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Или какво представлява всеизвестната тайна наука Алхимия
според Тангризма.
Като наука на колобрите за трансмутацията на видовете,
преминаващи в своята еволюция през четирите основни Царства
на Земята, алхимията се явява наука на посветените за тайните
на Творенето и Сътворението.
Изследването, което ще представя, категорично се различава и
дистанцира от свободните литературнонаучни трактати и схеми
и техните тълкувания, типични за псевдоинтерпретаторите на
алхимията, каквито са всички изследователи на тази загадъчна
наука. Разбира се, не включвам в това ято от фанатизирани умове
души като Орфей, Питагор, Лао Дзъ, Иисус Христос, Нютон, Юнг
и други, оставили в тезисите си дълбоки и все още неосъзнати
от хората алхимични идеи и изследвания. Те не са тълкуватели,
а Адепти на алхимичните знания, чиито съчинения впечатляват
съвременната наука, но твърде рядко някой се сеща, че наистина
надхвърлят човешкото познание, предлагайки на света невероятно
много нови идеи за развитие на съзнанието до неговото най-висше
ниво – духовността.
В така наречената алхимична символика се е наложило
едно манипулирано прокабалистично структуриране на знаци и
схематични рисунки, както и тяхното инертно, повърхностно
насищане с измислени знания, водещи по-късно до още попроизволни тълкувания. В алхимията организирането на даден
символ в алхимичните му отношения с други символи няма тази
бъбривост, типична за схемите на средновековните автори, а
още по-малко това се отнася за изводите на изследователите им,
които насосват свободни и необосновани с нищо умозаключения,
представяйки ги за знания.
Ярък пример за прокабалистичните желания на някои
съвременни автори да представят алхимичната наука като
непосредствена производна от еврейската Кабала е Дейвид Годард,
който в книгата си „Кулата на алхимията” буквално и безпардонно
съединява древни знания от Индийския епос, Тибет, Египет и
прочие сакрални знания на народите, като съставя от тях една
доста явна компилация от твърдения и изводи, които винаги и
безапелационно свързва с Кабала. Пристрастията му са дотолкова
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явни и преднамерени, че книгата се правръща в един гротескен
плакат за неумела пропаганда. Да не говорим за измислените схеми
и диаграми, лишени от какъвто и да е алхимичен смисъл. Книгата е
същинска кула на безсмислието от компилации и кухи връзки.
Не малко от изследователие на алхимията поддържат
мнението, че тя е плод на средновековната култура. Кардинална
грешка е да се приема твърдението, че алхимията е рожба на
средновековието. Тази „тъмна нощ” на съзряващото юдаизирано
християнство е забулена наистина с непрогледния мрак на
каноническото си покривало. И как тогава в тази непрогледна
тъмнина се е родило нещо извън научното, колкото и все още
сурово да е то като наука, обгърнато в тайнството на едно
знание, възникнало уж във формиращата се средновековна мисъл и в
същото време с коренно различен характер, представляващо само
по себе си дълбочина и връх в химическата наука? За такава наука
наистина можем да говорим, защото съществува и мнението, че
алхимията произхожда от ТОТ (Хермес Трисмегист). Целенасочено,
постепенно, с времето преданието утвърждава „Изумрудените
скрижали” като майка и баща на алхимичното тайнство. Още една
грешка.
Много, твърде много са търсенията, налучкванията и
фриволните анализи на изследователите на алхимията.
Ако приемем основните понятия, с които е била кръщавана
тази наука, ще стигнем до: Chimeia – наливане, накисване. Влияние
от медицинската практика, Cemi или Chuma – чернозем или
черната страна. Произхожда от египетските жреци – познаващи
рудите, металите, златото и така нататък, докато се потопим
в многообразието на тълкуванията. Но никой не може да прескочи
коварната частичка „АЛ”, която няма превод в нито един от
езиците на земята, заради което, макар и също толкова инертно,
приписват на частицата арабски произход.
В Енциклопедията четем следното:
Алхимия (арабски: ءايميخلا, al-khimia) е названието на химията
до научния период, в древността (Египет) и средновековието (до
XVII век — Арабия и главно западна Европа). Целта е превръщане
на метали в злато и сребро, получаване на еликсир за дълголетие,
лекуване на болести и др. Някои алхимици откриват редица
съединения, което има значение за развитието на химичните
знания. Основният метод на алхимиците се състоял в това, че
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смес от злато, сребро и други съставки е подлаган на много бавно
загряване. Така неочаквано е получен сребърния тетрахлорат
(AgAuCl4), използван и днес за позлатяване на предмети.
Етимология: Думата „алхимия” идва от арабското
( ءايميكلاили  )ءايميخلاсрв. също персийското kimia, което
или
означава „злато”, което вероятно е оформено от определителния
член „ал-” и гръцкото „хемея” (
). То от своя страна се
смята за свързано с гръцките думи „хееин” („изливам”) и „хумея”
– „смесвам”, „сплавям”, „свързвам”. Един декрет на Диоклециан,
написан около 300 г. пр.н.е. на гръцки заклеймява „древните писания
на египтяните, които разказват за
-та трансмутацията на
златото и среброто”.
Философски камък Философският камък било чудотворно
вещество, което можело да превърне оловото в злато и с чиято
помощ се правело еликсир на безсмъртието. Никола Фламел създава
легендарния камък в своята алхимическа лаборатория на 17 януари
1382 г. Много от известното за Фламел идва от неговата книга
„Йероглифика”, в която се разказва как почти случайно станал алхимик.
Когато се е родил – около 1330 г. във френското градче Понтоаз,
алхимията вече се упражнявала в цяла Западна Европа. Основаващи
се на практиките на древногръцките и египетски ковачи, тайните
на алхимията били възприети от арабския свят и се разпространили
в Европа към 1200 г. Латинските книги описвали сложни лабораторни
експерименти, химически съставки и процедури, с които можело да
се създаде философски камък и да се придобие огромно богатство, да
не споменаваме и вечния живот. Вярвало се е също,че алхимията е
духовна практика, затова със скромност и всеотдайност алхимикът
можел да постигне състояние на чистота и възвишеност. Като младеж
Фламел не проявявал интерес към алхимията, макар че несъмнено бил
чувал за нея. Той бил добре образован човек за епохата си, грамотен и
на латински, и на френски. По-късно станал професионален преписвач,
нотариус и книготърговец. До този момент животът на младия писар
бил съвсем обикновен. Един ден в кантората му се появил непознат
и му продал книга, която завинаги променила живота му. Позлатена
книга, извънредно стара и голяма, само срещу два флорина, нито
хартиена, нито пергаментова, каквито са останалите книги, а от
съвсем тънка дървесна кора. Корицата била от бакър, много изящна и
гравирана със странни изображения. След като прочел книгата Фламел
се убедил, че тя съдържа тайната на философския камък, стига той
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да можел да я проумее. Подобно на всички други алхимически книги,
голяма част от нея нарочно била написана на тайнствен език. И найголемите тайни не се криели в думите, а в загадъчните символични
илюстрации. Една от тях представлявала пустиня, пълна с красиви
извори, от които бликали змии. Друга изобразявала брулен от вятър
храст на върха на планина, заобиколена от грифони и змейове. Фламел
прерисувал илюстрациите, показал ги на свои колеги с надеждата, че
някой ще ги разгадае, но без успех. Точно по това време се предполага,
че Никола си направил лаборатория, в която изследвал тези части
от книгата, които разбирал, но напразно. Алхимическата традиция
изисквала онези, които изучели „изкуството”, да бъдат посветени в
тайните му от учител. Накрая Фламел открил такъв в Испания. След
като разгадали тайната, Фламел се върнал в Париж и след три години
труд постигнал целта си. „Направих проекция на червения камък
върху определено количество живак в присъствие единствено на
Пренел, което превърнах в почти същото количество чисто злато”,
-пише той. Фламел го направил само три пъти. Ала това било много
повече, отколкото му трябвало. Двамата с Пренел (жена му) живели
скромно и използвали богатството си за благото на другите. През
останалите си години те основали и издържали 14 болници, построили
религиозни паметници, плащали за поддръжката на черкви и гробища
и давали щедри подаяния на бедните вдовици и сиропиталища.
Пренел починала през 1397 г. и Фламел прекарал последните си години
в писане на алхимически трудове. Той умрял на 22 март 1417 г. и бил
погребан в черквата „Сен Жак Бушери”, която се намирала близо до
дома му. Към XVII век историята на Фламел била вече обгърната в
легенди. Разказвало се, че скоро след смъртта му крадци проникнали
в дома му, търсейки злато. След като не открили нищо, отворили
ковчега на великия алхимик с надеждата да открият парче от камъка.
Вместо това установили,че ковчегът е празен-нямало нито камък,
нито Фламел! Някой смятат, че Фламел и Пренел не са умирали. Те
използвали камъка, за да станат безсмъртни. Последвал взрив от
съобщения на очевидци, които твърдели, че са видели Фламел. Един
пратеник на крал Луи XIV дори заявил, че ги срещнал в Индия. През
1761 г. ги „видели” на постановка в Парижката опера.
Така пише в енциклопедията. Така разказват легендите, а както
виждаме и учените го повтарят.
Съвременните изследователи разделят алхимията на
Западна и Източна. Западната определено влиза в европейската

1.

