде сътворена, но не в началото, а в ново 
творчество. Тя не е успоредност на творчеството, а е част от него 
- ребро, половинка от общото тяло на андрогина. По свое желание 
Творците са провокирали собствените си принципи на творчество-
то и е трябвало естествено да видят резултата. Адам пожела чрез 
своята единосъщна половинка - Живота - да се развива като обра-
зеца, по чието подобие бе сътворен. От тук следва, че Бог е също 
андрогинен - едно знание, което днес не бихме могли да схванем 
под кода “подобие”, ако те не бяха яли от плода и ако не бяха при-
добили критерий за отношение, който даде началото на процеса 
анализ - синтез. 

Вече имаме съзнателен индивид – човек, можещ да разви-
ва потенциалите на своя ум, докато стане като Творците, докато 
придобие сам техния съзнателен творчески ум и стане богоподо-
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бен, както им обеща змията. Умът на Адам Кадмон носи по прин-
цип творчеството, но то е все още на готова програма за първично 
знание за света. Затова всички животни имат респект от Човека 
- защото им е КРЪСТНИК. Защото те подсъзнателно, по силата 
на своята Дълга родова памет (ДНК), носеща информация още от 
Адамово време знаят, че ТОЙ е по-голям от тях, че е кръстникът 
им, пред когото са стояли смирени и чисти в градината Едем. Чис-
ти, защото в космичните предели го няма конфликтът на материята, 
която заради оцеляването си изяжда друга материя. Там, в Райска-
та градина, животните не се изяждат. Този респект от Адам остава 
дори когато Човекът слиза в пределите на най-тежката проявеност 
- в материалните полета на планетата Земя.

Умът на Адам е бил логичен и прецизен, но с вложени в него 
готови информации, защото имената на животните не се раждат 
от придобита опитност или уловена характерност. Опит ност той 
придобива едва на Земята. Но кръсти животните в Рая?! После те 
населиха Земята, а не бяха изгонени от Едем като него!

В широкия аспект на съвременната научна терминология ма-
жем да кажем, че Адам е бил робот от биологичен тип с огромни 
паметови потенциали, но без каквато и да е възможност за вътреш-
на, свободна връзка и комбинации на този перфектен материал. По 
силата на божието умение, всичко е било на високо божествено 
ниво. И въпреки това е имал и резерви отвън, натрупващи се след 
творчеството. Космичният Човек Адам Кадмон е знаел това свое 
състояние. Той е усещал самотата си. Всичко около него е било 
чифтосано, било е по двойки. Липсвала му е обаче динамиката на 
самостоятелното мислене, за да пожелае сам Ева. Разделяйки го на 
две, поляризирал ЯН и ИН енергиите му, Бог създава комуникатив-
ната система мъж - жена, защото те са общували. А общуването е 
означавало знакова, жестова и езикова система. Лявото полукълбо 
вече е натрупвало сетивна информация, започнало е да анализира 
и селекционира зрителните възприятия. И словесните, разбира се, 
защото са си говорили с Бога! Те схващат ясно своите действия, 
щом от тях се изисква поведение, ограничено дори от забрани. 
Умът със своята способност да комбинира познанието, информа-
цията, не може да спре да работи, защото неговата пробудена същ-
ност е действието - да търси и да анализира. 
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Заедно с развитието на умствената система, у хората започва 
развитието и на още една - на артикулационната система. Звуко-
во-сигналната система на животните тръгва към речта и словото. 
Благодарение на речта, на артикулационния апарат, нарасналите 
емоционални изживявания довеждат до нуждата да се изразяват, 
да се споделя. Центърът на речта се намира в гърлото. Той се ръко-
води на енергийно ниво от Пета чакра и е всъщност нарастване на 
функциите на щитовидната жлеза. Тази жлеза, съвместно с енер-
гийния поток на планетата Венера, стимулира и развива артикула-
ционната система. Това развитие е осъществено още в Четвърта 
Коренна раса - Расата на Каин и Сит. 

В Пета Коренна раса - расата на Ной, артикулационният апа-
рат е вече доведен до съвършенство - можещ да изрази словото в 
сложна звуково нюансирана система от тонове и полутонове. Раз-
вива се социалният живот: от племенно-стадния до групово усед-
налия живот и първите наченки на държавите. Началото на този 
процес е, когато планетарната енергия (ИН) чрез Ева осъществява 
външната провокация към нейната материална субстанция. Само-
то определение на действието ядат (консумират, приемат в себе 
си) означава усвояване на планетарните елементи и енергии, които 
оказват необратимо влияние над хората. Ева консумира елементи 
от природата, които задействат неочаквани връзки в големите по-
лукълба на нейния мозък. Говорихме вече за момента, когато тя яде 
плода, но не оценява ситуацията - все още у нея няма пълнотата на 
двуполюсното взаимодействие. В това се състои еволюционната 
възможност на двете поляризирани части - те не могат самостоя-
телно да достигат до процеси, изискващи участие на два полюса. 

Еволюционните закони на нашата вселена, в частност на на-
шата Галактика, задължават видовете да се придържат към догма-
тично внедрени в тях канони (програми), чието нарушение е вина-
ги мутация. Непълнотата не дава наслед ственост, не води и до въз-
никване на процеси с качествен показател. Затова Ева яде от плода 
на познанието, но не възприема същността на придобитото, когато 
яде и Адам, двамата веднага разбират какво е станало. Мигновено 
протичат два успоредни процеса. Първо се осъществява стабилната 
вътрешна връзка между полукълбата, вследствие на което за физи-
ческия мозък става възможно да даде на ума аналитични функции. 
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Втората е, че протича външна полярна връзка между двамата пра-
родители. Протича фазата на синтеза. Тя дава преценката, извежда 
знанието от придобитата информация, превръща ума в динамична 
система към света, в който живее. Затова внезапно и изненадани, 
те ще открият и Себе си и Другия като вид. 

Придобитото отношение ги заставя да стигнат до извода, как-
ва е етичната страна на информацията. Протекло е ново ниво на 
енергийното отношение в Главния мозък и са осъществени нови 
функционални възможности на ума. Този процес е независим и от-
делен от вложените дадености на техния мисловен апарат от пре-
ди грехопадението. Тук е тайната на пробуждането на съзнанието. 
Както е записано в Библията (гл. 3:6): “Тогава се отвориха очите 
на двамата.” Придобитото веднага демонстрира себе си, като ги 
въвежда в ситуация на морално-етичната категория, изразена чрез 
поставянето на смокиновите препаски.

 Отношението, функциониращият ум, стават наследствени. И 
започнаха да пропадат ангели и небесни синове, защото човешките 
дъщери бяха красиви. Начева се човечеството, а с него и развити-
ето и усъвършенстването на функцията отношение, докато се раз-
вие така, че да обхване всичко в света на човека. Докато Човекът 
изгради стабилни критерии за света, в който живее. Но светът е 
низ от светове и цикли, в които критериите са толкова подвижни 
и променящи се, колкото е нарастването на умствените способно-
сти на човека. Рано или късно, всеки критерий се променя. Тук 
съблазнителят има основна и блестяща роля. Мутиращите крите-
рии днес са в изобилие. Кардинално се променят базите на изкуст-
вено внедрения в ума критерий за Добро и Зло. Разминаването на 
границата на устойчивостта е така гъвкаво, че деградациите в об-
ществените и личните закони е тотална. Свободно и съвсем демо-
кратично се ширят проституцията, хомосексуализмът, насилието, 
сатанинските организации открито определят себе си като такива, 
псевдосоциални движения и фондации, деформации в изкуството 
и модата.

Никой не води борба с проституцията и хомосексуализма, 
напротив,  защитаваме ги като право на свободен, демократичен
избор на личността. Коя личност – тази, която днес сее хомосек-
суализъм или проституция, главни разпространители на СПИН, 
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основни резервоари на тези болести? Демократичното общество 
обаче си има демократични закони и заради тях демократично съ-
бира средства, за да лекува заразените от извратените ни схваща-
ния за морал и свобода на личността!

Може би, за да могат другите членове на обществото ни да 
проявят своята загриженост и милосърдие! Общество, което не 
протестира и държава, която перверзно създава и защитава социал-
ни организации, а се прави на сляпа за деформиращите причини-
тели, може ли да бъде друго, освен фактор за престъпност?! Цели 
народи унищожи Йахве, когато разчистваше терен за избраниците. 
Дали космосът ще бъде по-недалновиден от него?!

 Днес нарастващият динамизъм във вътрешния живот на об-
ществата се активизира чрез конфронтиране на етническа основа. 
Започва ново самоопределение на народите и националното само-
съзнание. Този нов подем води до нов психодинамичен модел за 
поведение на личността в живота. Основни форми на този модел, 
елиминиращ нарастващия страх от действителността и рухналата 
илюзия за стабилност в живота, се проявява в тотална модност, по-
казност, кумирство, рекламност, динамично ежедне вие, контроли-
рано от рекламата и краткотрайните модни течения.  Това е процес 
на цялостно завладяване и моделиране на човека. Общественото 
съзнание се превръща в колективно, в стадно.

Но Човекът започна своя път на Земята като индиви дуалност. 
Ако съзирането на собствената голота, осъзнаването на вида, как-
то и презирането на белези, току-що придобили съдържателност, 
се оказва първата функция на нашия мозък, първото разсъждение, 
придобито от моменталното прилагане на анализиращия ум чрез 
действието анализ-синтез на информацията, то крайният продукт 
от тази безконечно развива ща се дейност е способността умът да 
извежда идеи и да ги реализира, прилагайки синтеза като основен 
метод на качеството, което от своя страна е ценностният про-
дукт на еволюцията на същия ум. Излизането навън, бихме казали 
още - напред, преминаването от бездействащ - в деен ум, но кано-
нично предопределен (до оформянето му като саморазвиващ се), 
освобождава личната предопределеност на човека. 

Умът, Разумът е демонстрирал придобивката си - високата 
организация на елементите на опознавателния процес в личен оду-
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хотворен синтез. Именно това е божественото подобие, отнесено 
към умствените способности, към разумната дейност и към след-
ващите ги прояви на нивата на идейния свят. Тази способност на 
Ума е станала причина, чието следствие е погрешно като метод 
за развитието на Висшия ум. Този “грях” изравнява Човека с Бога 
по възможност на действието на ума, но не и на способнос тите, 
според законите на космичното развитие, контролирани от съд-
бата. Но беше ли предложен на Човека друг алтернативен път за 
личностно развитие в еволюция?! Човекът слиза в материята, за 
да отработи на практика процеса анализ-синтез и да изгради кри-
терии за материалния свят, загърбвайки вложените в паметта му 
програмни критерии за духовния свят. Труден и дълъг процес. Но 
тогава Адам и Ева не са знаели, че змията е ръководител и символ 
на цикличността. Не им е било казано. Посветеният в тайните на 
Египет – Мойсей, премълчава това знание, защото трябва все пак 
да намери начин да покаже на хората пътя, който са решили да из-
вървят и неговата несъвмести мост с нивата на духовните полета, 
което веднага поражда следствието - напуснете ЕДЕМ!

 Нека се опитаме да бъдем справедливи: кой предложи на 
Човека трудния път за личностна еволюция? Луцифер, според ре-
лигията. Но Луцифер е планетарният Ангел на планетата Земя. Лу-
цифер е трябвало да осигури развитието, еволюцията на материя-
та, включително и на нейните умствени потенции. В замяна обеща 
безсмъртие - критерий за богоподобие, знанието за Добро и Зло! 
А не беше ли по принципа на сътворението Адам подобие на Съз-
дателя си?! Тогава къде е грехът?! Може би в нашите критерии, 
защото ние и днес уверяваме децата си колко са вредни цигарите 
и алкохола, например, но консумираме пред тях и двете! Така Лу-
цифер, приемайки образа на Астралната енергия (емоционалното 
тяло), даде и подчини човека на три важни неща.

ПЪРВО: Развитие и усъвършенстване на функцията ОТНО-
ШЕНИЕ до превръщането й в БАЗА за всички критерии, нужни 
на ума, за да изгради познание за материалния свят, което ще му 
даде идеята за нематериалните светове и така ще стане равен на 
боговете - да познава Добро и Зло - универсалният критерий. В 
натрупването на опит доброто и злото са израз само на позицията 
на ума, а не са същност или съдържание на деянието. Да живееш, 
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да създаваш битие, означава да ОСЪЗНАВАШ. 
От поведението на Адам и Ева след изяждането на плода на 

познанието става ясно, че умът им извършва оценка, осъзнаване 
на приетата зрителна информация (сетивната информация). Така 
осъзнаването става постоянен фундамент за функциониращия в 
непрекъснато отношение към света ум. Осъзнаването още в този 
първи миг на проявата си протича с качествата динамичност, сила 
и трайност. Динамичността е различна при Адам и Ева, а силата 
е изразена категорично от незабавното поведение на Адам за при-
криване на голотата им със смокинови листа. Трайността се оказва 
не по-малко солидна, защото продължава и до днес.

Осъзнаването, чрез споменатите по-горе първи две качества, 
поразява Адам (ЯН, космосът) с констатацията за непълнотата 
на индивидуалността, поляризирана чрез пола. Прикриването не е 
само срам, то е и скриване на непълнотата. Тук половото отноше-
ние е само код за тоталното осъзнаване на себе си, осъзнаване на 
собствената същност и място.

Настъпва и още един съществен момент, свързан с осъзна-
ването и самосъзнанието - Адам моментално импровизира дреха 
- смокиновият лист. Така натрупаната вече зрителна информация 
задейства и творческите му способности, заложени в подобието с 
Отеца, но не проявени до този момент самостоятелно. Импровиза-
цията е творчески акт, но е и регресивен по отношение на висотата 
на творчеството, защото имаме имитация и губене на илюзиите на 
освободения от материалното творчество ум, какъвто е неговият 
преди изяждането на плода на познанието. Ето причината Адам 
да изпадне в паника - от творение по подобие той се превръща 
в творец по импровизация. Той осъзнава своята безпомощност в 
непълнотата на проявената си самостоятелност и веднага иска да 
я скрие от Бога. Никакъв модел не е имал Адам преди това, за да 
наподобява дреха, нито е знаел какво е това срам, но той е осъзнал 
и изразил отношение чрез импровизацията на прикритието си.

 Разбира се, Луцифер отлично е знаел, че с тази функция на
ума може да се спекулира безкрайно, тъй като желания и разум 
никога не са в една и съща позиция - те никога не са еднакво мо-
тивирани. Развитието, усъвършенстването на материята довежда 
автоматично до смяна на съдържанието на критериите, тоест пре-
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настройват се постоянно сетивните мотиви. Еволюционният опит 
се оказва съдържателен и значим само за определен брой поколе-
ния - за дадения цикъл от развитието. 
 Ето тайната, защо Луцифер приема образа на Змията - на 
мъдростта в цикъла. Не въобще на мъдростта, присъща на съще-
ствата от духовните планове, където беше Адам преди да яде от 
плода. Всяко поколение, придобивайки нов опит, оказващ се само 
допълнение към базата на предишния, привнася своите “поправ-
ки”, а това е безкраен процес. Усъвършенстването на критериите 
чрез отношението става база, която всъщност е толкова подвижна, 
че рано или късно се оказва неточна. 