1
За алхимията съществуват три вида атоми, два от които реализират
всички трансформации и трансмутации на материята. Наричаме ги атоми по
химично сродство и атоми по психично сродство. Третият вид са всъщност
обикновените атоми на елементите, запазващи основните първични характеристики
на атомната реалност. Те са подчинени на двата вида атоми по сродство.
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средновековна култура.
И всички те забравят, че още Аристотел определя алхимичната
наука като наука за елементите.
Излиза, че алхимията съвсем не е нещо средновековно! – възкликва
В. Л. Рабинович.
Химия ли е Алхимията или нещо друго?! Още един щекотлив
въпрос, на който няма отговор. До ден днешен.
Дори Нютон не е могъл да осъзнае разликата между науката
Химия (с която се е занимавал и достига велики прозрения,
превърнали го в един от корифеите на научната мисъл) и
алхимичните експерименти, които е провеждал тайно. Ако той
бе осъзнал истината, че алхимията е ниво на химичните процеси в
материята, неподозирано и недостигнато от експерименталната
човешка наука, нямаше да трепери от Инквизицията, а гордо да
обяви прозрението си, с което щеше да премахне анатемата
върху алхимията. И всички щяха ясно и категорично да разберат, че
алхимиците от типа на неговите съвременници не са нищо повече
от обикновени шарлатани.
Днес, от позицията на времето и нарастналата научна
мисъл, можем да се преклоним пред величието на този ум, който
макар и колебливо, прозира съществуването на ниво в химичните
отношения между елементите коренно различно от познатото
и граничещо с божественото. Гениално. Велико осъзнаване на
същността на алхимичното взеимодействие като процес,
интерпретиращ Божествената дейност, наречена Творене, тоест
организация на материята по специфичен, непознат на човешкия
ум принцип. Това е същността на Алхимията – нивото, наречено
Творене.
Що се отнася до въпроса за Сътворението – определено вече
говорим за Алхимия в нейния Вторичен и най-чист вид, осъществен
и осъществяващ се в биоса на планетата ни.
Ако Творенето е Принцип на взаимодействието между елементите,
реализирано от Елохимното Божество на ниво „трансмутация на
атомите по химично сродство1, то Сътворението е определено
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доразвиване на същото чрез „трансмутация и трансформация на
атомите по психично сродство” във вече реализираното творение.
Тоест сътворението е Еволюция на Видовете и Еволюция на Човека,
защото трансмутацията „по психично сродство” е възможна
само при човека, въпреки че някои видове животни могат да
ползват своите атоми „по психично сродство”, за да осъществят
трансмутация на атомите си „по химично сродство”. Първото
е създаването на видовете, а Второто – тяхната еволюция. И
двете протичат в материята, в единството на организацията
на атомите на материята на такова енергийно ниво, че самата
материя да може да осъществи по-късно своето собствено
развитие. Чрез развитото и одуховорено съзнание.
Съ-творчеството, като Второ ниво на организация на
специфични атоми на материята (елементите) е процес, ръководен
от енергията на индивида чрез неговото лично съзнание.
Нютон наистина е един от адептите на Алхимията, но
ограничен и скован от фанатизираната претенция на учени
и църковни схоластици, не може да прескочи бариерата на
тогавашната научна парадигма. Разбира се не бива да забравяме
и факта, че науката все още е на ниво доатомно, а алхимията е
знание за атомното и податомното нива, при което кварки и
кванти са в единство и хармония. В онази епоха не е имало нужните
обективни условия за подобни идеи и хипотези. Дори идеята за
кварки и кванти тогава е била немислима. Затова отдаваме почит
на този гениален промислител на алхимичното тайнство, колкото
и недоказано да изглежда то от съвременна позиция.
Какъв контраст: всички търсят чрез алхимията злато, а
Нютон – Бога?!
Нима има друг учен (дори днес), успял да прозре, че чрез
Алхимията може да се докаже Бога – Първотвореца?
Опитайте – ще осъзнаете, че алхимичните промени в нас,
протекли чрез дейността на съзнанието ни, са единствената
божествена проява на човека – богоподобието. Ето как алхимията
отговаря на един въпрос, повдигнат и недостатъчно осъзнат в
Библията: Въпросът за Подобието на Бога с Човека. На Твореца с
Творчеството му. В алхимичните процеси на трансмутациите по
„психично сродство” се състои тази прилика. Там и само там!
Единствен Нютон се сеща за тази възможност. Другите, за да
получат някаква що-годе яснота по въпроса за алхимията, се хващат

1.

2
Първият Велик Адепт на алхимичната наука в планетния живот на
сегашното човечество е Великия Адепт на Ритъма Орфей (Орф-ай). Адептът
Орфей, Първият Орфей, е положил основите на алхимичното преобразяване на
Природата от самото начало на трансмутациите на планетното тяло, еднакво
валидно и за Четирите Царства. Оттогава тази Велика Звездна Индивидиуалност
идва на Земята в племената на траките при всяка нова епоха от еволюцията на
биоса . Орфей въвежда Общия Принцип на ДАО хармонията в земното проявление
на Подобието. Неговият Личен бинарен принцип Евридика е всъщност неговата
Душа, която той всеки път, във всяко прераждане, изважда от мрака на земния
Аид (ада), но в последна сметка тя се завръща там, защото Душата, като Среден
принцип в организма, не може да съществува извън формата на тялото.
Другите двама Велики адепти на алхимичната трансмутация на Човечеството
са Прометей и ИИСАА (Иса Ра) – Иисус Христос. Орфей идва, за да извади своята
душа от царството на Мрака – материята на Луцифер, Прометей идва, за да
приложи на земята Небесния принцип за действието на Етера (плазменото тяло),
в човешкия организъм, а Иисус Христос, за да освободи окончателно от Княза на
планетата пленените души на Праотците на Човечеството – генетиката на Рода
Човек.
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за някой от известните текстове. Впрочем това е единствената
литература по този въпрос – кодираните, завоалираните, изцяло
символични текстове и рисунки. Така изследването се изважда от
контекста на определени алхимични идеи и се превръща в база за
дълги и неубедителни анализи и интерпретации.
Нютон се опитва да открие чрез алхимичните експерименти
(които „де факто” са химични) Бога, характера на неговото
творчество и т.н. За първи път в съзнанието на един водещ учен
узрява идея, надхвърляща научните търсения чрез химичните
експерименти. Нютон зададе въпрос на Науката и Църквата, на
който за съжаление нямаше как да отговори. Академичният свят и
Папския двор умничко мълчат. А Богът-творец чака.
И дочака другият Адепт на Алхимичното тайнство –
Карл Густав Юнг2. Юнг продължи Нютон, но в посоката на
трансмутационните алхимични идеи „по психично сродство”,
защото осъзна и аргументира архетиповото отношение:
Архетипов модел – Архетипов образ. Цялото му действие е в
психичното ниво на алхимията: Архетиповият модел, тоест Бога
(божественият образец), развит и действащ чрез Архетиповия
образ (човека). Той ясно и категорично определя: архетиповете не
са представи. Те са по-скоро психични структури, които организират
символните представи. Ето нагледен пример за подобието между
Човека и Бога по Образ – защото, човекът е трансмутираща
същност, способна да осъществи своята лична еволюция до
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божествения образец, до бога. На „химичното сродство”, тоест
на собственото си физическо тяло. Така Образът (химическото
сродство на елементите в тялото) и Подобието (психичното
сродство на ума) стават едно цяло – богоподобието.
Тези две идеи, довели до постулирането на двете основни
мутации в алхимичните процеси (трансмутация и трансформация),
задвижват епохата „Риби” в основната задача: алхимичното
преобразуване.
След Идейната цел, дадена от Нютон и Образецът на
Архетипа, изведен от Юнг, идва ред на Знанието, което трябва
да ги обедини и да даде на Ума на Човека опорна точка в трудния
процес на самотрансмутирането си. Възможността да се достигне
до този процес бе осъществена на дело от хунора Иисус Христос
на Преображение, Възкресение и Възнесение.
Химията и Алхимията не са различни, произлизащи една от
друга науки, а две свойства (качества), на един и същи процес.
Нещо като съдържание и форма и т.н.
За да не разискваме повече този въпрос ще приведа един
от древните текстове, препечатан дословно от книгата на
В.Л. Рабинович „Алхимията като феномен на средновековната
култура”, стр.18., който ясно илюстрира безпредметността на
съдържанието на цитирания текст.
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ТЕКСТ DE VISU
За да приготвиш еликсир на мъдреците, или философски камък,
вземи сине мой, философски живак и го нагрявай, докато се превърне
в зелен лъв. След това нагрявай силно, и той ще се превърне в червен
лъв. Дигерирай3 този червен лъв в пясъчна баня с кисел гроздов
спирт, изпари течността, и живака ще се превърне в клейобразно
вещество, което може да се реже с нож. Сложи го в намазана с глина
реторта и бавно дестилирай. Събери отделно течностите с различна
природа, които ще се появят. Ще получиш безвкусна флегма, спирт
и червени капки. Кимерийски сенки4 ще покрият ретортата със
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3
дигериране – нагряване на твърдо тяло с течност, без да бъде довеждана
течността до кипене.
4
кимерии или кимерийци – според гръцката митология са народ, живеещ
на края на океана, при входа на Подземното царство. В рецептата става въпрос
за черния налеп по стените на ретортата, който се появява от разлагането на
органичните вещества при силно загряване.

1.