Времето пълзи като змия - неусетно, тихо се приплъзва и из-
чезва в пространството, докато изтече Цикълът и човекът се оказ-
ва неспособен да изгради съзнание, контролиращо поведението и 
волята. Особено волята. Духовността потъва все повече и повече в 
материалната неустойчивост, подвижност и разнообразие. Човекът 
в крайна сметка не може да установи контакт с другите духовни 
светове около Земята и остава подчинен на Княза на този свят. Това 
е истинската цел на Луцифер. В този кошмарно гъвкав процес от-
ношението се променя, трансформира се, все повече и повече, все 
по-цялостно, все по-динамично! Докато се превърне в неуправля-
ем процес, изразен най-точно чрез МОДНОСТТА, тоест докато 
стане повсеместен колективен критерии. 

Това е ВТОРОТО, което Луцифер внедрява в човешкия ум. 
Процесът е прикрит под илюзията за лична свобода и предпо-
читание. Защото когато тази илюзия липсва, е или фашизъм, или 
комунизъм, тоест тоталност, наложена чрез закона и държавата. 
Парадоксът е, че всички опити на ума да проникне дълбоко в про-
цесите на собствените си функции води до двете крайности на 
собствената му висша дейност - философията или религията. Всяка 
философска система, било тя личностна или колективна (школи и 
течения), се опитва именно това да осъществи – критерии, обясня-
ващи кардинално всичко, което умът обхваща и осъзнава. От своя 
страна философията най-често стига до собствения си парадокс 
да бъде дуална: идеалистична и материалистична, като принцип 
на позицията й. Какво друго е това, ако не е демонстрация на два 
критерия за едно и също?! Противоположни в случая означава не-
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установени, подвижни. 
Така философията се самоотрича като невъзможна да син-

тезира по умствен път единен критерий за основния си въпрос. В 
последна сметка, на даден етап от цикъла, тя е просто една мода на 
времето и на социалните умове.

В религиите този процес е още по-драстичен, въпреки че 
същността на религиозните доктрини е коренно различна от фи-
лософията. Религията се различава главно по две неща от филосо-
фията:

1) По Догмата, която е табу за ума и по Канона, който е риту-
ал за поведение. И докато догмата е абсолютно неподвижна, то ри-
туалът, канонизацията му, търпи известни промени, стигащи рано 
или късно до изместване на целите и смисъла на догмата. В това 
се крие разрушителната дейност на сектите. Имаме предвид всич-
ки неканонични отклонения в религиозните доктрини, сътворени 
от непосветени водачи, независимо за коя религия става въпрос. 
Те рано или късно променят смисъла на установения критерий за 
БОЖЕСТВОТО, налагайки промени, които се базират само на тях-
ното ново, различно от традицията, отношение към догмата и ри-
туала. Затова Христос многократно повтаря: Аз дойдох да изпълня 
закона!

 2) По това, че религиите са разумно изградени институции, 
целящи съзнателно единение с Божеството - с духовния канон. Тук 
божеството е мост за развиване на духовността, потисната от на-
расналата интелектуалност на ума. Затова всяка религия е една или 
друга форма за общение с изгубеното или деформирано минало. 
Тази е голямата битка на Луцифер с Бога заради човека - да не се 
пробуди изгубеният критерий за висшето, за космичното присъст-
вие, защото тогава Луцифер няма власт над устремения към вселе-
ната човешки ум. Той е Князът на Земята - планетарен Дух. Хрис-
тос - Синът на Висшата духовна Триединност, заявява: “Аз Съм 
Алфа и Омега!” Които са прозрели същността на учението Му, ще 
изпълнят закона и ще пробудят в себе си желание за богоподобие. 
Придобитият в циклите опит ще даде нужната основа за оценка 
и заемане на ясна позиция. В последна сметка религиите също се 
оказват неспособни да удовлетворят развиващия се критерий на 
човека за цялостно осмисляне на микро и макро света. Това е осо-
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бено явно в старите религии, когато още Богът - Творец не е ОТЕЦ 
и се намира извън човека. След Христос,  Богът става БАЩА и се 
оказва вътре в човека. Следователно Човекът вече може да Го са-
мосъзнае чрез Себе си - чрез своя ум, а не чрез интуицията, както е 
до този момент. Ето най-великото дарение на Христос към разума 
на човека - смиреното богоподобие. Това може да даде резултат, 
само ако човек истински е осъзнал Бога като Себе си (формата), 
чрез Себе си (действието) и посредством висшето Себе (идеите 
си).

Много важно е в този момент да различим смирената бо-
жественост от гордата божественост, защото първата води до чис-
та духовност, а втората до тотално самообожествяване, каквото 
ни демонстрира не веднъж древността - Рим, например. Връх в 
движението на критерия за самосъзнание и самооценка чрез отно-
шението, е както казахме вече, модата. Това глобално изобретение 
на тъмната ложа води до кардинални изкривявания на всички лич-
ностни критерии. Процесът започва с един така проникнал в еже-
дневието ни атрибут, че присъствието му е незабележимо - огледа-
лото. Когато за първи път решава да съблазни цялото човечество, 
тъмната ложа изобретява огледалото. Глобално това означава да се 
породи желание за въздействие върху ПЪРВООБРАЗА на физиче-
ското тяло, което е подобие на Творците на Човека. Посяга се на 
Архитиповете. 

Да се внесе корекция във физическото тяло не означава нищо 
друго, освен коригиране на божествения строеж и програма за по-
добие. Образът в огледалото неусетно се превръща в синоним на 
ново, на предпочетено, на друго от вложеното в личната програма 
на човека чрез ДНК (Дългата родова памет). В модата, в агресивно 
динамичните й темпове, се корени един от елементите на най-теж-
ките деформации на съзнанието: комплексните влияния на Луциф-
еричните и Ариманичните сили обезсилват волята и карат Аз-а да 
достигне до слепота и самоизмама. Ето тайната на втора заповед: 
“Не си създавайте кумири и никакво изображение!”, защото 
човекът сам си създава фалшиви кумири и ги следва, заслепен от 
изкуствената им светлина, без да съзнава фалша. Всичко земно е 
фалшиво, илюзорно. То има за цел само да ни научи, да придобием 
опит, да развием отношението и го приложим самостоятелно, по 
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силата на свободната си воля. Кумири като кинозвезди, рокзвезди, 
хитове, фенове, еталони, модни и шлагерни течения – всичко ста-
нало мода, има колективен критерий. Деградирането днес се коре-
ни именно в това - в липсата на личностни критерии, които да не 
се подчиняват на стадното. 

Такъв фалшификат е и прословутата еманципация на жената, 
която всъщност деградира до наемен работник и изоставяйки гри-
жата за поколението, го обрече на стадност. Няма по-голямо прес-
тъпление на човечеството към децата от създаването на детски 
домове, където те усвояват стадния начин на живот. Съзнават ли 
жените какво правят с децата си в името на фалшиви социални ре-
ализации? Едва ли! Модата е колективен критерий на съществата, 
лишени от качеството на Средния принцип (Душата - пробудената 
душа), която осъществява връзката между Низшия (сетивен) ум и 
Висшия (на идеите) ум в Умственото тяло. Потъващият в модните 
канони обезсилва Душата и тя не може да даде лична оценка чрез 
Духа в себе си за истинското състояние на нещата. Ще си позво-
лим да попитаме: Има ли днес поне една сфера в живота, която да 
не е подчинена на модата и на крещящите до лудост реклами - от 
дъвката и пастата за зъби до дрехите, леката кола и личната при-
ческа?! И в това е трагедията на съвременния човек! И на съвре-
менния младеж - липсата на личностни критерии за света и себе 
си. Подчинени не на духовността, а на страстите и на съмнителни 
специалисти в една или друга област. 

Длъжни сме да отчетем факта, че дори науката в своята пе-
дантична строгост или изкуството в неговата артистична “свобода 
на духа” са не по-малко модни, не по-малко лишени от стойностни 
претенции. Въобще професионализмът, в смисъла на понятието, 
което влагаме днес, е твърде често основа за тежки духовни пора-
жения. Педантичният професионализъм, така присъщ на науката, 
е дал не по-малко плачевни следствия от профанщината и мани-
акалната посредственост. Може би трябва вече да си зададем въ-
проса: Кой е причинил повече нещастия в света - мързеливият или 
усърдният? Всички масови, колективни прояви са тежка форма на 
психоотклонения с деформиращо съзнанието действие.

ТРЕТОТО, на което Луцифер подчинява човека, е ЦИКЛИ-
ЧНОСТТА. Цикличността е от изключително значение за еволюци-
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ята, защото процесите с коригиращ и оценъчен характер за всяка 
Раса се проявяват в края на същата. В еволюционен план развити-
ето е плавно, но скокообразно по отношение на груповата еволю-
ция. Както в един учебен процес имаме класове, които плавно осъ-
ществяват целия учебен процес, но в същото време скокообразно 
учениците се оказват от клас в клас - от едно основно ниво в друго. 
В края на всяка Коренна раса Човечеството приключва групово 
кармата си и групово, но чрез личностна еволюция, преминава в 
следващото ниво. Осъществилите критериите си за цикъла в Ду-
ховното ниво преминават в Новата раса. Установилите стабилни 
духовни критерии за сегашната Раса ще напуснат зоната на тежка-
та материална субстанция и ще се установят в по-висшето Четвър-
то измерение. Неуспелите остават на Земята за следващия цикъл. 
Луцифер се стреми именно към това - да останат тук повече хора 
в неговото царство, където той е владетелят. Трябват му поданици, 
пропаднали в материята небесни хора.

 Казано ни е, че в края на тази епоха около две трети от чове-
чеството ще е поело по ПЪТЯ на духовността, а около една трета 
ще остане за по-късни времена. Те ще получат правото да еволюи-
рат до духовните планети (сфери), но ще трябва в един пълен ци-
къл да надвият страстта си към материалното и да се устремят към 
мястото, от където бяха изгонени поради желанието да се развиват 
чрез сетивния опит. Сега - в края на Расата, Луцифер работи заедно 
със Сатана - изпитател на духовността у нас. След това той ще бъде 
отстранен за един голям цикъл (хиляда години) на Сатурн – вре-
мето, за което Христос като Владика на Земята по чина Мелхи-
седеков,  ще подготви духовните хора за космичния живот, който 
ги очаква. След това Сатана ще се завърне и отново ще започне 
цикълът.

 Ще посочим още един лавиноподобно развиващ се процес 
в обществото, който знаем като изключително опасен за хората. 
Разбира се, имаме предвид искащите да еволюират духовно хора, 
а не нуждаещите се от максимално задоволяване на сетивния си 
нагон. Особено опасно следствие днес е нарастването на темпа на 
съвременната музика, както като течения и видове, така и като ди-
намичност на музикалната форма. Няма да коментираме силата, 
защото тя е присъствие, тероризирало поне веднъж всеки от нас. 



114

Дискотечната музика и среда е един ярък връх в тоталната атака над 
личността, програмираща я като стадна, колективна в удоволстви-
ето единица. В тези места и ритми се съдържа най-ужасният де-
структуриращ енергиен метод за асинхронност в електричността 
на двете мозъчни полукълба. Ярко и точно е определението на мла-
дежите за състоянието, в което най-често се намират, когато са в 
дискотеката - куфеене. Чудесно определение, защото естествено е 
достигнало до тях схващането за празнота и липса на съдържател-
ност.

 Друга опасност, която не се отчита и не може да бъде разли-
чена по естествен път, а когато е в наличност, вече е късно - нощ-
ният живот. Към асинхронността на мозъчните полукълба, дос-
тигнали до положението на куфеене, се прибавя и принудителното 
им държане в бодърстване, което изтощава невроните и включва 
самозащитни системи.

Претоварването на самозащитните системи на мозъка 
води до сериозни психични нарушения, едно от които е състоя-
нието на отнесеност и неадекватност.

 В такова положение мозъкът изпитва остра нужда от под-
държане на системите си, което става чрез отделяне на различни 
вещества, част от които са естествени наркотици. Впоследствие 
това става нужно за мозъка и той изисква тези вещества. Диско-
течната среда е естествен стимулатор за този процес. От това със-
тояние до истинските наркотици има само една крачка, за която 
винаги се намира по някой готов наркопласьор или приятел.

Учителят Джуал Кхул казва: “Световете са резултат на 
звуци” и още: “Невероятно нарасналият шум и звук, излъчван 
от планетата понастоящем, предизвиква ужасни въздействия.” 
Едва ли е нужно да коментираме тези красноречиви думи, в които 
изводите трябва да ни стреснат и може би да спрем да приемаме 
изблиците на психично неуравновесени групи, за които крясъкът 
и дивашкият ритъм се наричат музика. Дали ще дойде ден, в който 
пробуден ум да обърне внимание и да поиска защита на децата ни 
от подобни ексцесии?! Иска ми се да цитирам и думите на българ-
ския теолог Ваклуш Толев, който казва в своя труд “Езотерични 
школи и мистични учения” (стр. 86): “Поривът на неовладяната 
астрална енергия в по-голям или по-малък мащаб, в плюс или ми-
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нус, се изявява в съвремието ни в екстрасенсите. В по-диви племе-
на тя се изразява в лудешки танци и песни. На практика модните 
песни в последните години са една репродукция на дивачеството. 
Ритъмът на енергията беше върнат, но лошо употребен”.

 Не самата музика, а ритъмът, звуковата вълна, която тя по-
ражда в този еднообразен и лесен за усвояване ритъм. Той е ни 
повече, ни по-малко един стар ритъм на ритуала, целящ безпамет-
ността на мозъка и лишаването на разума от действие или по-точ-
но на неговото елементаризиране. Снижават се мозъчните вълни, 
пада собственият му ритъм до вълната на тежката телесна вибра-
ция. Всички мозъчни структури в този момент вибрират, унифи-
цирайки се със спецификата на телесната сетивност. В древността 
е трябвало телесната вибрация да бъде уеднаквена в обща вълна, 
защото всички членове на племето са се подчинявали на общия 
религиозен ритъм и промисъл. Трябвало е да се пробудят спящите 
центрове в мозъка, да бъде той провокиран и подтикнат към нова 
функция. Така в Коренната раса на Атлантите, черната раса е дове-
ла чрез танца и ритъма до наследствена вибрацията на расата и 
ние сме свидетели на тази изключителна способност към ритъм и 
синхронизирани “музикални” движения, наречени най-общо тан-
ци. Извели тайнството на единството от звук и движение, афри-
канските народи пренасят старото ритуално знание в нашата Пета 
Коренна раса. Тяхната музика, тяхната ритмова динамика и хармо-
ния, са есенцията на Атлантите. Тя е вършела работа и в нашата 
раса през периода на черната Кали юга, но сега... Тогава танцът е 
бил ритуал, а сега е генетическа способност на расата им. За тях 
като остатъци от Четвърта Коренна раса процесът е еволюция - 
развитие, но така ли е за децата на Арийците?!

3ащото днес цивилизацията на хората, вместила в себе си 
всички достижения на Трета и Четвърта Коренни раси е развила 
музикално-танцовия ритъм до ново съвършенство, илюстриращо 
най-общо казано новото ниво на мозъчна пробуденост. В новия ри-
тъм на Петата раса се вплита обаче ниво, което едва сега може да 
бъде реализирано - полето на двойките. Те съставят възобновения 
андрогин (Адам Кадмон). Даже в хората на българския народ, а и 
в танците на други балкански народи, съществува основният нов 
проблем на динамиката и развитието на изкуството звук - движе-
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ние, вълна - импулс на тялото. Имаме противопоставяне на групи 
от еднополови танцьори - мъже срещу жени или подреждане в танц 
с ритмично редуване - мъж - жена, мъж - жена и т. н. Така стигаме 
до единоборството на андрогина, изразено в ръченицата. В танци 
като ръченицата противоборството на личностите от различен пол 
е директно и интуитивно предлагане на енергиите, които се син-
хронизират чрез опростен динамичен ритъм. От ръченицата до пи-
руета, до балетната знакова динамика на звук - телесна идеограма. 
Върхът в това направление е балетният танц, при който канонизи-
раната танцова стъпка свежда до идеограма знаковия елемент.