Какво е това? – възкликва Рабинович.
Да се опитаме да разшифроваме “рецептата” за получаване
на философски камък, която според преданието принадлежи на
испанския мислител Раймунд Лулий (XIII – XIV век), повторена е
от английския алхимик от 15 столетие Джордж Рипли в „Книга
на дванадесетте врати” и естествено е била предназначена за
изпълнение, възприемала се е като безусловно ръководство за
действие е безмислено. (пак там, стр. 19)
Цитираното по-горе възклицание на Рабинович, според мен,
е съвсем основателно. Да коментираме този текст подробно е
просто загуба на време. В него, в тази измислена от край до край
„алхимична рецепта”, няма нищо друго освен трансформации на
вещества (не на елементи), които в последна сметка не дават нищо
друго освен нови съединения нямащи нищо общо с алхимичните
трансмутации. Цялата алхимия, такава, каквато е достигнала
до нас днес, е само това: трансформации, трансформации и …
трансформации.
В алхимичен контекст символиката в горния текст има
определен смисъл и той се свежда до идеята, че Философския камък
(кристалната структура), е достигнала максимално развитие на
своите „атоми по психично сродство”, способни да извършват
алхимична трансмутация и да преминат към следващият етап
на еволюцията си. Затова философският живак – динамичен
елемент в процеса – става Зелен лъв, тоест върховен елемент от
еволюцията, при което развитието преминава от Кристалното
царство към Растителното (зеленото), после се превръща в
Червен лъв – Животинското царство (кръвта), а по-късно и в
Жълт – човешкото царство – златната аура, слънчевата плазма и
т.н. Този процес, по-ясно и приказно е описан в приказката „Златка,
златното момиче”, на която съм направил алхимичен анализ в
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своето тъмно покривало, и ти ще намериш в нея истински дракон,
защото той изяжда своята опашка. Вземи този черен дракон, стрий
го върху камък и го докосни с нажежен въглен.Той ще се запали, ще
приеме скоро великолепен лимонен цвят и отново ще възпроизведе
зеления лъв. Направи така, че той да изяде опашката си, и отново
дестилирай продукта. Накрая, сине мой, старателно ректифицирай
и ти ще видиш появяването на горлива вода и човешка кръв.” (Dumasq 1837, с. 30).

21

1.

В ъ веден и е

“Български вълшебни сакрални приказки”. Тогава идва ред на Черният
дракон – тъмната ложа, която подлага на изпитания Червения лъв
– човека. Странно как се е запазил този текст с толкова много
данни относно алхимичните свойства на химичните вещества,
илюстриращи основните процеси от еволюцията на веществата
на планетата – химиосферата … и който се е тълкувал така
елементарно.
Ще разгледам още един пример, този път на схема, илюстрираща
символа на алхимичното дело, приключвайки с измишльотините на
средновековните „алхимици” и съвременните им подражатели.
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„Символът на алхимичното дело” < Хермафродитната рожба
на Слънцето и Луната >, е разгледан и добре анализиран от Юнг в
неговия капитален труд „Психология и алхимия”,
стр.79. Откриваме лесно голямата символна
бъбривост на елементите, както и парадокса
над тялото на символичното цяло (елипсата)
да стои християнски кръст, тип малтийски.
Няма да обсъждаме факта, че той е по произход
тангристки и означава Хермафродитен принцип
Символ на
на движението на енергиите в конкретна
алхимическото дело
Звездна система, както и баланса между личните
енергийни движения на дадена планета и звездата около която се
върти тя. Ние наричаме нашата звезда Слънце. Всъщност този
кръст дава знание на ниво: Безполово творчество в нивото
СИН (Амон-Ра). За истинският алхимик само този символ стига,
за да разбере, че става въпрос за хермафродитното състояние
на духа (като андрогинна монада) в нашата Слънчева система и
хермафродитното движение на енергиите вътре в нея – факт,
известен на колобрите от над дванадесет хиляди години.
Символът Слизащия (триъгълник с върха надолу), се съдържа
също в кръста. Давидовият знак, поставен в тази рисунка, означава
същото. Поставянето му в триъгълник с върха на долу е просто
бъбривост. Но дори ако приемем, че е нужен, тогава символите
на Слънцето и Луната са абсолютно ненужни. Наличието на
точка вътре в кръста и липсата на център в знака на Давид са
достатъчни, за да разбере истинският алхимик, че става въпрос за
Хермафродитното творчество на Слънчевата Йерархия (Елохима),
защото още като ученик (шаман) е научил, че „всичко, което
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изучава колобърът, се отнася само за Слънчевата система или
за нейните отношения с подобните звездни системи”.
За другите символи, с които е изпълнена рисунката не си
заслужава да се говори, защото колобърът–алхимик знае, че те
са задължителни в „развитието”, в „разработката” на идеята на
основния символ.
Около 80% от всички така наречени „алхимични символи и
композиции” са по-късна, доста фриволна изработка на кабалисти
и учени, завладени от полуистините на окултните науки, тъй
като самите окултни науки се предават само от посветен на
посветен, които никога не говорят за същността на вложената
в тях тайна. Блестящата идейна разработка на Юнг е само още
едно доказателство за мощта на гения в анализите, които прави.
Той, разбира се, няма никаква вина за фанатизираното себелюбие
на „творящите” подобни схеми и текстове, а и сам ясно уточнява
в знаменития си труд: Алхимията се интересува преди всичко от
зародиша на единството, който лежи скрит в хаоса на Тиамат и
представлява аналогия с единството на божеството.
И на края ще уточня още: наличието на схеми и рисунки на пещи,
колби и подобно оборудване доказва тъжната истина, че тези
хора изобщо не са знаели какво правят. При осъществяването на
алхимичните трансмутации не се използва нито един инструмент
или атрибут от подобен вид. Само тази истина е достатъчна, за
да забравим изобщо за самозваните претенции на полуграмотни
хора.
Всички алхимични символи (лъвове, дракони, триъгълници,
елементи и други), се отнасят до алхимични промени в нашия
организъм през „престоя” на душата в съответното зодиакално
съзвездие (йерархичното ръководство), тоест във възможната
позиция за енергийни и функционални промени.
Чистият вид на Разума можем лесно да открием в науката, но…
тя все още е само описание на форми и тела. Науката в днешния
вид е вторачена в материята и представлява описание, а не
знание за случващото се вътре в материята – в субективния свят
на формите и обектите.
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А лах и м и ята
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2 . А л а х и м и я та като на у ка . О сновни п он я ти я
на а л х и м и я та .

24

В Уикипедия четем: „Наука в най-широкия, класически смисъл, е
систематизирано достоверно знание, което може да бъде убедително
обяснено чрез логиката. Съвременната философия на науката
дефинира понятието по-тясно, като ограничава обхвата му до
знанието, което е експериментално проверимо въз основа на научния
метод.
Науката в тесния смисъл на понятието се разделя на две
основни направления – природни науки, които изследват природните
явления, и социални науки, които изучават човешкото поведение и
общество5. Науките от тези две групи се основават на наблюдения
и възможността за проверка на изводите чрез повторими
експерименти.
Методите на научните изследвания включват изграждането
на хипотези за наблюдаваните явления, провеждане на тестове
и експерименти, проверяващи тези хипотези при контролирани
условия.
Използваните в емпиричните науки методи за изследване на
явленията, придобиване на ново знание или коригиране и интегриране
на съществуващо знание, се наричат научен метод. Неговата
основна характеристика е в това, че се основава на събирането
на наблюдаеми, емпирични и измерими свидетелства, които се
подлагат на определени принципи на разсъждение. Научният метод
се състои от събирането на данни чрез наблюдение и експерименти и
формулирането и изпитването на хипотези.
Основна цел на научния метод е да направи изследванията
възможно най-обективни и да намали тенденциозната интерпретация
на резултатите. Друга важна цел е документирането, архивирането
и споделянето на данните и методологията, така че те да бъдат
достъпни за внимателна проверка от други учени.”				
			
Наука и метод на науката. И двете основават достоверността
5
В логиката на това определение Алхимията се явява наука за природните
и социалните науки, но в тяхното качествено взаимодействие и отношения,
защото нейната основна задача е еволюцията на съзнанието, което е продукт на
битието като единство от физическото и социално съществуване на личността в
обществото.
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на свето познание само и единствено върху експеримента и
неговата повтаряемост. Тоест, Методът произлиза и обслужва
определени научни идеи, които получили определен брой или
процент повтаряемост стават хипотези и научни знания. Науката
приема за познание само доказаното чрез научния Метод. А кой и
възоснова на какво изготвя параметрите и критериите за оценка
на този научен метод? Тези критерии, измислени от учените
стават доказателство за истина, чрез която се канонизират
експериментите на научното знаниие? Омагьосан кръг.
Аз няма да коментирам какво означава „контролирани условия”,
защото това е просто смешно… винаги, когато контролираме
условията на един експеримент, ние всъщност насочваме
параметрите на изследването в изкуствена посока, тоест:
резултатът никога не може да бъде истинен, следователно не е
познание. Такива експерименти винаги обслужват само очаквани и
програмирани резултати.
И още нещо: следните направления на изследване не се отнасяли
към науката: Астрология, Алхимия, Хомеопатия, Вампирология,
Зонеристика, Криптозоология, Нумерология, Окултни науки (Кабала,
Ликантропия, Магия, Некромантия), Парапсихология, Теория на
торзионните полета, Уфология, Фантомология, Хиромантия,
Цереология.
Само първите три „псевдонауки” са достатъчни, за да
разберем колко условна и преднамерена е съвременната наука,
защото и трите, особенно Хомеопатията са вече всеизвестен
научен медицински метод за лечение с поразителни положителни
резултати. Така стои въпросът и с Астрологията – за влиянието
на съзвездията върху планетата и биоса на Земята – нещо което
съвременната наука непрекъснато доказва, но все още не иска да
признае правото на човека да усеща влиянието на космическите
обекти, които иначе влияят на тревата, на растенията, на
животните и прочие, както твърдят самите учени… дори
след неопровержимите доказателства за лунното влияние над
растителния свят, животните и менструалния цикъл на жените.
Трябва ли непрекъснато да си припомняме, че когато Кеплер
заявил, че морските приливи и отливи са предизвикани от лунното
притегляне Галео Галилей възразил, че това е „окултна фантазия”
и че да приемаме влияние от разстояние без материална връзка,
е в разраз с природните закони. Изглежда науката от времето на
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Галилей все още не е променила съществено възгледите си за света
и явленията в него. Аз не съм срещал по-безапелационни твърдения
дори сред религиозните фанатици, сравнени с тези на високо
титулуваните научни среди. Да се твърди, че космосът не влияе на
физическия и психичен живот на хората днес, след всепризнатата
Квантова теория и последвалите я научни хипотези, е най-малко
несериозно. Без още да знаят със сигурност какво е „квант”,
учените измислиха и вече „научно” говорят за квантова механика
и т.н., но умопомрачително забравят, че именно Квантовата
теория доказва Астрологията, Хомеопатията и Алхимията като
напълно реални науки.
Няма по-голямо безумие от това на учените, разбиващи
ядрото и взривяващи квантовата му организация. А„сблъсъкът”
на елементарни частици? Лъчението, което съпровожда тези
процеси, може да се окаже не само опасно, но и смъртоносно за
биологичния живот на планетата и слънчевата система като
реалности, защото както вече сами осъзнаха, всички субатомни
частици са свързани и обвързани независимо в коя част на вселената
се намират. Всеки опит в това отношение поставя сложни и
критични проблеми пред Силите, които обуславят преходите от
квантовата в атомната реалности – от непроявения в проявения
свят. Ако те познаваха поне отчасти алхимията, същите знания
можеха да получат, анализирайки дори само малко семенце от ябълка,
в което се съдържат в проявен вид трансмутационните връзки на
Рода. Йерархията на Силите, както я наричат в Тангризма, Шумер,
Египет и Вавилон, е Принцип и Канон за тези трансмутации. Ако
Юнг можеше да осъзнае и обоснове Архетипа не като колективно
несъзнавано, а като знание душевно съпреживяно в алхимичните
отношения между дясното и лявото полукълба и ако имаше как
да го каже на учените без те да го анатемосат за това, науката
можеше да „отскочи” поне една глава нагоре в своето разбиране
за квантово–атомната реалности. И Юнг щеше да се „самоубие”
като учен, защото половината от колегите му щяха да го обявят
за луд и окултист, точно както Галилей смятал Кеплер за луд. Окован
от псевдоидеите и тълкуването на алхимичните трактати Юнг
прави невероятни опити да проникне в тайната на алхимичното
знание – квинтасенцията на Съ-творчеството.
Чистият вид на Разума е в науката. Но тя все още е само
описание на форми и тела. Науката, в днешния вид, е вторачена в
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материята и представлява описание, а не знание за случващото се в
материята, в субективния свят на формите. И докато чувството
тотално ни сближава и съединява, науката (разумът) тотално
ни отдалечава, защото раздробява безкрайно, уповавайки се на
„прочита” на формата. Цялата наука днес прилича на археологията
– по външните белези сътворява умозрителни хипотетични (много
често лични) твърдения-хипотези.
Авторът на цитираната статия явно не знае що е то Окултна
наука и какви са целите на нейните знания, но знае, че е лъженаука.
Уфологията, която никога не е твърдила, че е наука, е в найчист вид търсеща и то по научен път доказателства за космично
приръствие.
Колкото до Торзионните полета мога да кажа следното:
Тороидалните движения на енергията на вселената – етера
– не само че е наука, но е и науката на бъдещето. Наука, върху
която ще се градят основите на бъдещото познание за физиката
на вселената, стига учените да достигнат до коректността да
признаят, че Етерът е началото на химичините елементи, както
направи Менделеев в своята таблица, а маститите корифеи
безотговорно го премахнаха… само за да може прословутата Теория
на относителността на Айнщайн да просъществува и деформира
чистото научно познание. Знанието за етера разглежда три
основни качества на тороидалността:
1. Затворена система – ТОР. Сфероидна. Ешеровата сфера,
но не повърхностно обхващаща, а пространствено изпълваща
вселената енергия без да губи тороидалността си.
2. Полеви тороид – енергия, образуваща полева структура с
плоскостен характер. Такава е всяка звездна система и нейното
планетно семейство. Такива са всички галактики. Такъв е строежът
на атома с неговите електрони. Строеж, който няма нищо общо
с „научното „ твърдение, за ядро с орбитално въртящи се около
него електрони. Това е тристепенното значение на символа Колела
в Библията.
3. Торсионни потоци. Те представляват енергийни
винтообразни по строеж потоци, които имат изключително
енергичен характер. Контактуват пряко с планетното тяло.
Тороидните електромагнитни потоци ще коригират
окончателно всички теории за електромагнитните полета – от
силовите линии на обикновения магнит(чийто произход все още не
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обяснен научно) до електромагнитните структури между звездите,
които създават гравитацията. Гравитацията не е привличане, а
увличане, силово попадане под влиянието на електромагнитните
сили на ядрото на планетата и нейното тяло. Повърхностна
сфера и сферично ядро с различен капацитет на електромагнитни
лъчения и сходен поляритет на енергиите, както и на посоката
им на въртене. Тороидалното въртене и отношенията между
двете „тела” на планетата определят околоосното въртене
на планетното тяло. Точно тези сили принуждават земята да
се върти около остта си. За нашата планета посоката на това
въртене е свастична – лявовъртяща се. Науката до днес няма
никаква прилична идея защо и как планетата ни се върти около
своята ос и то с постоянна скорост.
А тороидалното електромагнитно полево лъчение определя
орбиталното въртене на планетата около звездата . Това
привличане и движение на електромагнитните сили регламентира
гравитационните отношения във вселената, „пътя” на квантовата
реалност (елементарните частици), както и необяснимата им
взаимосвързаност. За нашата земя посоката на това въртене е
лява – свастична.
Науката все още не знае нищо за електромагнитното поле
и електричния заряд. Те много често взаимно се заменят, но не
са синоними. Науката продължава да говори само за функциите
на емектромагнитния заряд и поле, но нищо не може да каже за
природата им. Както казват Е. Григориев и Г. Мякишев в книгата
си „Силите в природата”: Ние не знаем нищо по-първично от
електромагнитното поле. И именно затова не можем да кажем нищо
за неговия строеж”. Което „де факто” означава, че науката все още
определя електрическото поле и заряд не чрез тяхната „структура,
или механизъм, а чрез техните функции”.
Само преди 50 години науката ни уверяваше, че най-малката
неделима частица е атомът, после откриха елементарните
частици, сега се надпреварват да „откриват” елементарни
частици-вълни и така нататък… все „научни” хипотези, които
никой не е доказал, експериментирал и потвърдил многократно
– както изисква научният метод. Всичко е хипотези – тоест
недоказани твърдения на учени, които всъщност все още не знаят
какво точно търсят, но имат метод и то научен, за да го открият.
Един въпрос: възможно ли е регистрираните днес „следи от частици”
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Кварк означава „духче” – могат ли учените, измислили това не-научно, а
чисто езотерично наименование на нещо, което изобщо не са регистрирали, още
по-малко доказали чрез своя научен метод, да отговорят: Как стигнаха до това
име и какво всъщност означава научното понятие кварк? Има ли нещо общо с
езотеричното Дух?!

2.