 Хорото като обръчов, змиевиден, циклично въртящ се и 
извиващ се в себе си елемент, носи далечната символика на кос-
мичната връзка на общността. Затова днешната дискотечна рит-
мика има  деструктивен характер за народи като нашия, усвоили 
и развили във вековете ритмиката на космичните поляризации 
(неравноделният такт). Дискотечният ритъм не решава проблеми 
на личността и обществото, каквото са всяко българско хоро или 
индивидуален танц като ръченицата, а връща телесния ритъм, чрез 
него и мозъка, до стадните групови ритми, при които личността 
не е ангажирана конкретно с никого като енергиен партньор. Там 
младежите все повече и повече ще придобиват колективно-стадни-
те навици на ритъма и символиката на движението. Психотрони-
зираното съзнание отделя съзнанието от оценъчните му функции в 
ситуацията и го привиква към вече забравените еднообразни танци 
на черната раса. Елементарният танцов ритъм и илюстриращото го 
несюжетно движение, лишено от вложена в символи сакралност, 
води сензитивно двойката (а тя всъщност отсъства) до деградация 
на половата възприемчивост.

 Цялата негърска музика се развива на този принцип и е съз-
дадена с тази цел - да вплете Емоционалното (Астралното) тяло в 
ритмика, при която да се стигне до обезличаване на половата де-
терминация и чрез религиозния сюжет на песента да достигне до 
насочването на астралната енергия в определена посока. Обектът 
на нейната насоченост е бил известен всъщност само на шамана и 
е бил насърчаван непрекъснато от него. За Четвърта Коренна раса 
и днешните й представители, тази музика е еволюционно пости-
жение, но за европеизираният мисловен апарат е връщане назад и 
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деградиращ срив, потискащ развитието на нови невронни връзки. 
Всички нови връзки в мозъчните центрове започват пър-

во на енергийно ниво. Невронът сам никога не може да пробие 
междуклетъчното пространство и да създаде структура, ако
пред него електричното тяло, наречено Етерно, не подготви прос-
транството между клетките. Тези така наречени в езотеричните 
школи надиси са всъщност животворната енергия, носеща импул-
сите към всяка клетка, независимо каква е тя. При ритмите на Тре-
та и Четвърта Коренни раси този процес е стимулиран от ритуал-
но-ритмовия характер на танца. Днес той е опиат и смърт за мо-
зъчния потенциал, отдавна излязъл от намалената електричност на 
Кали юга. Не е случаен фактът, че всички групови, масови дейст-
вия се подготвят и стават под въздействието на музикален ритъм. 
От агресивния барабанен ритъм на военните до оптимистичната 
площадна музика, завладяваща съзнанието на хората. Всяка Раса 
има своя специфична хармония и ритъм, който за нея може да бъде 
добър, но за другите да е опасен. Дори когато е поднесен като при-
ятен танц. Колкото ритмичното еднообразие е по-достъпно и лесно 
усвоимо, толкова по-силни и по-трайни са следите от него. Тази е 
една от най-разпространените форми на съвременното психовлия-
ние. Пристрастието към такава музика ще даде след едно-две поко-
ления своите отрицателни влияния над психиката на европейците, 
но тогава ще бъде толкова късно, че всички опити за промени ще 
са безсмислени.

 Изключително опасен момент в този процес е съчетанието 
музика - картина, което води до тотално въздействие върху мозъ-
ка и съзнанието. Поразяваща можем да наречем ударната вълна на 
музиката, слушана от уокмен. Неговите слушалки затварят прос-
транството между двете фонтанели на Слуховата зона на мозъка, 
през които навлизат вибрациите на небесните сфери. Слепоочните 
фонтанели имат тази изключителна роля за нашия мозък. Науката 
все още не познава този феномен на слепоочната кост. Процесът 
неминуемо един ден ще доведе до претоварване на невронните по-
лета в слуховата зона, надисите ще отслабнат и така ще се стигне 
до трайно следствие в ДНК. 

Липсата на небесната вибрация на Седемте планети от Слън-
чевата система води рано или късно до мутации в полето на Пети и 
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Шести енергиен център (чакри). Хората с вписана в ДНК мутация 
на тази основа, тоест неразвита или променена способност за връз-
ка с вибрационните вълни на планетарната ни система, ще бъдат 
засегнати от коректорите на ДНК през периода на прехода към епо-
хата Водолей. Умствената и слуховата недостатъчност, проявена 
след второ и трето поколение, ще бъде най-малкото зло за децата 
им. Ето още един факт в подкрепа на съдържащата се в “Открове-
нието” информация, защо цифрата на Звяра има числената стой-
ност 666 - числото на първата радиовълна, излъчена от радиостан-
ция на земята. Не религиозен фанатизъм, а дълбоко знание е дал 
апостолът на Христос, което при липсата на съответните научни 
термини тогава е било кодирано по този начин.

 Споменахме още една опасност за младежите днес, която 
също не прави впечатление никому, но която носи трайни следи 
след себе си - нощният живот. Тук проблемът е крайно опасен, 
защото се отнася до двете основни тела на човека - Етерното и 
Емоционалното. Липсата на нощен сън във времето от 22 до 5 часа 
всяка нощ, не позволява на Етерното тяло да напуска Физическото, 
което довежда Емоционалното тяло до способността му да се въз-
бужда лесно и да придобива мощ над АЗ-а. Това отслабва връзката 
Етерно - Ментално тяло, вследствие на което Емоционалното тяло 
(на чувствата) скоро надделява над всички. 

Етерното тяло или Ефирният двойник напуска всяка нощ Фи-
зическото ни тяло по време на дълбокия сън и пътува до Астрал-
ните полета, където се зарежда със знания и енергия и се връща 
при излизане на мозъка от тази фаза на съня. Емоционалното тяло, 
надделяващо  над Етерното,  принуждава Личността да упражня-
ва силен емоционален контрол над него, защото Етерното тяло се 
активизира и контролира от мисълта. Ако Йехова е дал живот на 
Адам, то зад този код не се крие нищо друго, освен Мисловна-
та дейност - низшият ум. Пробуденото за живот Етерно тяло не 
може да функционира без импулсите на мисловния апарат, на ума. 
Затова Микеланджело Буонароти рисува Дясното полукълбо като 
Божествено умствено поле, в което е дейността на Бога, на божест-
веното присъствие. 

Пробуденото трето око, което днес толкова много занимава 
хората, не означава друго, а пробуждане за синхронна дейност 
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на двете полукълба. Самото трето око, наистина съществувало 
някога, днес е само като една сливица в мозъка. Неговите функции 
се проявяват, могат да се проявят, само чрез задействане на 
психотронна система от органи с център Епифизата. Работата му е 
възможна единствено при синхронизирани вълнови характеристики 
на двете полукълба. Но това не е ясновидството на ясновиждащите 
в медитация хора, нито пък на ясночуващите, а е нещо по- голямо, 
по-значимо, което има кардинално значение за духовния живот на 
личността. Тази е единствената ефективна дейност, осигуряваща 
възможности за преминаване на човека отвъд границата на Етерното 
тяло, служещо и като бариера между сетивността на Физическото 
и Астралното тела. 

Става ясно, че Луцифер е дал тласък на мисловната дейност 
на човека чрез осмисляне на сетивната информация, която чрез 
очите идва до древните дялове на мозъка без дефекти. Връзката 
между Етерното и Умственото тела е връзката между Дясното и 
Лявото полукълбо. Незабавно настъпва придобиването на нова 
функция, напълно независима от старите - самостоятелна мисловна 
дейност и Третото око започва да губи значение за еволюцията на 
Човека. Той тръгва по друг път на еволюция - не чрез използване 
на Умственото тяло, а чрез използване на Етерния посредник за 
връзка с Астрала. Астралното поле е полето на Луциферичното 
влияние на земните магнетични енергии - върху Емоционалното 
тяло на събудените чувства чрез сетивността. В последна сметка 
това е едно нескончаемо отражение на емоционалния живот на 
самия човек (хората) в неговото битие. Така Луцифер отделя човека 
от другите божествени тела и ги поставя в зависимост от астралния 
посредник. Етерният носител, станал зависим от чувствата, се 
оказва отделен от другите Сфери, намиращи се по-високо от Трето 
измерение - така наречените божествени светове. 

Човекът получи път на еволюция чрез Астралния огън 
(Змията, Огнения дракон, Старовремската змия и т.н.), но веднага 
изпадна в зависимост от този посредник. Пробуденият низш ум, 
изграждащ емоционалността, дава основната информация на Ас-
тралното поле и на неговата най-висока степен, наречена Акасхи-
кова зона. Да се ползват Акасхиковите записи не означава нищо 
друго, освен да се четат всички объркани, често съвсем хаотични 
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и погрешни информации за станалото на Земята от създаването й 
до днес. Ако тези, които така самонадеяно афишират, че използват 
Акашовите записи осъзнаят, че са всъщност жертва на случайни 
попадения от емоционалния живот на планетата, биха спрели вед-
нага да съобщават този факт. Това е същността на най-голямата 
измама - огледалната водородна сфера около земята, която отделя 
световете от нас и която не е друго, освен емоционален хаос, дори 
когато информацията има верен предсказващ характер.

Нека припомним на читателя, че когато черната ложа реша-
ва да съблазни Личното Его (Себето) на човека, тя измисля огле-
далото, а когато решава тотално да опорочи плодовете на труда 
му - дава на хората парите. Акасхиковата зона е едно огромно 
огледало, в което се отразява безсмъртният запис на всичко, ко-
ето е ставало и продължава да става на Земята. Емоционалното 
тяло зарежда непрекъснато с “новини” зоната, в която дори опи-
тен окултист трудно би се ориентирал. Илюзиите на медитацията 
трябва да бъдат преодолени от всеки последовател, търсещ повече 
от самозадо воляване на егоизма и себелюбието си, че е избраник. 
Още по-смешно е, когато такъв човек твърди дори, че контактувал 
с Бога, защото именно това постига Луцифер - отделя човека от 
божественото присъствие. Затова Бог вика: Адаме, где си?! Няма 
го, защото е отделен вече от Неговото ниво.

 Едва след преодоляването на астралните заблуди на това 
огледало (сферично, обхващащо цялата Земя), умът ще може да 
напусне земните полета и да се съедини отново с полетата на бо-
жествените светове. Блудният син ще се завърне в бащината къща. 
Може би ще бъде интересно за хората на изкуството да отбележим, 
че те са най-потърпевшите от тази измама. Особено художниците 
и кинематографистите, които създават образи и структури, имащи 
траен характер в Астралните нива. Затова е забраната за тях да не 
създават образ на нищо - защото той ще стане астрален провокатор 
и ще заблуждава стремящия се да пробие водородната сфера ум-
ствен енергиен потенциал. В картината на Микеланджело, когато 
Бог дава душа на Адам, е отразен мигът на предаването на оживо-
творяващия принцип. Бог съединява линии и центрове на силовата 
енергия на Етерното тяло, които задействат и поддържат жизне-
ността на тялото, но главно на двете полукълба на мозъка. Жизне-
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ният принцип, неговите енергии, са в основата на Етерното тяло и 
те предават на тялото качества от всеобщия живот и жизненост на 
полето, на което функционира етерната енергия. За Адам Кадмон 
(двуполовият) това е полето на божествената субстанция, харак-
терно с тоталната познавемост на принципите на творчеството. Не 
на знанието, а на принципите.

Затова Адам може да развива умствена дейност и преди да 
изяде плода, но само чрез вложените в неговия мозък принципи, 
без личностна преценка и отношение. Иначе той не би могъл да 
измисли нито едно име на животните, а още по-малко да извър-
ши сложната аналитична дейност за качествения синтез, водещ до 
трудната класификация на видове, родове, семейства, индивиди 
и прочие характеристики. Когато се уверява, че системата дейст-
ва перфектно, Творецът я разделя по свое усмотрение, влагайки в 
двете системи Божествения принцип на Творците на материалния 
свят за Оживотворяващите енергии (ЯН) и Животворния жиз-
нен принцип (ИН) чрез съединението на силовите центрове, 
съединяващи Четирите принципа в Седем центъра, водещи до 
способност на материята да функционира чрез действие. 

Етерното тяло, покриващо напълно (до копие) нервните мре-
жи на Физическото тяло, го привежда в движение именно чрез 
Принципите на своето качество. Нервните проводи съществу-
ват и в току-що умъртвеното тяло (при смърт), но никаква сила 
не може да ги задейства, щом Етерното тяло е напуснало Физиче-
ското. Импулсите на Етерното тяло принуждават физичес кото да 
действа. На тази база е цялата дейност на самостоятел ните систе-
ми като сърдечната, хранителната, имунната, дишането и т.н. Ет-
ерното тяло е в голяма зависимост от Умственото, което често кара 
човек да реагира при мисъл, въпреки че по принцип е самостоятел-
но. Бог дава на Адам Етерно тяло, което го съживява, но в карти-
ната на Мекеланджело действието не се отнася за предаването на 
Жизнения принцип, а на Емоционалното тяло - когато Средният 
принцип (Душата) задейства чрез Етерното тяло връзката Етерно 
– Умствено тела.

ТУК АДАМ НЕ Е ДВУПОЛОВ, А ЕДНОПОЛОВ. НЕ Е 
ПЕТИЯТ АДАМ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА БОГОВЕТЕ, А 
ШЕСТИЯТ АДАМ С ПОКАЗАН ЧРЕЗ ПОЛОВИЯ МУ АПА-
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РАТ, РАЗДЕЛЕН ВИТАЛЕН ПРИНЦИП. ЕВА, ЖЕНСКИЯТ 
ПОЛОВ АПАРАТ, ЛИПСВА ОТ ТЯЛОТО МУ.

 Това е само Адам, мъжът, ЯН енергията, във Физическо-
то тяло. ИН енергията я няма, защото тя е вече приносителят на 
Етерния принцип, съживяващ тялото на бъдещото бебе. Емоцио-
налното тяло на човека и Азовото  Умствено поле на страстите ста-
ват пълен господар над Физическото и Етерното. Тази егоистична 
връзка, провокирана от Луцифер, прави човека лесно податлив на 
емоции и внушения. От този момент човекът е безпомощен към 
съблазните на Луциферичните сили.

 Същността на Емоционалното тяло са чувствата и емоци-
ите. Аз-ът е идеалният подстрекател на чувства и емоции, които 
Физическото тяло може да изпитва чрез сетивата. Така се ражда 
и развива въображението. Този процес, когато не е подчинен на 
строги норми и закони, води до вид енергийна наркомания. Основ-
ни прояви на човек, при когото надделяват Емоционално и Аз-ово 
тела са гордост, егоизъм, раздразнение, силни страсти, апатия, бру-
талност, ненаситен глад за удоволствия, като тяхното разнообразие 
се захранва постоянно от изобретателното въображение на дина-
мичния и неуморен ум.