да се окажат процес, регистриращ преминаването на частица от
квантовата в атомната реалност?! – вместо предлаганата ни,
все още необоснована хипотеза, че частиците преминават от едно
състояние (материя) в друго (енергия)?!
Науката, всички научни методи и експерименти, са като
ситото. То не само че има предварително и преднамерено фиксирани
големини на отворите, които нарочно са калибрирани точно така,
за да пропускат или задържат всичко не-нужно на идеята, което
вече поставя под сериозно съмнение достоверността в изводите.
Научно доказуемото в нашия живот не е повече от 10% , но ние
уверено твърдим, че имаме научен живот и познание и че науката
познава живота.
Науката още не е дала нито един смислен отговор, който
да се потвърди експериментално – така както тя държи да
се потвърждават експериментално и многократно всички
мистични преживявания – какво е това съзнание? По какъв начин
самоорганизиращата се материя се организира така, че развива
самосъзнание? – разбирането за самата себе си и за нещата извън
себе си.
Алхимията е НАУКА и алхимиците са учени, защото знаят много
много повече от съвременните учени за елементите, веществата
и структурирането на същите. Знаят за НЕвидимия и НЕпроявения
свят – света на кварките6 и квантите. Знаят за ДНК. За разлика от
микробиолозите, алхимиците са знаели как се структурира ДНК.
Кои са атомите, които ръководят процесите на съединенията,
трансформациите и трансмутациите на материалния свят
на атомно и молекулно ниво? Знаят кои са тороидалните сили,
които регламентират лявото въртене на Земята и дясното на
спиралата на Живота.
Тази наука в основната си част все още е тайна… защото науката
днес няма морал – нито личен, нито обществена отговорност. И
това го доказват не само атомните бомби, оръжията от всякакъв
вид, опасните лекарства с отрицателни странични действия,
производството на вредни за здравето храни и т.н. – доказаха го
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и микробиолозите, които още непроходили в проучването на ДНК
започнаха да клонират овце, хора и … – вандализъм!
Българската колобърска традиция определя Алхимията
категорично като свое знание за Творчеството и СЪтворчеството
– сътворението на видовете.
Преди да засегнем въпроса за Сътворчеството, трябва да
уточним една подробност, която умишлено и безпрецедентно се
избягва за коментар от всички учени включително и тези, които
навлизат в пределите на философията на науката. СЪТВОРЕНИЕТО
обяснява СЪ-твореното, но не дава никаква информация за
ТВОРЕНЕТО. Щом науката претендира за логика и истина в своите
експерименти и методи, тогава е редно да каже нещо по въпроса
за Творчеството, затова, че преди да имаме Съ-творение е имало
Творене, с което Съ-творението е станало „също” и „единно”, за
да може да се нарече съ-творение на творенето. Странно защо
никой от корифеите на философията на науката или религията
все още не се осмелява да повдигне този въпрос. Библейските анали
също започват от Съ-творенето, а не от Творенето.
В еврейската Библия тези два кода, разгледани изключително
ограничено и неточно, изобщо не правят реални податки за
същността на протичащите процеси. За Сътворчество там само
се споменава и то доста косвено. Незнанието, което лъха от тези
пожълтели от компилации страници, поддържано много ревностно
и от християнските каноници, довежда процеса до най-лошата
форма на незнанието – отричане, анатемосване и превръщане на
прозвището алхимик в етикет за враг, което автоматично води
до преследване и физическо унищожение. Тъжно е като си помислим,
че религиите, прокламиращи най-много братството, човечността
и смирението извършват всъщност най-много зверства и търсят
непрекъснато врагове, срещу които всячески воюват. Тази участ
не е отминала и учените, занимаващи се с процесите на Принципа
и Законите на трансмутацията в материята.
Алхимията е наука на Елохима на Слънцето за трансмутациите:
1. от Елохимът към Биоса на планетата и
2. от Биосът на планетата към Елохима7
7
В този труд разглеждам само трансмутациите, свързани с планетата
Земя, въпреки че процесите би трябвало да са идентични към всички планети в
системата на нашето Слънце, но не е задължително.
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Тези два вида трансмутационни потоци, свързани тясно
с дейността на Слънцето вътре в нашата планетна система и
по-специално Земята, определят характера на Биосферата на
планетата, както и извечната битка между Йерархията на Шамбала
и Йерархията на Агарта, които разделят Биоса на Лунен и Слънчев.
В нашата епоха тази битка приема див антагонистичен характер,
поставящ човечеството в крайни, безчовечни конфронтации,
типични за цялата химиосфера на планетата, но изразявани в
живота на хората като фанатични претенции и расизъм.
В общочовешки план това е грандиозната битка между
цивилизациите Атлантида и Рама, която завършва с разрушаването
на Рама и утвърждаването на Атлантическата раса като водеща
в живота на земята. Водачеството се изразява главно в опита на
рептилната раса да внедри в човечеството своята лична генетика
и да осигури еволюцията си за сметка на хората. Рептилната раса е
паразитна раса, живееща паразитно в човешката раса. Лишени от
каквато и да е душевна чувствителност, те драстично поставят
хората в непрекъснати борби, битки и кръвопролития, осигуряващи
им поток от негативна енергия, чрез която живеят. Въвеждат и
утвърждават кръвната жертва като нормална и единствената
истински засвидетелствана благодарност на хората към бога, а
всъщност жадно консумират енергията на кръвната субстанция.
Всички, които принасят кръвни жертви служат на рептилната
каста.
Тяхната генетична доктрина е ясно описана в книгата Битие –
религиозно-социалната доктрина на юдаизма. Самото име Битие,
на гръцки означава Генезис (Genesis). Разложено на своите съставни
понятия името дава Gene – гени и Isis – Изида. Или БИ-тие на Гените
на Изида в човека. Цялата Звездна религия на Египет развива този
проблем системно и детайлно. Описано е как рептилната ДНК е
внедрена в организма на Човека, който е елохимен по произход.
Затова хунорът Иисус Христос, дошъл да отвори очите на
„болните” (хората с поразена ДНК), преди да умре на Кръста, казва:
„Елои, Елои лама савахтани!”, призовава Слънчевия Елохим, Твореца
на Човека. Както някога Ехнатон (синът на слънцето), се е опитал
да спре злоупотребата с лунните енергии и звездните магии на
Орионовата династия, заменяйки я със Слънчевата и бил убит, а
религията му заличена. Така и Христос, когато се опитал да покаже
на юдеите как да издигнат вибрациите си на по-високо ниво и с
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това да ги подготви за предстоящите промени – бил убит върху
символа на Земята – Кръста или Саракта на българите. Но преди
да умре, жертвайки се за болните, тоест за заразените с ДНК на
Орионовата Йерархия, казва още нещо: „При Отца се ходи само чрез
Мене”, с което подчертава, че хората, които искат да излязат
от жестоката хватка на тази генетична деформация трябва да
приемат Неговия завет, защото Пътят към Вселената е чрез и
през Слънцето – Елохимната Йерархия на планетната ни система.
Никоя душа не може да напусне гравитационните полета на
планетата и слънчевата система, ако не премине през плазменото
тяло на Слънцето.
Самото понятие Алхимия е пряка производна от понятието
Елохим – Елли, Елои.
Учените, изучаващи и практикуващи тези закони, се
наричат алхимици, тоест посветени в трансмутациите на
материята, довеждащи структурата до коренни, базови промени,
предопределящи организацията на атомите на друго ниво и по нов
начин.
В съвременното тълкуване понятието Алхимия е съставено
също от две части АЛ и ХИМИЯ – изкуствено изведени от
съчетанията между понятието химия и необяснената до днес
„арабска” частица ал. АЛ не е арабска частичка, а българска и
означава Първият, също както АН пред името на Колобъра –
Главният колобър на Каганата. Българското име Алмъш означава
Първият мъж, Първенецът между мъжете: ал – първи и мъш(ж) –
мъж.
В аспекта на знанието за възникването на алхимията като
наука за трансмутациите на квантовата реалност в химическа
става разбираемо, че за българските колобри възникването на
химиосферата е имало своя предходен период – първообразуването.
Имало е цикъл АЛ преди да се появи Химията – химическата
реалност. Ал-химия означава първата химия, първичната химическа
реалност – предатомният свят на химиосферата. Ал не е арабска
сричка, а българска представка с ясно и конкретно значение.
Частицата ал, казано просто и ясно, определя характерни
похвати за трансмутации на елементите, осъществени и заложени
като еволюционни методи при пренасянето на живите организми
(семената) във Вселената. Тя е код за владеенето на методики за
това невъзможно за обяснение трансмутиране, които посветените

алх и м и ята .
на
понят и я
О сновн и
наука .
като
А лах и м и ята
2.

колобри са можели да прилагат върху живата материя, ускорявайки
нейната еволюция, в това число на растения, животни и хора, на
отделния индивид, на цели групи, народи и на Човечеството като
единен организъм.
Понятието Химия е всеизвестно. Няма друг вид промени във
веществата (елементите и съединенията), освен химичните.
Дори психичните трансмутации в последна сметка водят до
химични процеси. Всичко е химия и ... енергия. Частицата АЛ
регистрира именно тази базова зависимост: енергия – ал-химия и
енергия – химия.
За алхимиците понятието Алхимия е съставено също от
две части: частицата Ал и Химия, които са преки производни
от понятието Ел – о – хим, тоест Алхимията е Елохимна
наука за трансмутациите. Понятието Елохим е древно като
човечеството и алхимичната наука, която предхожда появата на
човека на планетата ни. Последен Адепт на Елохимната наука в
света на Проявените светове на нашето планетно СЪ-Творчество
в тази Коренна раса е Петър Дънов (Беинса Дуно). Неговата задача
обаче, не беше разкриването
като наука, нито прилагането
на трансмутационни процеси, а подготовката на хора, българи
и траки, които съзнателно да предприемат лични психични
трансмутационни процеси за преминаването на човечеството
към следващия еволюционен цикъл. Бялото братство на Дънов не е
религия или християнска секта, а братство от души, подготвящи
чрез трансформациите на собственото си тяло генетически
модулации в ДНК на българите и траките… а чрез тях и на
човечеството. Затова тези два етноса, обединени в един народ,
ще бъдат винаги трън в очите на планетния Княз и Йерархията
деформирала яДНК на човечеството в посока на антагонизъм и
братоубийство. В това се изразява битката на тъмната раса със
светлата – бялата раса на арийците.
Алхимикът е учен, изучаващ процеси, които съвременната наука
дори не може да си постави като ясна цел и задача. Хипотетично
те съществуват в нейните идеи, но методологично, да не говорим
за експериментално, нямат никакви постановки. Бихме могли да
уточним, за да бъда правилно разбран, че алхимиците се занимават
с:
Първо: Принципите за структуриране на Химиосферата и
Биосферата.
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Второ: с алхимичните трансмутации от физиологичен и
психичен характер в Природата и Човека, които са причина за
появата на Ноосферата. Те са Предметът на алхимичната наука.
Методите за изучаване, овладяване и работа с Предмета
на алхимията са два: Приказката и Алхимичните знания на
колобрите – катари.
Методът Приказка е за широка употреба, за хората, докато
Знанията в научния им вид, се дават само на посветени, надеждно
обучени да боравят с тях колобри. Този метод се прилага още в
ранна детска възраст, когато психичните атоми на индивида
подлежат на развитие и усъвършенстване за бъдещото му духовно
развитие. Методът Приказка работи чрез Героя в приказката, за да
внуши посоките на душевното съпреживяване, наречен сполучливо
от Юнг – Архетип.
Коректността изисква да уточния, че единствено Карл
Густав Юнг от съвременните учени успя да се докосне до Метода
за Архетиповото насочване на подсъзнанието (несъзнаваното),
ориентиращ еволюцията на човечеството към определени модели.
В разглеждането на понятието Архетипов модел до неговото
разгръщане като Архетипов образ се намират множество зърна
от блестящи прозрения и уникални догадки. Разбира се част от тях
принадлежат на неговите талантливи последователи като МариЛуиз фон Франц и Жан-Франциска Крус ван Валден.
Тук трябва да уточня, че Дънов не прави опит да развива
архетипа Елохимен човек, а го възстановява… такъв какъвто
е бил преди генетично и принудително да бъде подложен на
мутация. Той е бил напълно наясно, че психическото архетипово
възстановяване не е възможно, ако организмът не се подготви чрез
физическа трансформация.
Преди да продължа трябва да си изясним какъв смисъл влагат
колобрите в понятията Трансмутация и Трансформация.
В речниците понятието трансмутация (лат. transmutatio) се
отределя като превръщане, променяне в нещо, а трансформация
(лат. trаnsformo) като преобразяване, променяне, видоизменяне.
Тези две понятия ще срещаме много често, затова изяснявам
тяхния смисъл от гледна точка на алхимията.
Трансмутация за алхимиците означава: преструктуриране на
специфичен вид атоми в дадена физическа структура, заставящи
всички атоми на структурата да преминат на ново ниво на
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организация, след което то вече има съвсем друга, коренно различна
структура и функции от първоначалната.
При трансмутацията се осъществяват такива нива на
преструктуриране на атомите на тялото, че то преминава
от едно Царство в друго. Например: кристалната структура на
Рубина (AL2O3) се пренарежда по такъв начин, че от скъпоценния
камък се ражда цветето Роза. От Царството на Кристалите
атомите трансмутират в Царството на Растенията. А от
клетъчната структура на Розата чрез нов трансмутационен
процес, се ражда животното Сърна (примерно) или от Царството
на Растенията (розата) атомите се преструктурират до атомно
ниво, характерно за Царството на Животните (сърната). При
нов трансмутационен процес атомната структура на сърната
(животното) може да се пренареди така, че да се превърне в човешко
същество. Ето как сърната от Животинското царство преминава
в Човешкото царство, което също принадлежи на Животинското
царство, но е специфично негово ниво. Подцарството на
Птиците и подцарството на Рибите също принадлежат към
Животинското царство. Оказва се, че Животинското царство
има четири собствени разновидности, които са обособени като
самостоятелни подцарства: животни, хора, птици и риби.
Стигаме до извода, че трансмутацията е процес на
пренареждане на атомната структура на телата, при който
промяната е коренно различна, абсолютно нова и няма нищо общо
с предишната си форма и функции. Трябва да запомним добре този
извод, защото в неговата същност се съдържа и крие всичко, което
наричаме Алхимия.
Трансформацията също е процес, осъществяван в алхимичните
промени, но сведен единствено до промени на формата, без да се
преминава от едно царство в друго. Трансмутацията е процес
на промяна на структурата и функциите на материята. При
трансформацията имаме видоизменяне на един вид структура
в друг, без да се променя атомния характер на материята. Найчесто торансформацията се извършва в определен орган или
система от такива. Такава например е промяната на пола при
пчелите, когато пчелата-майка умре и една от работничките
развива половата си стистема, за да може да снася яйца. Или при
мекотелото Аплазия, което променя своята полова система по
собствено желание. Всеизвестен е процесът на трансмутация на
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гъсеницата в пеперуда, където се преминава от един вид „жива
душа” в друг вид, но в пределите на разновидностите само на
Животинското царство, което поставя процеса по-близо до
трансформирането, отколкото до трансмутацията, въпреки че
тя „де факто” също съществува по отношение на структурата
на телата им – гъсеница и пеперуда. Ние определено говорим
само за този вид трансформация, при който се осъществяват
алхимични процеси, защото съществуват трансформации от
чисто технически характер, които нямат общо с алхимията.
Такива са трансформациите на формите на материята при
топене, замръзване, химически реакции и т.н.
В алхимията е широко известен и жадно търсен процеса за
трансмутирането на атомите на оловото в атоми на златото.
Оловото трансмутира в злато, но графита се трансформира в
диамант. При оловото имаме мутационен процес, при който
атомите на оловото (Pb) трансмутират в атоми на злато (Аu).
Въглеродният характер на атомната структура на диаманта и
графита обаче се запазва напълно, променя се само кристалната
решетка, затова нямаме транстмутация, а трансформация. При
трансмутационните процеси материята може да преминава
от нежива материя, както неосведомено я наричат днес, в жива
материя – живи души.
Двете понятия (трансмутация и трансформация) определят
границите на алхимичните параметри, което навежда на мисълта,
че Алхимията е наука за дълбоките промени, настъпващи в яДНК на
атомно и молекулно ниво. Въпросът е изключително важен, защото
съвременната наука все още няма идея как и доколко може да се
въздейства на молекулата на живота, още по-малко какви промени
може да понесе тя при определени условия.
Ако обединим двете понятия Трансмутация и Трансформация
и ги приложим към спекулативно ширещата се легенда за
превръщането на оловото в злато, ясно можем да си представим,
че това е възможно, но едва ли е по силите на човека, дори и да е
алхимик от най-висша класа – катар. Няма алхимик, владеещ това
ниво на промените, който да снижи духовното си съзнание до
келепирджийските мераци на някои хора, пък били те царе или папи.
За възможността да се превърне оловото в злато
колобърството твърди, че това е напълно възможно, стига от
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Джу1 и Джу2 са символи, чрез които алхимиците регистрират основните
качества на атома като физичен елемент (Джу1) и неговите химични качества
(Джу2). За подробности виж главата за Алхимичните понятия.

2.

двете същности на елемента (Джу1 + Джу2)8 , в нашия случай на
оловото, втората да се въведе в такова вибрационно състояние,
че да пренареди атомната решетка на оловото в такава, каквато
има златото. Тоест, ако същността Джу2 на оловото промени
своята вибрационна настройка, държаща атомите по химично
сродство в програмирания ред на кристализация, характерен за
оловото, до вибрацията на структура характерна за златото,
то атомите на елемента олово ще се пренаредят и металът
ще трансмутира до злато. Проблем за алхимика няма дя бъде
промяната на състоянието на Джу2, а промяната в Джу1. Джу2
осъществява на практика природния Принцип за качествата
(съзнанието) на металите. Съзнанието много често е всъщност
паметта за качествата на металите в определени състояния
и съединения. Такъв вид „памет” са агрегатните състояния на
водата, които притежават възможността да трансформират
атомните отношения в друг ред, запазващ всички отношения
между елементите Кислород и Водород, носени и отстоявани
като характеристики от Джу1. Същото се получава когато
същността Джу2 на елемента графит промени своята вибрация
така, че атомите му се наредят по програма, трансформираща
ги в диамант. Говоря само за трансформацията на металите
и елементите. Въглеродните атоми променят решетката си,
но не се получава качествено нов скок в атомната еволюция на
атомите, а само транформационна промяна на решетката,
изградена отново от абсолютно същите атоми.
Трансформационен процес от най-чист вид до този момент на
Земята е показал само хунорът Иисус Христос. Всичките разисквани
от мен негови „чудеса” в книгата „Дванадестте тайнства на
Христос” са трансформационни процеси. Само трансформационни.
В Библията има описан един процес на трансмутация и той е
превръщането на Адам от „човек от кал” в „човек-животно” (жива
душа). Осъществява го Елохимният Творец.
Анализът на понятията показва, че в природата има основно
два вида атоми: по химично сродство – които осъществяват
процесите на трансмутационните промени и обикновени атоми,
които се подчиняват на атомите по сродство. От друга страна
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алхимията говори и за наличието на атоми по психично сродство,
които осъществяват транспроцесите, чрез атомите „по химично
сродство”, подчиняващи от своя страна обикновенните атоми
на новата програма. Самите атоми по „психично сродство” не
могат да осъществят промени – те въздействат върху атомите
„по химично сродство” и последните трансмутират материята.
Следователно на алхимично ниво съществуват три вида атоми,
участващи в процесите за цялостно или частично превръщане на
материята: атоми „по химично сродство”, атоми „по психично
сродство” и обикновенни атоми (атоми на чистото вещество).
Атоми по „химично сродство” наричаме тези атоми, които
имат сродни на себе си атоми в атомните структури на
материята, с коренно различен характер от атомите, съставящи
структурата.
Такъв тип различни атоми в материята организират
физическите структури (телата) на отделните индивиди в
Царствата. В минералното царство – кристалното тяло, в
Растителното – растителното тяло, в Животинското – живо
тинското тяло и в Човешкото – човешкото тяло.
Те са атомите, които определят изграждането на
специфичните форми (структури) на телата вътре в самото
царство. Те правят структурата на телата на слона, леопарда и
гущера, въпреки напълно еднаквата си анатомични структури, да
станат различни по вид организми.
С изключение на Минералното царство, изграждането на
всички тела от другите царства имат за база клетката. Клетката
е самостоятелен организъм. Тя има способността да изгражда
органи, системи и цялостен организъм. Въпреки необозримите
разлики между минералните организми като структура и клетъчния
организъм, съществува едно общо нещо между тях – „атомът по
химично сродство”. Сродство, което прави възможно атомите
на минерала да трансмутират до структури на растение
(клетки), а последните и в клетки от животински тип. Тези
атоми по „химично сродство” са още непознати на съвременната
наука. Те, тяхната дейност и способността им да се променят
(трансмутират) кардинално, са основа на науката Алхимия. Цел
на Алхимията като наука и Метод за еволюция, обаче, са така
наречените „атоми по психично сродство”. Самото им название
говори, че става въпрос за душевни качества на определен вид от
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За да обясня този алхимичен процес и взаимовръзка ще използвам израза
на един от Махатмите, употребяващ в едно от писмата си до Хюм ( 18-то
писмо) израза „химическо сродство”, въпреки, че там той го казва по друг повод.
В писмото се казва: „Привлечена от своето „химическо сродство” към свързване
с други подобни атоми, съвкупността от подобни обединени атоми с времето
става планетно тяло – носител на човека.”
Казаното се отнася за ниво Сформиране на Планета, принадлежаща към
семейството от планети на някоя звезда. Ние ще отидем малко по-напред и ще
проследим в общи линии какво става на ниво Планета – Човек, тоест когато
планетата вече е сформирана като тяло и на нея се е появил биологичният вид
Човек.
На ниво Сформиране на Планета Учителят говори за организацията на
атомите на ниво „химическо сродство”, което обезпечава такова натрупване на
сродни атоми, че да стане възможно образуването на тялото на нашата планета
– земята. Следователно сродството на атомите е определено и осъществено
още на ниво Минерално тяло на планетата. Планетата притежава такова тяло –
изградено от „сродни” атоми. Знанието, че Минералното тяло на нашата планета
притежава структурно възможности за алхимични трансмутационни процеси
е от особено значение за нас, защото тяхното изначално наличие обосновава
възможността, потенциалът на материята да извършва такива процеси.
Споменатото сродство се запазва за всички възможни видове организации на
материята във физически тела. Сродството има кардинален характер за всичко
съществуващо на Земята. В езотеричните науки съществуват четири основни
трансмутационни процеса, наименувани като отделни царства(минерално,
растително, животинско и човешко), защото физическите организми в тях имат
близки по характера на организацията на атомите си тела.