 Целият процес е абсолютно невъзможен за контрол, ако 
човека не е в покой (сън) през определена част от денонощието 
- от 22 до 05 часа. При системно безсъние се натрупват липса на 
енергия и захранване на Умственото тяло, което води до тежки 
психични отклонения, най-тежкото от които е епилепсията. Огне-
ната енергия на Водолея ще засилва многократно тези процеси в 
организма и не успелите да коригират себе си, ще се окажат рано 
или късно под ударите й. Нека не забравяме, че това е епохата на 
огнения меченосец Архангел Михаил - пазителят на Дървото на 
Живота и Едем. Архангел Михаил е Вождът - воин на епохата на 
Огъня и предвожда армията на светоносните същества (Ангелите), 
които ще воюват за отделянето на достигналите развитие хора от 
тежките материални полета на този свят. Тези са избраниците, ко-
ито са се самоизбрали и ще имат честта да продължат, защото не 
са опасни за еволюиралите същества на идващите Шеста и Седма 
Коренни раси.

 Змията, цикличността, определи СЕДЕМ големи цикъла, 
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наречени Седем Коренни раси. Всяка от тях идва и си отива, когато 
критериите на Расата достигнат развитие в цялост и пълнота. И 
когато деградацията им навлезе в хаоса на личностната еволюция, 
заличаваща границите между Добро и Зло.

 Духовността прераства в Мъдрост, а еволюцията достига 
своя край. Този път към хармонизираната личност преминава през 
завещания ни от Христос критерий - Любовта. Всеопрощаваща-
та любов, която се предшества от Вярата, че единственият път е 
устременият дух към Бога. Когато Духът, подложен от Душата на 
изпитания (чрез Сатана), надвие сетивността и установи трайно 
критерия на знанието над познанието, ще настъпи очакваното за-
връщане. “Дерзайте, АЗ победих света!”  - така Христос даде по-
следния критерий и личния пример на нашата Пета Коренна раса, 
извеждаща духовността над материалното. Всички колебания и 
грешки на променливата и неустойчива функция на ума бяха изку-
пени. Дойде времето на Волята за Живот в Духовността. 
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ИЗВОДИ

От казаното до тук можем да направим следните изводи за 
кода “изяждане плода на познанието”:

Първо - Кодът обяснява включването на функцията Разсъж-
дение, която умът на хората до тогава не е притежавал. Протича 
двустранният процес Теза - Антитеза.

Второ - Процесът теза - антитеза довежда до протичане на 
функцията Осъзнаване - Синтез.

Трето - Функциите Разсъждение и Осъзнаване довеждат до 
функцията, отразяваща целостта им, изразена чрез ОТНОШЕНИ-
ЕТО и превръщането й в кардинален критерий за позиция в бити-
ето на хората - само на хората. Затова ние я наричаме ФУНКЦИЯ 
НА ЕВОЛЮЦИЯТА

Четвърто - Осъзнаването на сетивната информация е на две 
степени: Самосъзнание за Себе си и Осъзнаване на обектите 
извън Себе си.

Пето - На физическо ниво протичат за първи път следните 
физически процеси:

1. Включване на зрителните органи (очите) на друго ниво, 
различно от това преди изяждането на плода на познанието.

2. Задействане на вътрешни връзки между Дясното и Ляво-
то полукълбо, които позволяват аналитични функции. Заражда се 
първото психосъстояние на хората - изпитват срам.

3. Проявяват се творческите способности на Адам и Ева (ко-
гато си зашиват дрехи от смокинови листа). Те имат вече действен 
творчески  ум.

4. Протича оценъчна психодинамична реакция, довела до 
способността за полово привличане и от там до раждане на по-
коление.

5. Реализира се началото на морално-етичните норми на 
поведение при човека. Бог им дава дрехи, за да прикрият голотата 
си. Човекът вече притежава и етика.



БАЛКАНИТЕ - ЖЛЕЗА НА ВРЕМЕТО
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Глобални промени в със то яни ето на Земята и Човека

Периода, който ще разгледаме, е най-външната форма на ви-
димите промени, които настъпват на земята и при човека в цикъла 
от март 1991 г. до март 2028 г. Началото на този енергиен дисба-
ланс на планетата започва в началото на века, но промените, които 
стават все по-видими и характерни, разглеждаме само в посочения 
период, за да улесним ориентацията на читателя във времето. Ця-
лата разработка се отнася до един кратък, но по силата на това, че 
е завършващ - много важен цикъл от движението на Слънчевата 
система по нейната еклиптика. Този въображаем път на наблюде-
нието е съвсем реален по отношение на йонните потоци на звезд-
ните формации, наречени съзвездия и особено на тези, които се 
намират по еклиптиката. Пълният период на движението е за около 
26000 години. Той се дели на четири неравни по време и различни 
по характер периода. 

Рис.1. Движение на Слънцето по еклиптиката
 в четирите периода

Подобни промени, но с друг характер, е има ло пре ди 12000 
и преди 5000 години, ко га то за поч ва последният  ци къ л Кали Юга 
(Черният цикъл). Той за вър ш ва сега. Последната му фа за от око ло 
2000 години из те че през 1991 год. В езотеричните знания тази го-
дина има преломна двусъщностна вибрация и затова понякога е на-
ричана “Двойна”, което определя единството от Божествеността в 
материята и одухотвореността на материалното до Божественост. 
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Първите две цифри (19) носят символиката на проявеното 
Божество (1) до разумно същество (9), каквото е човекът. Можем 
да кажем, че това е Богът като Човек. Тези две същности дават Съ-
вършеното Проявено – десятката (9+1=10). Девятката е символ на 
развитието на съвършен в съзнание и дух индивид, надделял над 
личностните стремежи и цели. Същият този Човек (9), носещ Бога 
(1) в себе си, трябва да извърши Великото Преобращение в Себе 
Си и като блудния син, да тръгне по пътя към бащиния дом. Така 
втората девятка (91) извървява пътя към единицата (Божественото) 
чрез лично дело към индивидуализирането си. Защото всеки Бог 
е една Велика Индивидуалност, отвоювала Себе Си като такава 
от Човешкото царство. Втората девятка и втората единица дават 
Обърнатия символ – Човекът като Бог. Годината 1991 е година на 
Двусъщностния Божи Син, извървял окончателно пътя Си. Тази 
стара шумерска тайна е изящно предадена от Халдейската Каба-
листична наука, твърде неточно и пристрастно интерпретирана от 
евреите като тяхно знание. 

Тангризмът, пряко свързан с шумерската и египетската езоте-
рични школи, е запознат със знанието за тази преломна година. Ле-
комислено и повърхностно някои астролози и създатели на школи 
я разглеждат като механичен сбор от цифри. Четиристепенната, но 
всъщност двойна вибрация на 1991 изразява в космичен порядък 
събитията, пряко засягащи Земята в прехода към епохата Водолей.  
От нея за поч ват но ви те енер гетич ни дви же ния, които от близо 80 
години извършват промени, нетипични за поведението на маг нит-
ни те по то ци на Земята.  Когато процесът завърши, Слънчевата сис-
тема ще е навлязла стабилно в йонните потоци на съзвездие Водо-
лей. Затова се нарича епо ха на Водолея, но не трябва да се свързва 
по никакъв начин със зодиакалните характеристики на астроло-
зите по две съществени причини: първата е, че пространствената 
промяна на положението на Слънчевата система е променила зна-
чително влиянието на йонните потоци на зодиакалните съзвездия, 
което прави прогнозите несъществени. Втората се отнася до епоха, 
чието име регистрира съзвездието като характер (Водолей), но не и 
като програма, влияеща над съдбата на отделната личност. Тук ние 
ще говорим главно за влиянието над Слънчевата система и плане-
тата ни. Подчертаваме, че в настъпващата епоха всички влияния 
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над индивида се намират под коренно различна, характерна само 
за този период програма, целяща да подсили или да смекчи психо-
настройката на отделната личност. Това тайно знание принадлежи 
на втория народ, владеещ Балканския полуостров – траките. Цяло-
то влияние е кодирано като подвизи на тракийския герой Херакъл, 
известен още като Херкулес*.

Влиянието на облъчването от йонните потоци на съзвездието 
е съществено за нас главно в аспекта на промените, които настъп-
ват в атомната и молекулната структура на Земята. Едно от след-
ствията е ускорената активизация на промяната на движението 
на геомагнитните потоци и центрове по каналите на кристалната 
структура на планетата. Известно е, че Земята представлява непра-
вилно кълбо с плоскости и ръбове, съвсем по законите на криста-
лографията, като  икосиедро-додекаедрична система. Според ве-
ликия посветен на древността Платон е пентагон-додекаедрична, 
което според нас не противоречи на принципа за кристално единно 
тяло, затова този проблем няма да го засягаме.

Рис.2. Икосиедро-додекаедричната структура на Земята
*  виж “Пътят на пробудената душа.  Астрология на траките” - 2005 г. 
от същия автор
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 Нашата страна България се намира на един от тези геомагнит-
ни центрове – Балканският полуостров, в средата на която вибрира 
вече с огромна сила един център, оказващ значителни влияния на 
полуострова и планетата.  Тук се пресичат енергийните и геомаг-
нитни ръбове на шест от ръбовете на икосиедро-додекаедричната 
система на полуострова. Според древните предания на посветени-
те синове на Танг-Ра - богът на българите, има Седем полуострова, 
които са “жлези” с особена специфична дейност, променяща пери-
одично състоянието на Земята. Балканският полуостров е една от 
тях. Главният център, който споменахме, се намира в град Велико 
Търново, ако използваме името на града за илюстрация на географ-
ското положение на жлезата.

Като възлова точка на подсистемен триъгълник, центърът е 
изключително чувствителен и важен за цялата Земя. Най-характер-
ното за подобни центрове е, че те са със специфичен геоложки и 
геомагнитен строеж и се явяват естествени райони на зараждане 
на древни селищни и културни средища, станали родоначалници 
на цивилизации. От биологична гледна точка в тези центрове се 
запазват ендемити (растения и животни, появяват се редки фено-
мени и т.н.) Тази теория е добре подкрепена на Балканския полу-
остров в райони като Рупите, Марикостиново, Странджа – Сакар, 
Демир баба теке и други.

Рис.3. Геоцентровете на Балканския полуостров с главен 
център Велико Търново
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Като Жлеза на Времето, полуостровът дава началото и края 
на всички геологични промени, в сложна взаимовръзка с други 
центрове, разположени по цялата Земя, съставящи една обща енер-
гийна мрежа, по чиито канали текат енергиите на Седемте Свеще-
ни полуострова. Тук ще припомним на читателя нашето мнение 
за светилището Оструша между градовете Казанлък и Шипка. От 
строго определено време Жлезата е събудена за живот и дейност 
и това ще се отразява все повече и повече, докато енергиите й не 
обхванат цялата Земя. Така са започвали всички значителни епохи 
в историята на Земята. 

Навлизането в та зи епо ха се га се извършва  с кон с тант ни я 
Лунен ри тъм, на кой то е под чи нен це ли ят жи вот на Земята. Не-
говата най-мал ка (от звез ден порядък) вели чи на е 7 години. Зато-
ва пос ле до ва тел нос т та на ри тъ ма на ак ти ви за ция е 7+7+7+7, ка то 
пос лед на та сед морка е със та ве на от струк ту ри те 2+4+1 години. От 
по со че ни те сед морки пър ва та изтече.  В сре да та й (1993 г.) про-
ра бо ти ха ре ди ца енергийни цен т ро ве на Балканския полуостров. 
Като Жлеза на Времето, на 3 март 1993 г. той да де на чал на та фа за 
на енер ге тич ни те про ме ни на епохата. Изразено чрез фи зич ни те 
по ня тия, това звучи така: йон на та въл на на по то ци те, ид ва щи от 
Водолей, са дос тиг на ли яд ро то на Земята и са от ра зе ни об рат но 
през из ход ния й цен тър - Жле за та на Времето.

От то зи мо мент земята е събудена за нов вид живот,  от на-
сящ се до карди нал ни про ме ни в би осис те ми те на планетата. Една 
от тях е и Човечеството като цяло, както и всеки чо веш ки  орга-
низъм, като част от цялото. Започва прес т рук ту ри ра не на Седемте 
глав ни и 21 вто рос те пен ни енер гий ни цен т ро ве в тя ло то ни. Цяла-
та ни ен док рин на сис те ма се про ме ня драстично. Според езотерич-
ните знания, човешкият организъм се състои от седем тела, едно 
от които е Физическото. То живее и  е активно според характера 
на Енергийното ни тяло, наречено Етерно. Етерното тяло на всеки 
човешки организъм се състои от Седем главни, 21 второстепенни и 
49 малки енергийни центрове, плюс голяма група микроцентрове, 
които са известни като акупунктурни точки. В настоящия период 
те се пренастройват на нов режим на работа. 

Тук трябва да отбележим и разликата между Животинското 
и Човешкото царство, защото физиологично (структурно) те са 
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напълно идентични. Съществена е обаче разликата в енергийните 
им системи. В аспекта на главната тема ще разгледаме накратко 
тези разлики, които в ендокринната система променят кардинално 
нещата. Местата на Седемте главни жлези съответстват напълно, 
въпреки това животните не еволюират като човека.

Еволюционният процес е започнал с отделянето на предните 
два крайника  от земята и изправянето на гръбначния стълб. Сво-
бодните два крайника се превръщат при човека в коренно различни 
по функция части от тялото. В това се състои тайната на Творците, 
когато създават същество върху базата на животинското царство, 
но със способността ръцете да усвояват небесните енергии и съ-
четавайки ги по специфичен начин със земните, да достигнат до 
умствена, а по-късно и до духовна еволюция. Чрез решаването на 
този проблем на човека се осигурява физиологично тяло, можещо 
да развива при съответните условия специфични функции, които 
рано или късно ще го отведат до духовната еволюция. Смятаме, че 
с казаното още веднъж обосновахме сложния процес на петстепен-
ното развитие на ума, водещо до развитие и усъвършенстване на 
трите степени на съзнанието: съзнание, самосъзнание, свръхсъзна-
ние (виж “Отношението – функция на еволюцията”).

 
Рис. 4. Примерно разпределение на чакрите в животно. 1,2 и 3 се 

захранват от задните крака, а 4, 5 и 6 от предните крака
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С отделянето на горните четири енергийни центъра (рис.4, 
чакрите 4, 5, 6 и 7) от долните три (рис. 4, чакрите 1, 2 и 3) се пре-
образуват енергосистемите на човека, без взаимовръзката между 
тях да бъде нарушена. Първа, втора и трета чакра отговарят за фи-
зиологичното развитие и съществуването на организма и неговите 
системи: храносмилателна, възпроизводителна, преработваща (бъ-
брек, черен дроб, далак) и т.н. 

От особено значение в този механизъм е Сърдечният център 
(4).  Той е възлов момент в двете енергийни структури, а от тук и 
в спецификата на дейността на жлезите. Говорим не само за хи-
мичната им специфика, но и за психичната, която в последна смет-
ка също води до химични промени в секреторната им дейност. От 
синхрона между енергиите на Слънчевия сплит и Сърдечния цен-
тър зависи дали индивидът започва да става личност и кога тази 
личност тръгва по пътя на индивидуалността.