2.

атомите по ”химично сродство”, които чрез Съзнанието могат
да насочват трансмутационни и трансформационни процеси на
атомите „по химично сродство”, а чрез тях и над обикновените
атоми на веществата.
„Сродството”, което поставям като определител и пред
двата вида специфични атоми, не може да бъде разисквано и
разяснявано. Най-общо казано то се отнася до способността им да
се комплектоват и функционират в общ ритъм.
Атомите по сродство9 са тези, които асоциират психически
и биохимически реалии – те са общото между тялото и нервната
система в нас. Докато те не се активират, другите атоми
(обикновените) поддържат системите в равновесие и програмирани
отношения, но щом атомите по сродство се ангажират и
асоциират друго, различно състояние между соматичните и
нервните клетки, започват психичните и биохимични процеси.
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Така само една мисъл, свързана с дадено събитие, асоциира не само
своите си атоми по сродство – психичните, но и химичните атоми
по сродство, които могат да породят светкавични реакции: смях
или тъга, радост или скръб и т.н. до чисто физически реакции на
системите – стискане на челюсти, свиване на мускули, гримаси,
ерекция, юмручен удар, отмаляване, бягство и прочие.
Алхимичното единство между атомите по сродство е
механизъм за протичане на надсетивни реакции – мисловната
активност. В този аспект връзката на психиката с мисленето и
на мисленето с психиката е в самото качество на мисленето и в
психичната активност на атомите по сродство. Те са като форма
и съдържание – две страни на една цялост – аверсът и реверсът
на монетата. ТЕ определят Принципно мисленето като такова,
каквото е за дадена личност.
Ако съврементата психология освен претенцията си, че е наука,
имаше по-ясна парадигма за себе си, може би щеше да прозре подобре тази цялост. Безумие е да се изживява като наука за Душата
(психе), а да съставя методите си на изследване като другите
науки – тясно ограничени в материята си. Тя се намира в същата
несъстоятелност като науката Химия например, която изучавайки
всичко химично не знае почти нищо и не отчита физичното
на химичната реалност – ядрото на елементите. Химичният
елемент е съставен от ядро и електрони. Електроните са химия,
но ядрото е физическата реалност на квантовата реалност –
тогава защо съществуват науките Химия и Физика като различни,
самостоятелни науки? Може ли човек да е само тяло и само нервна
система?
Алхимично ядрото на водорода няма физическа пълнота (липсва
неутрон), но притежава електрон, което го прави химически
активен. Водородът е крайната фаза, горното ДО на кварковия
свят, реализиран в квантовия и създаващ така втората граница на
сродството (първата е между кварките) – между кварки и кванти
и не е трансмутирал напълно ядрото си до четвъртата реалност
– химичната, но е в нея – в границата между физическия и химичен
свят. Затова Водородът е „Принц” – още не е цар на елементите,
но всеки момент може да се реализира като такъв, защото
намирайки своята Принцеса (елемент от химическия свят), става
необратимо химичен – „Баща” на химическите аспекти.
Алхимично всички елементи трябва да застават един до
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друг – в строй и ред като войници. В пълна последователност и
взаимовръзка. Има българин, който сътвори този вид химическа
таблица, но …науката повече от 20 години се прави, че „такова
животно нема!”.
От казаното трябва да ни стане ясно, че сродството за което
непрекъснато говоря, съществува още в Първа и Втора реалности:
кварковия и квантовия светове.
Ако Квантовата механика не беше абдикирала така бързо от
своята първа претенция – да каже какво е елементарна частица
и „заравяйки глава” в плеядите от частици – скривайки се в
многообразието им – може би щеше да открие (когато частиците
станат две и които вече наистина познава) кое ги сродява?
Даваме ли си сметка, че крайното просто сродяване
между кварките дава началото на безкрайно много следствия в
следващите светове, където, особено в биологичната реалност
– клетката – функционират и четирите реалности, както в
своята НЕпроменена цялост и характер (ядрото – Джу1) така
и в едно необикновено единство, в което Джу2 (електроните)
създава безкрайно сложни комбинации от отношения и структури,
които …знаят сродството си, работят чрез сродяването си и се
реализират чрез невъобразимо сложната си индивидуалност…
което на клетъчно ниво се осъществява като специфични
качества и възможности – разнообразието от клетки, съставящи
различните органи!
Всички клетки по Образ са еднакви, но по Подобие не са! И това
ги прави годни да се съединяват и сдружават според сродството
си, запазвайки различието на подобието си – което пък ги
специализира.
От съществуващите в химическия свят шест възможни начина
за изменение изобщо: възникване/унищожение, увеличение/намаление
и превръщане/преместване можем определено да приемем
последната двойка като символизираща трансмутационните
процеси, втората като трансформационна, а първата
като единствената възможна да символизира процесите на
Творчеството и Съ-творчеството.
Химичните и психични атоми по сродство са основните
стимулатори за процесите превръщане/преместване.
Тези два вида алхимични атоми имат в своя състав и
така наречените кармични атоми, които са свързани тясно с
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качествата на атомите от нашите тела и които се предават като
специфична информация чрез мДНК и РНК при всяко прераждане, и
служат за база на душевните качества (психичните сродства). Те
са тясно свързани с развитието на съзнанието ни10.
Когато говорим за Алхимия ние определено говорим за Съзнание,
защото алхимичните промени, зависещи или осъществявани
от посветените, са вторичен продукт на еволюцията – след
материята, след формите на живота в тяхното неизмеримо
многообразие. Следователно, работата на алхимиците се свежда до
контрол и насочени промени на атомите „по психично сродство”,
които препрограмират „атомите по химично сродство” чрез
промяната на нашето съзнание. В този факт се състои целта
на колобърския Метод за трансмутационни качества Приказка.
Нарекох ги качества, защото само и единствено качествата
на нашето съзнание могат да ни насочат към прогресивни
еволюционни промени. В тази истина се реализират параметрите
на развитието на нашето съзнание от Дао съзнанието до
Християнското съзнание. Те са неразривно свързани части на
един и същи процес. Даоисткото и Християнското съзнание са
Алфата и Омегата на еволюцията на човешкото съзнание. Само
на човека. Затова битуващото твърдение, че човека е венецът на
еволюцията не е далеч от истината.
Трябва да сме наясно, че съзнанието не може да се регистрира.
То е реално дотолкова, доколкото е регистрация, оглеждаща се в
реалността. Затова всеки човек, неговият АЗ, се изживява като
абсолютно изключение, като сто процентова неповторимост
(уникум). Съзнанието, както и гравитацията, не може да се
регистрира по никакъв обективен начин – има го и това е
единственото доказателство, че съществува.
Разглеждайки даден алхимичен процес всъщност разглеждаме
следствията от качеството на енергията, излъчена от съзнанието.
В този аспект алхимията е наука и за следствията, които
материята търпи при определен качествен скок на психичното
у нас. Изключително важно е да подчертаем, че колобрите са
10
Затова творенията на някои фанатизирани в некомпетентността си
хора, твърдящи, че могат да променят, дори да изчистват (унищожават) кармата
на човек, будят само смях у посветените. Да се унищожи кармичната зависимост
означава да се унищожи кармичният проблем на атомите, от които е съставено
тялото – абсолютно невъзможно докато човек е жив.
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Както се вижда на самата рисунка нейните елементи са
взаимосвързани в единство и последователност. От най-високата
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владеели методи за насочване на съзнанието към очаквани психични
състояния, подпомагащи тези процеси. Тази истина е заложена ясно
и точно в Метода за алхимични промени, известен като Сакрална
вълшебна приказка – на подсъзнателно ниво, но с будно съзнание на
психичния ток у нас и на съзнателно ниво – с насочени от нашето
лично съзнание идеи за промени. В последното изречение се
корени задачата и целта на всички енергийни школи, възпитаващи
своите последователи как да стимулират, владеят и поддържат
това специфично ниво на съзнанието. Казаното важи дори за
школите по „бойни изкуства”, без да разглеждаме ефективността
на постигнатите от техните членове резултати, нито техния
морален кодекс. Посветените в алхимията никога не са допускали
участие в такива тренировки и „умения”.
Алхимията е наука за специфични трансмутации на
„атомите по химично” и „атомите по психично сродство”,
водещи до кардинални промени в материята и съзнанието.
Алхимиците изучават и се занимават с:
• Трансмутация на атомите по „химично сродство”.    
• Трансмутация на атомите по „психично сродство”.
• Трансмутационни процеси до „духовно сродство”.
• Трансмутиране на атомите по „кармично сродство”
Казаното дотук определя ясно Целта на алхимичното обучение,
което разглежда основния постулат за разбирането на Универсума
и Битието:
В движението към Универсума всяко нещо постепенно
губи своя смисъл, а слизайки от Универсума „надолу” към
Битието – губи своето значение и получава смисъла на цялата
действителност.
Графично последното твърдение е изразено чрез един от
основните символи в Тангризма – Костенурката:
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точка до най-ниската се стига чрез плавно и хармонично
преминаване по цялото тяло и в последна сметка отново стигаме
най-високата точка – Универсума. Тази костенурка, наречена
Вселена, илюстрира най-точно изказаното по-горе твърдение за
движението на Уникумите в света на Вселената ни. За разлика
от следващият символ – Знакът на Давид, който илюстрира
несъвместимостта между Универс и Уникум, между Вселена и
Същество и т.н.
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В този смисъл двата триъгълника в знака на Давид са недосегаеми
един за друг: слизащите Духове и възкачващите се Души са два
независими процеса, които битието изкуствено „съединява”, но
не може да обедини в Едно Цяло. Затова знакът на Давид няма (и
не може да има) център. Центърът между двата триъгълника би
означавал Равновесие, Баланс, а в юдаистичната доктрина това е
невъзможно – претенцията за изключителност, за богоизбраност
и отстояването пред света на хората като етническо качество
изключва възможността Уникумите да осъзнаят своето реално
подобие с Универсума – изобщо с възможността това да се случи
в битието. Това би означавало те да приемат, че всяко човешко
същество е уникат, тоест е идентично с тях, следователно
всички сме човеко и богоравни. Символично знакът
съобщава за
невъзможността земното човечество(етнос), да бъде съвместно
с небесното човечество. Това е знак, регистриращ потенциалите
на химическата реалност на телата на планетен етнос, който
е претърпял драстични трансформации и е изгубил окончателно
възможността да поддържа връзка с невидимата физическа
реалност на вселената – с Универсума.
В Тангризма във всяка от трите костенурки, в нейния графичен
знак, се съдържа „знака на Давид” – но не в антагонистично, а във
взаимно проникнато състояние на ВСИЧКО със ВСИЧКО и ВСЕКИ! От
която и точка да „тръгнете” по линията на костенурката винаги
стигате до същото място преминавайки плавно и последователно