Рис. 5. Движение на енергийните потоци Ида и Пингала в човеш-
кото тяло. В профил - Сушумна (Кундалини)
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Рис.6. Фазово зареждане на тялото при вървене
От особено значение за вертикалното развитие и поляритета 

на човешкия организъм е неговият вертикален строеж, при който 
полюсите  плюс (+) и минус  (-) са в пряка връзка с краката - вер-
тикалата на тялото, за разлика от животните. Главна роля тук има 
гръбначният стълб – хоризонтален при животните и вертикален 
при хората. Неговите три канала на поляризация на тялото, наре-
чени в Тангризма Трите Синджира, а в Индия  - Сушумна, Ида и 
Пингала са основният механизъм за развитието на мозъка, а оттам 
и на нашата интелигентност. Последните два са напълно поляри-
зирани енергийно, докато Сушумна е смесен и хармонизиращ тор-
са генератор. Космичната чакра (7,+) е в пряка връзка със земния 
си полюс – перинеума (1,-). Ако разгледаме внимателно рисунка 
4, ще видим, че лявата и дясна част на човека са поляризирани 
по вертикалата на гръбначния стълб, около който се намират Ида 
и Пингала. Те сменят полюса си според движението на Слънцето 
(ден и нощ), както и според личния пол на индивида. На рисунката 
в профил се вижда потокът Сушумна как свързва двата Главни ме-
ридиана и ги обединява в единна енергийна структура, независимо 
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от смяната на полярността на Ида и Пингала. 
Изправеният стоеж поставя енергийните центрове един над 

друг, от което смяната на поляритета на тялото, както и зарежда-
нето му със земна енергия, се осъществява само от два източника 
– енергийните центрове на ходилата на краката (рис. 6).  Ходът 
на краката енергетизира всички центрове едновременно, от което 
следва, че всички жлези с вътрешна секреция попадат едновремен-
но под едно и също влияние. 

Споменатите 21 и 49 допълнителни центрове в нашето тяло 
изграждат сложна енергийна система от 14 меридиана. Сега няма 
да разглеждаме тази много сложна енергийна система от мериди-
ани и центрове, още повече, че всъщност става въпрос за широко 
известната китайска система на лечение - акупунктурата. Отбеляз-
ваме само, че ходенето боси по земята (най-добре по тревата) е 
залог за правилно енергийно зареждане и добро здраве. 

Предполагаме, че достатъчно ясно бяха отбелязани разли-
ките между захранването на центровете при животните и човека. 
Седма чакра при животните не функционира въобще, а шеста е в 
латентно състояние, но с пробудена сетивност при домашните жи-
вотни. При човека Шести център се включва по специфичен път, 
който е интерпретиран в Библията като грях. Умствената дейност, 
каквато често се наблюдава при домашните животни, се дължи 
именно на това пробуждане и активиране на шестия център, който 
е провокиран от натрупания в низшия ум информационен потен-
циал. Низшият ум има способността да анализира факти и събития 
и може да ги синтезира в насочено поведение, но е неспособен да 
развива абстрактни идеи, защото му липсва абстрактната форма на 
мисленето – словото. 

Специфичните промени, които днес настъпват в човека, са 
свързани именно със седемте основни и 21 малки центъра, при-
нуждаващи клетъчните системи да развият способности, проя-
вявани вече у някои хора главно под формата на свръхсеивност. 
Една от най-специфичните характеристики на този процес е га-
лопиращото нарастване на активността на мозъчната хормонална 
дейност. Двойните йонизиращи вълни (от Вселената и от ядрото 
на Земята) ускоряват всички процеси в материята. Ядрото на Зе-
мята се подготвя за предстоящото му отместване по отношение на 
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оста му спрямо околослънчевата орбита на Земята и полюсната 
корекция към съзвездията, в които се проектира оста на нашата 
галактика (Косите на Вероника и Скулптор). 

Всички про ме ни се от ра зя ват пря ко вър ху фи зи чес ко то и пси-
хич ното състояние на биосистемите, а най-мно го вър ху хората. 
Енергията на  вселената  (Ян, мъж ка та енергия) съ буж да и ак ти ви-
зи ра ме ри ди ани те на дебелото черво, стомаха, тънките черва, пи-
кочния мехур, жлъчката и тройния нагревател. Тази ак ти ви за ция, 
най-об що ка за но, ще до ве де до про ме ни в Централната нер в на сис-
тема. Движението по кръ го ва та ор би та на двата Главни ме ри ди ана 
е на момен ти поч ти вихрово, ко ето во ди до не очак ва ни сил ни бол-
ки в посока от опаш на та кост до тила. Това е енергийният кръг на 
нашето тяло, образуван от двата най-мощни меридиана, известни 
в тангризма като Дум-ай и Жън-ай. В Индия този енергиен поток 
се нарича Кундалини. 

За да изясним кардинално промените в човека, трябва първо 
да видим какви са те за цялостния биологичен организъм на пла-
нетата, върху която живеем. Земята, нейната енергия, е основен 
функционален енергизатор на всичко живо и неживо. В преходния 
период тя също е подложена на кардинални промени, които ще до-
ведат до неочаквани за нас следствия. Някои имат по-драстичен 
характер, но тук човешкият принцип за добро и зло не може да 
бъде прилаган. 

Потокът енер гия от Вегетативната нервна система (ця ла та 
нер в на мре жа на тялото) ак ти ви зи ра гръб нач ния стълб.  Противо-
поставянето на Левия и Десния по ток око ло не го во ди до бол ки по 
целия гръб, не обос но ва ни схва ща ния и бло ка жи на нер в ни центро-
ве. Дори след спокоен сън, хората ще се съ буж дат с бол ки в кръста, 
гър ба, раменете и врата.
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II

Фази на промените
Всичко, което казахме по-горе, протича в определени 

цикли, отрязъци от време. За да внесем яснота по този въпрос, ще 
разгледаме последните четири от тези цикли, с кратък анализ на 
най-важното случващо се през тях. Първо  пред ла га ме сък ра тен ва-
ри ант на фа зи те в пе ри ода март 1991 г. - март 2035 г., за що то то зи 
ци къл е из к лю чи тел но ва жен за следващи те 30 години.

Фази: 
март 1991 г. - март 1993г. – Първични процеси, започнали 

още през 1986 г. Подготовка на Балканския полуостров.
март 1993г. - март 2000г. - Фаза на ак ти ви за ция на 

Балканския по лу ос т ров.
март 2000г. - март 2007г. – Фаза на пър вич но от мес т ва не на 

ядрото на земята (на ля га не то е около максимума);
март 2007г. - март 2014г. - Фаза на пъ лен  мак си мум – 

отместване на ядрото.
март 2014г. - март 2021г. - Фаза на ба зи ра не - в новата 

позиция на ядрото.
март 2021г. - март 2028г. - Фаза на па да не на нап ре же ни ето. 

Прик люч ва под епохата “Скорпион”.
март 2028г. - март 2035г. – Започва Новата епо ха (око ло 

2600 години). Асцендентът на Земята е ве че “Везни” и навлиза 
кардинално в епохата Водолей.

Същите цикли, разгледани по-подробно, дават следната 
допълнителна информация. 

март 1991 - март 2002 г.
1991 г. - Центърът Витоша ак ти ви зи ра Балканския полуостров.  

Далай Лама по се ща ва Балканския по лу ос т ров - строи ман да ла. 
Прави неуспешен опит да остави на полуострова активизиращ 

“предмет”, който има за цел да подпомогне процеса. Невежеството 
на тогавашното правителство и пристрастията на официалните ни 
църковни власти осуетяват действията му.
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1993 г. - Центърът В.Търново ак ти ви зи ра ка на ла за пър ви те 
йон ни по то ци от яд ро то на Земята към Космоса.

1997 г. - Центърът Вратна (Варна) ак ти ви зи ра Космичния вход 
и преодолява енер гийния  дис ба ланс на полуострова. Посветеният 
от Касиопея при ема енер ги ите - връз ка та В.Търново - Вратна е 
изградена. 

 Отварянето на центъра Вратна е отбелязан с образуването 
на няколко последователни смерча в зоната на пробуждането и 
бреговата линия, играеща ролята на гасител на вибрациите.

2000 г. - Центърът Мадара е вклю чен в ни во “Орел”. Започва 
епо ха та на Орела, ко ето ще до ве де до съ щес т ве на про мя на в бе лод-
роб на та сис те ма на човека. Започва бли ко во енер гий но зах ран ва не 
на мозъка.

Кодът Ци-Ци е в силата си, вследствие на което мозъка и 
белите дробове преминават на ново ниво на дейност. Пушенето 
на цигари или други опиати става изключително опасно. 
Носоглътката става много чувствителна, дори болезнена на 
моменти.

Към системата В.Търново – Вратна се включва и центърът 
Гинина могила -  светилището, което е българско и пряко свързано 
със споменатите цикли.

2001 г. - Активизират се енер ги ите на всич ки енер ге тич ни 
ге оцен т ро ве на Балканския полуостров. Кодът “Босфора про го ва-
ря” е реализиран. Активизирането на две те сле по оч ни фон та не ли 
за поч ва с ус ко ре ни темпове. Балансиращите ги цен т ро ве в център 
5 (гърлото) ак тив но бо ле ду ват - про ме нят се неп ре къс на то кле тъч-
ни те със то яния око ло щи то вид на та жлеза.

март 2002 г.
Отваря се Вратата на Финия свят. Всички де ца под 7 години 

мо гат да виж дат мър т ви те и тех ния свят. Кодът “Воскресение из 
мертвых” е ре али зи ран за основна та част от мла до то по ко ле ние на 
Балканския полуостров. Приключва епо ха та на из г на ни ето на Йон 
в ут ро ба та на ки та или дър ве но то (етерното) човече Буратино из ли-
за от ус та та на Рибата.

Етерната суб с тан ция на пла не та та Земя се про ме ня рязко. 
Липсват  ясните граници между сезоните Пролет - Лято и Есен - 
Зима. Геокатаклизми. Най-опас но то вре ме за све тов ни размирици. 
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Непрекъснати въл ни от пси хич ни деп ре сии об х ва щат хората от 
Балканския полуостров, а пос ле до ва тел но и це лия свят. Те ще 
продължават да нарастват, докато земята стабилизира своите 
енергийни канали – около 2028г.

март 2003 г.
Ако све тът не е по лу дял, за да се са мо уни що жи, деп ре си ите 

дос ти гат кра ен ма сов ха рак тер след лят но то слънцестоене. След 
Зимното слън цес то ене за поч ва про цес на затишие. Ако са из бух-
на ли го ле ми во ен ни дейс т вия, ще прераснат във война, ко ято ня ма 
да за тих не до 2027 г. Основна опас ност са славянски те на ро ди и 
евреите.

Отварянето на сле по оч ни те цен т ро ве ак ти ви зи ра Епифизата 
и психотронно то тре то око за поч ва да ра бо ти със зна чи тел на 
сила. Връзката меж ду Материалния и Астралния свят ста ва явна. 
Центърът Казанлък включ ва енергий ни те по то ци по пен та гон до де-
ка ед рич на та  сис те ма на ге омаг нит ния триъгъл ник на Балканския 
по лу ос т ров, из ра зен глав но в нап рав ле ние Русе - В.Търново - 
Казанлък - Пловдив. В Пловдив  се дем те цен тъ ра се включ ват в 
систе ма та (цен тъ рът Цар с ко то Тепе в ста рия град) и на соч ват лъ ча 
към Витоша. Балканския по лу ос т ров се ус по ко ява - Жлезата на 
Времето  е из пъл ни ла сво ята роля.

Центърът Перперек, един от основните магнитни центрове 
на българската свещена енергосистема, заработва с нова сила. Тук 
е мястото на Сина на Бога – УМАЙ и неговата майка ЖЪНАЙ, 
когато го ражда. Перперек не е тракийски център, а български. 
Словото Пер-Пер-Ек има дълбоко сакрален характер. Названието, 
което учените му дадоха – Перперикон, няма нищо общо нито с 
българската, нито с тракийската традиция и космогония. То е 
гръцкото име на монета, която дори не е намерена в този район.

2005 г.
Започват промени в глобален характер. Нивата на енергиите 

се изнасят във атмосферата и затова ще има редица промени 
главно от небесен характер. В понятието Небесен не визираме 
божествен и т.н., а чисто нашия, земен небесен пояс, състоящ се 
от атмосфера, биосфера и ноосфера. Сега промените се редуват 
отдолу-нагоре, от литосферата и атмосферата към ноосферата, като 
последната реагира, заедно с биосферата, на всички неекологични 
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процеси. Образно казано, всеки факт - изстрелването на един 
голямокалибрен снаряд например, или запалването на един завод, 
са процеси, отразяващи се на био и ноосферата. Земята става 
неимоверно чувствителна към биосъстоянията на хората. Всяка 
страдаща душа се вписва веднага в потоците на вихрите, които ще 
образуват и природни бедствия, колкото и нереално да изглежда 
това за някои ограничени умове. Връзката на биоорганизмите 
като единна система става все по-цялостна и по-изразена.

Нестабилните състояния на сезоните пролет и есен се 
отразява на кръвното налягане при хората и животните. То реагира 
съответно по същия начин – липсват ясни граници и стабилност. 
Без каквито и да е причини кръвното рязко ще се вдига, пада или 
ще изчезват границите му. Всички консерванти, цигари, алкохол 
и енергийни претоварвания (от типа на компютъра и мобилните 
радиотелефони) ще предизвикват тези процеси, понякога с фатален 
изход. 

2006 г.
Година на подготовка за отместване на ядрото на земята. 

Счита се, че това е периодът на вътрешни стихийни завихряния, 
които  ще доведат до първоначалните движения на ядрото на 
земята.

Събитията от този порядък са напълно неразбираеми за 
хората, но състоянието на земното енергийно и геомагнитно 
поле трябва да реагира на промените в състоянието на ядрото. 
Колосалното количество енергия, което ядрото акумулира, за да 
може да обезпечи преместването си, ще доведе до промени на 
всички системи на земята като планетно тяло.

Според Елена Блаватска, сериозните несъответствия в 
отношението Календар – Астрономични цикли са достигнали 
над една година. Казано иначе: нашият календар се разминава с 
астрономичния с една календарна година. За наша голяма изненада, 
това нейно твърдение се потвърди на 31 декември 2005 г., когато  
процесът за първоначалното отместване на ядрото на земята, 
очаквано от нас през 2007 г., започна на посочената по-горе дата.

Навярно читателите си спомнят, че внезапно и съвсем 
неестествено 31 декември 2005 г. беше топъл и дори горещ. 
Температурите достигнаха 22˚ С. На следващия ден времето отново 
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беше студено – около 11-12˚С. Какво се беше случило?
Малцина са обърнали внимание, че в този ден Слънцето се 

намираше високо над хоризонта, вместо да бъде, както е характерно 
за сезона – ниско на хоризонта. Мястото му почти съвпадаше с 
естественото му положение през лятото. Наблюдателните хора са 
определили това явление като озадачаващо, но липсата на каквато и 
да е реакция от учените и пресата остави въпросите им без отговор. 
Случилото се е просто и лесно за обяснение, ако човек знае какво 
са ни завещали древните като прогноза.

За сведение на читателите ще отбележим, че  известният 
български астроном  Таню Танев от град Стара Загора, предсказал 
по математичен път още през 1996 г. десетата планета в Слънчевата 
ни система - открита от учените през 2005 г., беше описал какво 
трябва да се случи в този ден, но нито учените, нито журналистите 
му обърнаха внимание. Всичко, което споменаваме и анализираме 
по-долу се случи точно така, както той месеци преди това го 
предсказа. И с това потвърди изключителната научна стойност на 
знанията в  Тангризма.

Всъщност на 31 декември 2005 г. започна първоначалното 
отместване (само потрепване) на ядрото на земята от 
досегашното му място – само така можем да си обясним 
внезапното появяване на Слънцето високо над хоризонта. 
Земята наклони изключително плавно оста си, вследствие на 
което Екваторът падна ниско и Слънцето се оказа високо в 
небето – на мястото, където го виждаме през лятото, след което 
също така плавно и незабележимо оста се върна в старото си 
положение и отново студът нахлу в нашата географска ширина. 
Описваме доста опростено процеса, защото не тук е мястото и не 
ние трябва да го анализираме с подробности.

Ако приемем, че този процес съвпада със завещаното ни 
знание за първоначалното отмествано на ядрото на земята от 
старата си позиция, то можем да кажем, че очакваното през 2007 г. 
– започна. Нямаме основание да не вярваме на Блаватска, особено 
като се има предвид, че досега никой на земята не притежава 
толкова задълбочени знания за планетата ни и никой не е дал 
подобни прогнози. Наблюдаваните от нас промени в природата и 
климата дават основание да приемем твърдението й за вярно. 



142

Вероятността до 2014 г. да настъпи цялостно отместване 
на ядрото на земята от досегашната му позиция, е твърде голяма. 
Каква ще бъде реакцията на природата и психосъстоянието на 
хората, можем само да гадаем.

Читателите,  които се интересуват и наблюдават тези процеси, 
да имат предвид евентуалната разлика от една календарна година, 
посочена от Е.Блаватска в нейния труд “Тайната доктрина”.  

2007 г. - Ядрото на Земята е в по зи ция на го тов ност за  
отместване.

Никой не може да предскаже или да предвиди, в какво точно 
ще се изрази тази промяна. Тангризмът предвижда аномалии от 
всякакъв характер, особено психични.
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III

Активизиране на енергийните центрове на човека
През цикъла 2000-2007 г. промяната в геомагнитните полета 

на Земята ще се отрази на всички биосистеми. Отклоненията 
при хората ще се изразят най-вече чрез резки, непровокирани от 
нищо промени в кръвното налягане, обща нервност, радикулитни, 
дископатийни и други заболявания. Те ще протичат успоредно с 
болки в областта на слънчевия сплит, белите дробове, гърлото и 
главата.

За яснота ще разгледаме тези промени съобразно главните 
им енергийни центрове, известни като чакри. Те стават особено 
чувствителни, когато балансът между енергиите на космоса 
(огнените) Ян и енергията на Земята Ин не са в нужната хармония. 
Като природен ритъм, в четирицикличната годишна фаза на Земята, 
пролетта има огнен характер. Това усилва чувствителността на 
центровете. Нужно е да се знае от всички хора, че огнените енергии 
се проявяват от лявата и затихват в дясната страна на тялото. Това е 
първият от общите симптоми - реагира първо лявата горна половина 
на тялото. Всички болки в нея  говорят за енергийно пренасищане 
с Ян енергия.

Самият процес има следния общ характер на движение: 
разпределената от далака Ян енергия, смесена с Ин  в триъгълника 
на енергийния генератор (далак, пъп, слънчев сплит) заставя 
слънчевия сплит да повиши вибрацията си. В този момент 
всички хора чувстват треперене, а по-чувствителните - и силни 
тласъци в слънчевия сплит. Те могат да доведат до повръщане 
и прилошаване. Ако сърдечният център (4) е развит енергийно 
и приеме натоварването, слънчевият сплит (3) се успокоява. 
Енергията тръгва нагоре последователно през центровете на 
сърцето (тимусна жлеза), центъра на гърлото (щитовидна жлеза) и 
центъра в главата (хипофиза). 

Ако енергията не “пробие” нагоре, не може да тръгне към 
четвърти, пети и шести център, тя се връща обратно, атакува 
стомаха, половия център и перинеума. Организмът реагира, като 
краката внезапно отмаляват, омекват и се разтреперват. Енергията 
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атакува опашния център и по трите канала на гръбначния стълб с 
огромна сила навлиза в мозъка. Незабавно се получава виене на 
свят, губене на зрение (фокус), болки в очните дъна, а в по-тежките 
случаи и припадъци. По външна проява някои от припадъците ще 
приличат много на епилептични кризи. Разликата ще бъде само 
в липсата на треперенето на крайниците – типичен симптом за 
напускащата тялото вълна, предизвикваща епилептичния срив. 
Всъщност става въпрос за временен блокаж на части  от древните 
дялове на мозъка и особено на средния мозък, което не е болест, 
а състояние на претовареност. Появява се краткотрайно, до 
няколкодневно главоболие, което има симптомите на мигрена. Ако 
не се вземат незабавни мерки, има вероятност да настъпят нервни 
разстройства в мозъка и да се стигне дори до прояви на безумие. 
Характерно за тези процеси е, че нарушаването на хармонията 
между Ин и Ян води до недостиг на енергия за някои от органите. 
Те веднага започват да болят или да губят функциите си.

Когато енергията от слънчевия сплит не достига сърдечния 
център, получава се усещане за недостиг на въздух, виене на 
свят, задух и леки спазматични свивания вътре в гръдната кухина. 
Диафрагмата вибрира или подскача нервно.

От 20 март 2001 г. навлязохме в предходния период на 
най-тежката за това хилядолетие година - годината на Орела, на 
белите дробове, на небесния Ян, който посещава земята (тялото). 
От тук чрез белите дробове се получава вторият енергиен поток 
на космичната прана (енергия на живота). Само от тук тя влиза 
в кръвта, а чрез нея достига до всяка клетка в организма, където 
подхранва клетката с енергия (митохондриите) и дава информация 
на РНК за състоянието на биосферата, в която живее организмът. 
Така всяка клетка получава два потока енергия - чрез белите 
дробове и чрез далака.

Белите дробове и сърцето образуват триъгълника на 
движението на три сходни жизненоважни енергии. Тези три 
ъгъла на небесната енергия образуват центъра на душата на 
тялото. Основен елемент в него е тимусната жлеза. На определени 
интервали от време всеки от дробовете приема (чрез съответната 
ноздра) прана с енергиен знак Дясно (+) и Ляво (-). Така балансът 
Ян и Ин се установява в сърцето (камерите) и се контролира от 
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тимусната жлеза. Дробовете имат 12 центъра за информация за 
състоянието на алвеолите. Те се управляват от 12 гена в ДНК, плюс 
един главен, който се намира в тимуса. Наричат се кармични атоми. 
При данни за нарушена енергийна хармония започват: недостиг 
на въздух, спазми в дроба, нервно напрежение, болки при силно 
вдишване, болести, включително туберкулоза. Ако 12-те гена 
подадат информация  за тежки поражения в приемането на прана в 
кръвта, тимусът може да вземе решение за самоунищожение - така 
се получава болестта рак на белия дроб. За ДНК тази смърт е нужна, 
за да се избегне закодирането на мутиралия орган и изнасянето на 
информацията за него в Астралното поле. Казвали сме и друг път, 
че с изключение на рака, причинен от страх (стрес), всички други 
видове рак се причиняват от самия организъм. Затова смятаме 
изключително наложително да напомним, че след 20 март 2001 г. 
всяка цигара не е просто опасна за здравето, а може да се окаже 
смъртоносна, защото именно тя може да “претовари” алвеолите в 
момент на информиране.

Замърсяването на белите дробове е един от основните 
причинители на болестите в бъбреците, пикочния мехур и далака, 
защото енергийно тимусът е свързан много тясно с тези центрове.

Всички болести, причинени от аномалии с Ян енергия, имат 
за основен симптом треската (температурата). На психично ниво 
те пораждат у човека (преди и по време на болестта) чувство за 
студ и страх от студ.

При връщане на енергийния поток обратно (към корема и 
таза), жените получават аномалии в менструалния цикъл, болки 
във вътрешните полови органи, а мъжете - реакция на простатата, 
запушване на каналите и болки.

Най-характерните симптоми за аномалии са следните: 
излишъкът на Ин води до усещане за постоянен студ. Тогава трябва 
да се засили приемането на сладки храни и загряващи медикаменти. 
Излишъкът на Ян води до топли, краткотрайни, внезапни вълни по 
цялото тяло или около претоварения орган. Да се засилят солените 
и освежаващи храни.

Общите корекции за хармонизиране на Ян и Ин стават само 
по време на изгрева на Слънцето. Изключително полезно е поне 
веднъж седмично да се посреща изгрева сред природата - с лице 
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към Слънцето. Но при  условие: с празен стомах, без кафе, кока-
кола, цигари и алкохол. 

Зачестилите напоследък болести в белодробната система и 
сърцето са причинени именно от невъзможността при някои хора 
да “прехвърлят” енергията на слънчевия сплит към сърдечния 
център, а от него към гърления. Атаката от космоса е изключително 
активна през пролетта. Само след няколко години разликата между 
два от сезоните почти ще изчезне. Претоварването с огнени енергии 
ще застави организма ни да се научи да издържа температура от 
42˚С. Органи, които не могат да издържат, ще бъдат унищожавани. 
Всички енергийни промени започват от белите дробове и свършват 
в далака.

За по-голяма яснота ще разгледаме пети и шести енергийни 
центрове и най-характерните им промени поотделно и 
последователно – според реда на тяхното активизиране.

Центърът на гър ло то
Намира се от две те стра ни на щи то вид на та жле за и чес то се 

бър ка с нея. Има два по лю са с по 6 кар мич ни атоми, плюс Главният, 
който е в Щитовидната жлеза. Тук е ко ор ди на ци он ни ят цен тър и 
балансът на струк ту ра та на на ше то фи зи чес ко тяло. Всички про ме-
ни в ево лю ци ята на те зи ато ми во дят до про мя на във физичес ко то 
тя ло и в Астралния носител. Чувствата, ко ито из жи вя ва ме, започ ват 
тук и се от ра зя ват миг но ве но в ор га ни те на тялото. От ед на стра на, 
Гърленият цен тър ко ор ди ни ра тя ло то ка то физика, а от дру га - ка то 
чувствителност. Корекцията, която в момента настъпва в черепа 
на човека, въп ре ки че се осъ щес т вя ва от друг център, всъщ ност 
се ръ ко во ди от та зи жлеза. Тя е нис ка та част (върха) на един из к-
лю чи тел но фин и ва жен енер ги ен три ъгъл ник в гла ва та на чо ве ка 
и ви со ка та част на енер гийния три ъгъл ник на сърдечните канали, 
за ко ито ве че говорихме. Средоточие  e на Висшата ум с т ве на ана-
ли тич на дейност и Низшата фи зи чес ка се тив на чувствителност. 
Пробужда се за Второ ни во на дейност през 14-та го ди на на де те то 
- ко га то е прик лю чи ла окон ча тел но коор ди ни ра ща та й фун к ция за 
организма. На 14-го ди шна възраст тя по ема кон т ро ла върху ци къ ла 
от про ме ни, из вес тен ка то пубертет.
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Тук Астралното тя ло “всаж да” в нашия организъм сво ите кар-
мич ни характеристики, ко ито ще ни на ка рат да се въл ну ва ме по 
стро го оп ре де лен на чин и по оп ре де ле ни поводи. Тук се на ми рат и 
ато ми те, ко ди ра ни “да поз на ят” неж на та ни по ло вин ка, да леч пре-
ди умът и сър це то да се впус нат в умо пом ра чи тел ни анализи и сър-
це раз ди ра тел ни вълнения.

Чувствителността на то зи цен тър в мо мен та е изключителна. 
Връзката му с вестибуларния апа рат и по ло ви те ор га ни пра ви ор га-
низ ма разконцентриран, мъл ни ено сен в ре ак ци ите или ме лан хо лич-
но безучастен. Под не го ви те виб ра ции се на ми ра це ли ят го во рен 
апарат. Всяка про мя на в нас т ро ени ето во ди до мигновена про мя на 
в гла са ни. “Чуй ха рак те ра му!” - каз ват пос ве те ни те и мълча ли-
во прос ле дя ват виб ра ци ята на гласа. А сли ви ци те, ка то бу фе ри на 
товарен влак, поемат уда ри те на глас ни те взривове. И за поч ват да 
боледуват. От ан ги ни, до рак на гърлото. Или от нас тин ка - до ре ше-
ние за са мо уни що же ние, пора ди му та ции в кон так т на та зо на меж-
ду Главата и Тялото. Тук цигарите, лю ти во то и ал ко хо лът уби ват 
най-фи на та свръз ка меж ду Висшите цен т ро ве в главата и Низшите 
в тялото. 

Най-ха рак тер ни ят сим п том за раз с т рой ва не на та зи връз ка е 
кашлицата. Ние чес то каш ляме, не за що то сме простинали, а за-
що то е на ру ше на връз ка та меж ду вът реш ни те ор га ни и главата. 
Има 12 ви да кашлица, ко ито говорят за бо лес ти в дру ги час ти на 
тялото. Всяка от тях отразява състоянието на един от кармичните 
атоми. Кашляме, ко га то пред с тои да се разболяват: чер ния дроб, 
сър деч на та дейност, далака, бъбреците, де бе ло то черво, пи коч ния 
ме хур и т.н. Не е свър за на с то зи цен тър са мо ни ко ти но ва та каш ли-
ца (тютюнджийската).

С нас тъп ва не то на Пълнолунието след Пролетното рав но-
ден с т вие през 2001 г. гърлени ят цен тър се обос т ря много. Това 
е свързано с ла ви но по доб но нарастване на бо лес ти те в гърлото. 
Повишаването на енер гe ти за ци ята и виб ра ци ята на цен тъ ра  во ди 
до ви со ка бо лес т на предразположеност, въп ре ки че мно го чес то 
то ва ня ма да е заболяване, а са мо кри тич но със то яние, при ко ето 
клет ки те пре ми на ват от един ре жим на дейност към друг - ка чес-
т вен про цес, от ра зя ващ със то яни ето на кле тъч ни те струк ту ри на 
организма. Астралното ни тя ло ще принужда ва гър ло то да бо ле ду-
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ва до тогава, до ка то не се на учи да ра бо ти в но вия режим.
Най-доб ри ят на чин да под по мог нем про це са е да пи ем ежед-

нев но чай от мащерка, кан та ри он и всич ки ви до ве пло до ви чайове. 
Изключително положително въздействие оказват миризмата 
на хвойна и кедър, но трябва да се приемат поне 14-15 дни без 
прекъсване. Парченце сухо кедрово дърво, изгорено на бавен огън, 
очиства основно биополето от чужди намеси.

Енергийно цен тъ рът се ле ку ва, ка то се пре не се част от по ло ва-
та енер гия в гърлото. За цел та ля ва та ръ ка се пос та вя с длан та над 
Киноварното по ле (3 пръс та под пъпа), а дяс на та вър ху гърлото. 
Отпущаме се та ка за око ло 10-15 минути. След 2 ча са най-ра но 
мо жем да пов то рим енер ге ти зи ра не то отново, но не по ве че от 3-4 
пъ ти на ден.

За же ни те и де ца та е мно го по лез но да но сят гер дан (обръч) 
от ди елек т ри ков ма те ри ал (дърво, ко жа и т.н.) око ло ши ята - над 
ярем на та ямка.

Прекрасен ба лан сьор и ле чи тел е пар че на ту ра лен кех ли бар, 
сло жен между Адамовата ябълка и яремната ямка.

Но ча ша кола, бира, алкохол, ци га рен дим или ка фе мо же да 
уни що жи всич ки при до бив ки за минути. Отлично ле чеб но сред с т-
во за гър ле ния цен тър са но со во из пъл не нието със зат во ре на уста 
на хармонични, плав ни на пе ви на се рия от глас ни зву ци или на род-
ни песни.

Основната про фи лак ти ка или ле че ние на процесите, ко ито 
опи сах ме по-го ре, ста ва чрез ухото. На не го има 151 контролни 
центъра, ко ито отразяват със то яни ето на це лия организъм. Към про-
фи лак тич ни те ме то ди се от на ся (осо бе но за децата) раз т ри ва не то 
на уш на та ми да вся ка ве чер пре ди сън, а при чув с т ви тел но гър ло 
(сливици) и сутрин. Извършва се по след ния начин: хва ща ме дол-
на та ме ка част на ухо то меж ду па ле ца (отпред), а двата пръс та зад 
ухо то и леко, при ят но раз т ри ва ме, до ка то стиг нем върха. Пущаме 
ухо то и пов та ря ме про це ду ра та от но во отдо лу - нагоре. Забележка: 
пръстите да не се връ щат об рат но по тя ло то на ухото. При бол ки в 
гърлото, осо бе но ако сли ви ци те са възпалени, тряб ва да се по тър си 
и спе ци алист - точкотерапевт, но да не се сла гат игли, а са мо масаж. 
Болките в главата (сле по очи ята) се под по ма гат с раз т ри ва не са мо 
на ме ка та част на ухо то (1) плюс  точ ка та Шен-мен (2). 
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Рис.7. Ухо и точките по него
Ако има ме тем пе ра ту ра, пра ви се са мо ед но ма са жи ра не на 

ухо то по опи са ния на чин и пре ди да се пус не ухо то се ма са жи ра 
око ло ми ну та задната, гор на част на уш на та ми да - тук са ре гу ла то-
ри те на тем пе ра ту ра та на тя ло то (3). Масажът да е лек, но плъ тен 
и с мал ко крем, за що то ко жа та при висока тем пе ра ту ра е мно го 
чувствителна.

При тем пе ра ту ра и бол ки в гла ва та обе за тел но да се раз т рие с 
плъ тен на тиск ця ла та зо на око ло точ ка Шен-мен. Нейното ма са жи-
ра не сутрин и вечер преди заспиване действа като профилактична 
защита.

При ви со ко кръв но налягане или съ би ра не на гра ни ци те, 
да се раз т ри ва силно, с натиск, зо на та вът ре в уш на та ми да око-
ло мястото, къ де то за вър ш ва го ля ма та за вит ка на ухо то (4). 
Задължително е на тис кът да бъ де в две те уши ед нов ре мен но с гър-
ба на но къ тя на по ка за ле ца за 10 секунди. Натиска се 10 секунди, 
10  сек. се отпуска натискът, без да се отделят пръстите от кожата 
на ухото, след което още за 10 сек. натискаме плътно центровете. 
Ако не можем да търпим болката отслабваме натиска, но трябва да 
поддържаме натиска още 10 секунди и втория път. След 2-3 минути 
кръвното налягате се нормализира в границите на нормалното за 
организма. Високото кръв но налягане изис к ва се ри оз но ле че ние, 
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за то ва е по-доб ре да се обър не те към ле кар или иглотерапевт. 
Посоченият метод се нарича “Спешна помощ” и не е лечебен, а 
само изважда страдащия от кризата. Прилага се и при много ниско 
кръвно налягане по същия начин.

     
 Рис. 8 а. Рис. 8 б. 

Трябва да се знае, че със то яни ето на ор га низ ма се вли яе мно-
го от но се не то на метали (обе ци) в зо на та на ушите (ме ка та част)  
и во ди до бол ки, миг ре ни или раз ру ша ва не на зъбите. Обеците, 
металните гердани и пръстените са едни от най-разрушителните 
стимулатори, влияещи отрицателно върху енергийния баланс на 
меридианите. Активното носене на обеци е допринесло много за 
ранния кариес у децата, защото преактивирането на центъра на 
зъбите се предава от майките на плода. Това прави носенето на 
обеци по време на бременността опасно за здравето на плода.

    
Шести енергиен център

Ще раз г ле да ме един от най-спе ци фич ни те енер гий ни цен т ро-
ве в на шия ор га ни зъм и сим п то ми те в не го, ими ти ра щи бо лес т ни 
състояния.

Да нап ра вим крат ко опи са ние на фи зи оло ги ята му:
1. Намира се в цен тъ ра на чел ния дял на фи зи чес ки я ни мо-

зък и се про ек ти ра в меж ду веж ди ето. Секторите му в чел ни я дял 
об ра зу ват слож на сис те ма от спе ци фич ни зо ни в ко ра та на мо зъ ка,  
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при ли чащи на раз цъф нал ло тос.      
2. Често е на ри чан Трето око. Всъщност ста ва въп рос за сис-

те ма от мо зъч ни дя ло ве, свър за ни на енер гий но ниво. Намира се 
в древ ни те дя ло ве на мо зъ ка (под ма зо лес то то тяло), но ре зо нанс-
но е свър зан с всич ки ак ти ви ра щи се струк ту ри и зо ни на мозъка. 
Това е пси хот рон на струк ту ра, дейс т ва ща ка то ла зе рен ком пю тър 
от ес тес т вен произход, как то спо луч ли во го оп ре де ли бъл гар с ки ят 
учен Кубрат Томов. Подробности за спе ци фич нос т та на то зи цен-
тър, про явя ва ща се ка то яс новидство  или епи леп тич на кри за, са 
раз г ле да ни в изследването “Свръхсетивност”.

3. Всички пирамидални и би пи ра ми дал ни структури, как то 
и дейнос т та на мо зъч ни те сто мах че та, об ра зу ват тре та та фун к ци-
онал но-енер ге тич на струк ту ра на мозъка. Към нея спа да и дейнос т-
та на Пирамидалната струк ту ра на вхо до ве те за кос мич ни енер гии 
в мо зъ ка, на ре че ни (по кос т ни те им характеристики) фонтанели. 
Те са три: теменната и две те слепоочни, които за ед но със жле за та 
на енер гийния цен тър об ра зу ват пи ра ми да та на свръх се тив нос т та.

4. Всички опи са ни струк ту ри из г раж дат фи но то виб ра ци он-
но ни во на мозъка, кое то фун к ци они ра за дейнос ти из вън фи зи оло-
гич ни те ан га жи мен ти на мозъка. В тях не  учас т ва са мо ко ра та на 
глав ния мозък. При ня кои мно го спе ци фич ни про яви е из к лю че но 
и ця ло то ля во полукълбо.

Описаните струк ту ри имат Седем глав ни и Пет второстепенни 
спе ци фич ни центъра, всич ки под чи не ни на жле за та, на ре че на 
Пиенална (Епифизата). Като съв куп ност те зи тринайсет цен тъ ра 
се ръ ко во дят от Главния цен тър, на ри чан Седми, който ръ ко во ди 
без да се намесва, ана ли зи ра без да прос ле дя ва и се лек ци они ра, 
без да е за ви сим от ни що в ор га низ ма или пси хич на та дейност 
на човека.

Вместените в гор на та част на че ре па струк ту ри са фи зи оло-
гич но на пъл но еволюирали, с из к лю че ние на две те сле по оч ни 
фонтанели. За да  за вър шат  сво ята еволюция, те трябва да  пре ми-
нат на нов ре жим на дейност, тряб ва да се променят. Тази про мя на 
днес съз да ва мно го не обяс ни ми “бо лес т ни” състояния. На фи зи чес-
ко ни во про мя на та се из ра зя ва в “раз г ръ ща не на лис тен ца та на ло то-
са” и “от ва ря не на вхо до ве те на фон та не ли те”. На физическо ниво 
видимо ще на рас нат сле по оч ни те  кос ти и ще из чез нат сле по оч ни-



152

те ръ бо ве на чел на та кост зад орбитата, в на ча ло то на сле по очи ето 
(виж.рис...) Когато че ло то при до бие закръглен, без ръбовете вид 
и сле по очи ето раз ши ри че ре па на вън, мо жем да го во рим за пъл на 
и окон ча тел на ево лю ция на чо веш кия череп ка то  физиология. В 
се гаш на та Пета Коренна ра са то ва се из вър ш ва под пря ко то ръ ко-
вод с т во на пос ве те ни те пратеници (богове) от Луната, Слънцето и 
Юпитер. Но ос нов на ро ля има Великата кос ми чес ка ду ша от на ша-
та Вселена, ко ято се га е сляз ла в чо веш ко тяло, за да под по мог не 
то зи фун да мен та лен про цес за ДНК на човечеството.

Рис. 9. Трите ромба на еволюцията на висшите мозъчни 
центрове, формиращи трите Кръста на Христос

Осъществяването на по со че на та промяна, ус по ред но с на рас-
на ли те струк ту ри на те мен на та фонтанела, ще до ве дат до ак ти ви за-
ция на се дем те мо зъч ни стомахчета, ко ито чрез Петте  цен тъ ра ще 
под гот вят на ше то зре ние да за поч не да въз п ри ема Финия свят. 
Популярно на ре чен Све та на мъртвите, с кой то днес кон так ту ват 
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са мо ня кои хо ра и  де цата под се демго диш на възраст. Това е све тът, 
от кой то сме би ли “из го не ни”  ня ко га и за нас са зат во ре ни вра ти-
те му, до ка то не раз ви ем се тив ност за въз п ри ема не то му отново. 
Станало е пре ди 18 млн. 688 хил. 727 го ди ни, из чис ле но приб ли зи-
тел но око ло сре да та на ХІХ век.

Способността да се въз п ри ема Финия свят мо же да се пос-
тиг не и чрез та ка на ре че на та медитация. Тя се ус во ява чрез сис-
те ма от ло ги чес ки уп раж не ния или чрез ман т ри чес ко пе ене (в 
Индия), как во то е и пе ене то (цър ков но-българското) на мо лит ва та 
“Отче наш”, ос та ве на от Иисус Христос за лич но обръ ще ние към 
Висшата Йерархия на Финия свят, обоб ще но на ре че н от хрис ти-
ян с т во то Бог-Отец, при българите – Танг Ра, а от ислямистите и 
мохамеданите - Аллах. В Египет е Озирис и т.н. В  тази молитва 
вся ка ду ма (звукосъчетание) е стро го рег ла мен ти ра на вибра ция, 
създава ща в мо зъ ка нуж но то по ле от енергия. 

Нарастването на сле по оч ни те фонтанели ще се из ра зя ва най-
чес то чрез бол ки в слепоочията. Те са или крат ки (от ед на до 20-30 
минути) или дъл ги някол код нев ни бол ки, съп ро во де ни с раз лич ни 
до пъл ни тел ни усложнения. Провеждат се под “ръ ко вод с т во то” на 
хи ля ди ръ ко во ди те ли от Финия свят и няма да има чо век на земята, 
кой то да не пре ми не през то ва изпитание.

Енергетизирането на зе мя та след 20 март 2001 г. но си в се бе 
си специ фич на йон на вълна, ко ято ата ку ва и ак ти ви зи ра сле по оч-
ни те дялове. Костите, мус ку ли те и въ об ще кле тъч на та сис те ма на 
гла ва та ще тряб ва да усвои  та зи виб ра ци он на въл на и да се на учи 
да я по на ся за в бъ де ще без сътресения. Нарастващата виб ра ция 
по раж да реакции, най-чес та та фор ма на които е болката, за що то 
нев ро ни те не по на сят нап ре же ние по-ви со ко от 40 миливолта, след 
ко ето из па дат в шок. Сега те тряб ва да за ра бо тят на чес то та и мощ-
ност по-ви со ка от до се гаш на та, без да “ко ла би рат” и да гу бят се тив-
нос т та си. По каналите, оси гу ря ва щи пре на ся не на по то ци от енер-
гия от ед на струк ту ра до друга, внезапно, с го ля ма мощ по ти чат 
енергии, ко ито ги разтърсват. Затова често пъ ти ня кои от цен т ро ве-
те вът ре в гла ва та  бо лят силно. Необяснимо, внезап но ще за поч ват 
и спи рат болките. Голямата, те мен ната фон та не ла, чес то пъ ти ще 
извършва съв сем осе за тел но заг ря ва не на гла ва та до парене. Двата 
уш ни центъра, свър за ни и с Пети център, кой то беше описан, ще 
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ре зо ни рат до глъх не не или пи ще не на ушите. Ушите чес то ще плам-
ват це ли те и дъл го ще “го рят” от вътрешна топлина.

Активизацията на Седемте центъра, плюс Петте вторични, 
ще во ди чес то до “ви ене на свят”, га де не, об ща от пад на лост и “пус-
то та в ума и чувствата”. От със то яни ето на праз но та до ви ене на 
свят, га де не и не по но си ма бол ка - про це сът е един и същ: мощ на 
енергий на виб ра ция, на ко ято са под ло же ни всич ки клет ки и кле-
тъч ни струк ту ри, вмес те ни в че реп на та ни кутия. Кос т ни те клет-
ки ще трябва да се преструктурират за окон ча тел на та про мя на на 
сле по оч на та люс па, а мо зъч ни те ще се при учат да ра бо тят при не-
поз на ти досе га напрежения. Мощта им по доб но къл на на се ме то 
ще тряб ва “да про бие” ста ри те със то яния, за да из ле зе на свет ли-
на крех ко то стеб ло на це лия ка чес т ве но нов по тен ци ал от чувстви-
тел ност и връзки, развитието и усъ вър шен с т ва не то на ко ито ще 
продъл жи близо 2600 години.

Сега се осъ щес т вя ва он зи ка чес т вен скок в на ше то ум с т ве но 
тя ло (мозъка), кой то тряб ва да постигне спо соб ност за но ви нев-
рон ни дейности, чрез сис те ма от по ле ви енер гий ни връзки. Това е 
имен но глав ни ят при чи ни тел на “бо лес т ни те” със то яния на на шия 
мозък. 

Магистралните нер в но-елек т рич ни нишки на се тив ни те ни 
органи, прена ся щи ин фор ма ци ята до мо зъч ни те клетки са първите, 
ко ито ще по не сат нато вар ва не то . Це ли зо ни от мо зъ ка ни то га ва са 
в със то яние на неразположение и вя лост или ста бил ни дъл гот рай-
ни болки, но не на оп ре де ле но място, а на це ли об лас ти от главата. 
Болката мо же да се пре на ся от ед но мяс то на друго, да се дви жи и 
про ме ня си ла та си. В та ки ва мо мен ти мо же да се по лу чи вре мен-
на за гу ба на чув с т ви тел нос т та на ор га на (гу бе не на слух, зрение), 
до ри обща нес по соб ност за кон цен т ра ция и действия. Човекът 
се чув с т ву ва вял, отпаднал, нес по со бен да вър ши как во то и да е. 
Състоянията мо гат да бъ дат от ня кол ко ми ну ти до ня кол ко дни, но 
не по ве че от се дем дни.

Второто, по-дъл бо ко и по-съ щес т ве но ни во на то ва пре ус т-
рой ва не на систе ми те е, ко га то нер в ни те про во ди за поч нат сис тем-
но да дос та вят свръх до зи ин фор ма ция в зо на та на мо зъч на та ко ра. 
Тогава нас тъп ва се рия от бо лес т ни симп то ми, ими ти ра щи гла во бо-
ли ето при стресове, нас тин ки и мигрени. В зо ни те на сле по очи ята 
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всич ки сим п то ми от го ва рят точ но на мигренните. За съ жа ле ние 
ле кар с т ва та, ус по ко ява щи миг ре на та, се га са на пъл но безполезни. 
Те по тис кат чув с т ви тел нос т та на зо на та, с ко ето вли зат в  проти во-
ре чие с ос нов на та цел на енер ге ти зи ра не то - ус во ява не то на но ви те 
мощнос ти и из г раж да не то на ста бил на възприемчивост, ко ято ще 
бъ де запаметена от ДНК, за да могат се гаш ни те про ме ни у нас да 
се пре да дат на поколе ни ята и да ста нат трай но качество. Когато 
те зи зо ни из пад нат в кри за, се получа ват “па ра ли зи” на раз лич ни 
фун к ции на тя ло то или психосъстоянието. Губенето на слух, раз-
фо ку си ра но зрение, гу бе не на го вор ни те функции, чувствител но 
за ни же ние на реакциите, из па да не в не адек ват но състояние, до ри 
нес по соб ност за дви же ние - са част от мно го то про яви на кри за та . 
Преодоляването за поч ва с на чал на фа за на кри за та, ви на ги съп ро-
во де но с бол ка или из т ръп ва не на зоната. Боли “вът ре в мо зъ ка”, а 
ко жа та на по вър х нос т та на гла ва та мо же да се ока же от па ре що наг-
ря та до без чув с т ве на . Отново сро кът за окон ча тел но то пре одо ля ва-
не е се дем дни. Фа зи те се кон т ро ли рат от лун ни те цик ли и на ша та 
лич на чув с т ви тел ност към тях.

Тази фаза, по не же е свър за на пря ко с Гърления енер ги ен 
център, а той с по ло ва та система, при же ни те мно го чес то ще во ди 
до рез ки и не очак ва ни наруше ния на мен с т ру ал ния  цикъл. В та ка 
на ре че на та “кри тич на въз раст” мо гат да се по лу чат най-не очак ва-
ни усложнения.

При мъ же те ще се про явя ва като кри зи с простатата. Един от 
ран ни те сим п то ми за та къв пе ри од е чес то то уриниране, ко ето е 
след с т вие от ак тив нос т та на над бъб реч ни те жле зи, кон т ро ли ра щи 
един от най-важ ни те енер гий ни триъгълници в организма.

Третата фаза на за дъл бо ча ва не то на пре нас т рой ка та се из-
вър ш ва на кле тъч но ниво - най-дъл бо ка та фа за на фи зи оло гич-
но то преструктуриране,  ко ето ще ста не постоянен но си тел на 
енергиите. На то ва ни во бо ли мно го и дълбоко. Усещането е от в ра-
ти тел но - до га де не и гу бе не на ця лос т на чув с т ви тел ност към све та 
и се бе си. Очите болят, ко жа та боли, кос ти те болят. Центровете на 
гла ва та па рят при до пир с длан. Най-съ щес т ве но то се из вър ш ва 
на ни во нев ро ни и по-точ но нев рон на сетивност. Процесът мо же 
да е за поч на л пър во от тя ло то (бо ли ця ло то тя ло - всич ко в него) и 
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да пре ми не към гла ва та (шес ти център) или по об рат ния път - от 
главата към тялото.

Рис. 10. Нервни клетки в среда от телесни
Какво всъщ ност става в то ва раз би то от тиха, дълбока, всеп-

ро ник ва ща болка тяло?! Най-прос то казано, из г раж дат се но ви нев-
рон ни по ле та на чувствител ност, оси гу ря ва щи дру го ни во на от но-
ше ния меж ду невроните.

Рис. 11. Нарастване на неврон в полето на надиса
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Ще раз г ле да ме то зи цен тър в сле по оч ни те зони. В меж дук ле-
тъч но то прост ран с т во на на шия мо зък  (и на тялото) жи ве ят клет ки-
те на нер в ни те пътища. Те ре аги рат на всич ки про ме ни в сре да та си 
и вна сят ин фор ма ция от мозъ ка, оси гу ря ва ща  ви до вете ре ак ции, 
на ко ито сме спо соб ни - от автоматич ни те до психичните. Всеки 
нев рон пок ри ва прос т ран с т во то меж ду съ сед ни те му събратя. 

Те ре аги рат заедно ка то сис те ма със стро го оп ре де ле на 
чувствителност. Така мо зъ кът ни ра бо ти с ог ра ни чен брой сис те ми 
от нев ро ни  в раз лич ни ситуации.

В но ва та епо ха съз на ни ето ни тряб ва да се разшири. 
Интелектуалната еволю ция на чо ве чес т во то в та зи Коренна ра са 
ве че приключва, за то ва подготовка та за след ва ща та изис к ва  раз ши-
ря ва не на вза имов ръз ки те меж ду опре де ле ни мо зъч ни центрове. 
Казахме, че ед но от те зи раз ши ре ния ще оси гу ри чув с т ви тел-
ност на сле по оч ни те и зри тел ни центрове, за виж да не на Финия 
свят. Затова се га  це ли комплекси от нев ро ни тряб ва да раз ши рят 
взаимовръзките си с по ви ше на мощност. Всеки нев рон е об вит с 
електромагнитно поле, ко ето оси гу ря ва не го ва та  чувствителност. 
(виж рис. А) Както  око ло елек т рич ния про вод ник има  елек т ро маг-
нит но из лъч ва не, влияещо се от чес то та та и мощ нос т та на тока. 
Това поле, те зи зо ни на енер ги я са от Етерното ни тя ло. Наричат 
го още Жизненото. Астралното да ва ка чес т во то на та зи енергия. 
В езо те ри ка та енер гий ни те по ле та на Етерното тя ло се на ри чат 
надиси. Невроните не мо гат да се разви ват в междуклетъчното 
пространство, ако енер ги ята на на ди си те не “про бие” прос т ран с т-
во то и не оси гу ри полето, в ко ето пи па ла та на нер в на та клет ка да 
нарас т ват - да се развиват. В прехода към новата епоха ста ва имен-
но това: мощна  енер гия “раз бут ва клет ки те” и освобождава мяс то 
за нарастването. (виж рис.Б) Процесът съз да ва зо на на “шок” за 
дру ги те клетки. Мястото бо ли вътре, на дълбоко, а ко жа та па ри 
силно. В то зи се дем д не вен пе ри од бо ли мо зъ кът и ця ло то тяло. 
Изпитваме пъл на не по но си мост към шу мо ве и ек ран ни треп те-
ния (телевизор, компютър и т.н.). Музиката, осо бе но активната, 
каквато са примерно дис ко и метъл, са смърт за то зи процес. На 
фи зи чес ко ни во се от де лят мно го газо ве от  клетките, раз ви ват се 
абсцеси, пъпки, сър бе жи и т.н. Кожата ста ва болез не но чув с т ви-
тел на при натиск. Лигавиците са мно го чув с т ви тел ни и боледу ват 
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непрекъснато. Температурното ни тя ло виб ри ра, вслед с т вие на ко-
ето тем пе ра ту ра та  37-38°С е поч ти постоянна, а на мо мен ти мо же 
да стиг не и 41°С, без чо век да из пад не в шок.

Ако в чет вър ти и пе ти енергиен цен тър подчертавахме, че 
ци га ри те ве че са смъртоносни, то се га при ба вя ме и ал ко хо ла от 
ка къв то и да е вид и качество. Включително и бирата. Често болят 
и бъбреците – особено при пушачите и любителите на бирата. 
Упояването на мо зъч ни те нев ро ни  (над 50 гр. алкохол в организма) 
раз ру ша ва на ди си те и етер на та енергия. Физическата бол ка мо же 
и да спадне, но са мо след ня кол ко дни всич ко ще се  повтори. Ако 
ор га низ мът не пре одо лее то зи енер ги ен праг, ДНК мо же да  приеме 
упояването за мута ци он ни из ме не ния в мо зъ ка и да за да де прог-
ра ма за самоунищожение. Нека си  припомним, че от ІV Коренна 
ра са оце ля ха  са мо осем души. Или само четири от дванайсетте 
колена на Адамовия род. Сега ре ал но та ка ва опас ност гро зи 1/3 от 
човечеството, ко ето пие и пу ши ежедневно, а те са над 2 ми ли ар да 
души.

Една от про яви те, ши ре щи се ве че и сред де ца та, е епилепсията, 
ко ято не е болест, а със то яние на мозъка, ко га то е енер гий но 
претоварен. Електронните игри, ком пют ри те, радиотелефоните 
(GSM) и те ле ви зо ри те уни що жа ват то тал но те зи вибрации. Трябва 
да се знае, че мозък, кой то не е ус во ил те зи про ме ни и ДНК не 
ги е при ела за ста бил ни и ево лю ци он ни - ня ма да оце лее в но ва-
та ера. Eдинственият изход тогава е смъртта и организмът сам я 
реализира, спасявайки останалите органи от деградацията.

Ключов мо мент в то зи про цес има дейнос т та на Средния 
мозък, ко ято изисква: чист ор га ни зъм (без месо, ал ко хол и 
цигари),  чист ум (без токовите уда ри на зло ба та и яростта) и 
чис та енер гий на чув с т ви тел ност на сърдечния цен тър, за кой-
то ве че говорихме.

Профилактичните мер ки, за да по не сем по-ле ко на то вар ва не-
то през прехода, са следните:

1. Спиране на всич ки ви до ве хра ни и пи ти ета, во де щи до сис-
тем но пони жа ва не на вибрациите. Особено опас ни са: алкохолът, 
цигарите, всич ки ви до ве опиати, вклю чи тел но и кафето, ко ето мо-
же да пре нап рег не нев ро ни те в момент, ко га то въл на та нав ли за в 
организма.
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За мо зъ ка ток си ни те от месото, осо бе но свин с ко то и всич ки 
ви до ве вът реш ни органи, са с опас на та суб с тан ция на смъртта, ко-
ято се га се възбужда. В мо мент на описаното кризисно със то яние 
це ли ят жи во тин с ки ас пект на консумираното жи вот но  се “съ буж-
да” и вли яе на пси хо със то яни ето на човека. Не би ва да се пре ка-
ля ва и с лю ти ва та храна, за що то тя вли яе пря ко на енер гий ни те 
цен т ро ве на клет ка та (митохондриите) и вмес то клет ка та на мо зъ-
ка да се ус по кои и нас т рои на но ва та вълна, из па да в аг ре сив но 
пренатоварване.

2. Да се прекрати  гле дането на телевизия, ра бо та с ком пю-
тър и дру ги ви до ве треп тя щи екрани, докато отминат болките в 
главата. Трептенето на те зи ек ра ни се пре да ва чрез очи те на мо зъ ка 
и ус лож ня ва об с та нов ка та в сис те ми те му. Този проблем в ре ди-
ца стра ни ка то Англия, САЩ, Япония и т.н. до ве де до заб ра на на 
ком пют ри те и елек т рон ни те иг ри за де ца та, по ра ди на рас на ли те 
слу чаи на епи леп сия и  смърт. По време на криза да не се говори 
въобще по GSM апарати.

3. Особено вред на е вся ка къв вид музика, чий то ри тъм е мно-
го динамичен и агресивен. Такива са дискомузиката, метъл, рап и т. 
н. Профилактично вли яе мно го доб ре ро доп с ка та на род на му зи ка и 
всичко, ко ето е на пи сал Моцарт.
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IV 
СПЕЦИФИЧНА ПРОФИЛАКТИКА

Отнася се до сис те ма от упражнения, ко ито активират, под-
х ран ват и успоко яват всич ки опи са ни процеси. Тези про це си са 
из вес т ни сред пос ве те ни те ка то “Осемте струни на тетивата” или 
“ша ман с ки те тан ци” на бъл гар с ка та тан г рис т ка традиция. Две от 
тях (бебешките) мо гат  да бъ дат об на род ва ни и за то ва ги да ва ме 
тук. Другите шест се пре да ват са мо, ако чо ве кът е лич но енер гий-
но диагностициран и има данни, че може да по не се ак ти ви за ци ята 
им.

Освен то ва бе беш ки те се пра вят сут рин и ве чер, къ де то и да 
е (в спал ня та например), а дру ги те шест са мо на от к ри то, по вре ме 
на из г ре ва на Слънцето.

Първо упражнение: ”Бебешкото”.
Ляга се по ко рем с гла ва към по со ка юг. Ръцете са оп ре ни с 

дла ни към земята, на ни во то на ли ни ята на бъбреците. Успокояваме 
се. Дишаме спо кой но, челото е оп ря но в земята. На ед но от из диш-
ва ни ята за дър жа ме и бав но пов ди га ме гла ва та на го ре до край но 
по ло же ние на врата, без да от ле пя ме гръд на та кост от пода.  Прави 
се 14 пъти. 

Рис.12. Упр.1 -  Бебешко
Второ  упражнение: “Рало”.
Лягаме по гръб. Ръцете са спо кой но око ло тялото, с дла ни 

към земята. Главата е на север. Краката са спо кой но прибрани, с 
оп ре ни ед но в дру го стъпала.
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При ед но от из диш ва ни ята бав но вди га ме кра ка та из пъ на ти 
на го ре и назад, след то ва та за и по яса, до ка то кра ка та ни оп рат с 
пръс ти в по да зад главата. Без да по ема ме дъх, връ ща ме тя ло то в 
из ход но положение. Вдишваме. (Упр.2) Успокояваме ди ша не то  и 
пов та ря ме 14  или 21 пъти, но не повече, защото Средният мо зък 
и Лимбалният дял се пре енер ге ти зи рат и мо же да ни прилошее. 
“Бебешкото” уп раж не ние  ак ти ви ра  гръб нач ния стълб и крайници-
те (пра ви се от бе бе та та ка то под го тов ка за из п ра вя не на крачета), а 
“Ралото” ак ти ви зи ра са мо цен т ро ве те в главата. Ралото се из вър ш-
ва са мо в лунната фаза “на рас т ва ща лу на” - 14 дни и ни ко га във фа-
за та “из п раз ва ща лу на”. Ралото не е бе зо бид но упражнение. При 
системно (без  почивки) пра ве не мо же да пре диз ви ка главоболие, 
кръ во те че ние, нер в ни кри зи (ако се пра ви безраз бор но  и по ве че от 
3 ме се ца непрекъснато).

Рис.13. Упр.2 -  Рало

Надяваме се, че с всичко казано дотук, достатъчно  
аргументирано бе изяснено древното знание на българите, известно 
ни  като Тангризъм. Тази малка част от приложния механизъм 
за контрол и поведение, основан върху дълбоки и пространни 
космични знания, може да подпомогне хората, които  вече имат 
отворено съзнание за живота извън обикновената сетивност. Те 
биха могли да разберат по-дълбоките корени на прикритото от 
ритуали и притчи религиозно знание, ако се постараят да вникнат 
в текста. Дори елементарният анализ открива известни сходства с 
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други  религиозни практики. Това е истина. Както е истина, че нито 
едно религиозно  движение или школа не е изолирано явление и не 
може да претендира за изключителност. Себелюбивите прищевки 
на определени личности, оказали се извън наследствената практика, 
рано или късно отмират  безславно. Култури като Шумерската и 
Египетската са оставили след себе си знания, които нито един клон 
на науката не може да достигне. Още по-невъзможно е отделно 
съзнание само да ги  открие и осмисли.

Школата на Танг-Ра  и неговите наследници не е мъртва. 
Орендата над главите на нейните посветени грее и днес. Тези знания 
са вместени във всички по-нови религии и школи, включително и 
Юдаизма, който съвсем неоснователно претендира за уникалност 
и богоизбраност. В корените на всяко духовно учение има наниз 
от древни перли, които изплитат невидимата верига на духовното 
единство. Една от тях  току-що освободихме от наслоенията на 
времето и мълчанието. Надеждата ни е, че блясъкът й ще надделее 
над прагаматичното битийно съзнание, без да се стреми да засенчва 
никой друг и без да влага прекомерни надежди за внезапни, 
блестящи успехи. Всичко е значимо тогава, когато човешкият ум и 
сърце одухотворят и оплодят придобитото. По силата на този закон 
за Отношенията, казаното ще стане  истина само чрез усилието 
за прилагане в живота, което автоматично ще задейства закона за 
Съразмерността между вложен труд и получени резултати.

Във времена като нашето, с промени от глобален характер, 
каквито настъпват днес, душата сама определя придобивките си. 
А огънят на епохата ги отсява.

       Януари, 2006 г. 
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