през всички точки от нея. Това обозначава идентичността ни по
Образ и Подобие с Отеца „Иже си на небесех” (Танг РА).
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Такова е снижаващото се движение на Духа (универса)
духовно завръщане в
към Душата (уникума ) и обратното
Универсума. Пътят на Костенурката е като лентата на Мьобиус
– пътникът иска или не преминава през всички точки на лентата.
Костенурките Вселена и Звезда (Отецът и Синът) имат свой
център (Равновесието), а планетната костенурка няма такъв,
въпреки че в нея Духът – Душа също „пътува” от Универсума към
Уникума плавно и последователно. И това има своето дълбоко
сакрално значение, което ще разгледам по-късно.
Знакът на Давид илюстрира непринадлежност към космичното
човечество докато костенурките илюстрират Пътя на духовно
пробудените и освободени от земния антагонизъм човешки души,
а това винаги ги сродява с космичното човечество.
В търсенето на пътища за овладяване на движението на
нашето съзнание към Универсума, но като използва завещаното
ни знание за „слизането надолу” на Универсалното, учението на
колобрите Алхимия реализира опитност, осигуряваща стабилно
движение на личността (ум и душа) към Знанието за Универсума.
Това е единствената задача на Алхимията, шифрирана в двата
нейни основни кода: „превръщане на оловото в злато” и откриване
на „философския камък”, осигуряващ безсмъртие на Душата-Дух,
тоест на Човека достигащ Универсума.
1. Превръщането на Оловото в Злато:
Алхимичните трансмутации на атомите по химично
сродство, тоест на физическия носител – тялото, което е троен
сбор от плът, жизнена енергия и астрална субстанция.
2. Философският камък:
Развитието на душата (тяло съставено от елементите

алх и м и ята .

Трите Костенурки в Тангризма: Вселена, Звезда и Планета
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на земята (камък) – Кристалното царство, до безсмъртната
небесна Душа-Дух – божественото движение на Духа: надолу – от
Универсума към Битието и нагоре – от Битието към Универсума
(божественото).
Между индивидуалното (уникума) и универсалното има
изначално съответствие, което означва, че човекът може да
изгради в себе си индивидуално отношение към Универсума и
този факт е най-качественото потвърждение на подобието му с
Универсума (Бога). Процесът за изграждане на такова отношение
доказва, че човечеството еволюира в правилната посока, тоест
мутациите не предизвикват регрес – поне при всичките му
представители.
Затова всяко нещо, което ни подпомага по този път на
развитие, уникално базиран извън природното съществуване,
има значение за устремената към Универсума душа. Точно по
тази причина всяка претенция за изключителност е спирачка в
развитието на обучаваните, защото Пътят Нагоре е белязан от
бавния процес на „губене на смисъла”, за да се увеличи значението
му. Духовното развитие (обучение) няма друг смисъл освен ролята
му за постигане на целта – личната ни цел, защото духовното
развитие е лична цел, строго лична.
Алхимията и алхимиците следват тази Цел и Метод в своята
дейност. Алхимията (Универса на Химиосферата) губи своя
смисъл, когато „слизайки надолу” става цел и фикция за добиване
на злато – пари, тоест тя се развива постепенно до чиста химия
– действителността на битието. Това е слизането на знанието
надолу.
Когато колобрите-катари са започнали обучението на
човечеството с методики за „движение нагоре” – към Универсума,
смисъла на цялата наука химия, такава каквато я познаваме днес,
започва да се губи, да се разтваря и прелива във всички други науки
на биологичния свят, но успоредно с този процес нараства нейното
универсално значение за разбирането на физичния свят, на Биоса и
на Вселената като единен организъм – Универсума.
Методът, най-общо казано, наричаме Алхимия, защото двата
постулата за Златото и Философския камък са двете нива на
обучението по пътя към Универсума – чрез химическите атоми
по сродство и психичните атоми по сродство – единството на
Универсума, което на материално ниво кодово наричаме Джу1 и
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Джу2.
В Алхимията няма мистичност – има знание, което на
определено ниво работи с интуицията на личността (като част
от общата незрима или несъзнавана проява на Дългата памет на
ученика). Метафизичното е другата форма на физичното! Да се
работи с интуицията на индивида като част и присъствие на
Универсума в нас, не означава нищо друго освен да се разчита на
„слизането надолу” на Знанието и прилагането на нарастващото
значение в смисъла на Познанието в обучението.
Алхимията е Наука за еволюцията на тялото чрез собственото
ни съзнание и всичко друго относно нейното предназначение
и цели е невярно. Колобрите – катари са владеели процесите
на трансформация на тялото до такава степен, че са можели
устойчиво да осъществяват еволюцията на собствените си
тела. В книгата „Колобър” писах за препоръката към колобъра
да се стреми да има „тяло на колобър, а не на болярин!”. Всеки
колобър от този ранг контролира своето тяло в преражданията
си. Той може да променя и телата на своите ученици, което
всъщност е една от задачите му, но резултатът става явен едва
в следващото им прераждане. Всички души, сродни на неговата по
„духовно сродство”, този колобър трансформира и на физическо
ниво, разбира се началото е на психично, на съзнателно и накрая
на физическо ниво. Промяната е бавна и трудна, но почти винаги
успешна.
Алхимията
доказва
в
една
изключително
висока
степен дълбоките знания на колобърството за строежа и
преструктурирането на атомите на материята закодирани
в абревиатури най-често инертно повтаряни и изкуствено
свързвани с идеи далеч от тяхната символика. Такава е например
съдбата на следните четири енергийни кода или субстанции
на физическия свят, плюс космическата субстанция на Живота
известна като Етер, но всъщност Етар (Е+Т+АР). В България
се намира такъв топоним, обозначаващ сакралното място на
приема на субстанцията в Балканския полуостров или „Жлезата на
времето”. Този основен сакрален център не може да съществува
без наличието на вселенната субстанция, която генерира новите
принципи на развитие на Жизненото тяло на планетните форми
от четирите царства, при всяка промяна на циклите във времето.
Накратко тези вселенни субстанции, които генерират енергии,
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познати на хората като стихии, са следните:
Енергията ПАМ. Кодът илюстрира субстанцията – стихия
Земя, глина, елементи – материята на планетата. В езотеричен (и
библейски) смисъл тази енергийно организирана маса от материя
се нарича Луцифер. Нямам предвид обаче нелепото определение
на енергийната субстанция, охарактеризирана от невежеството
като зъл гений. Той може да е и такъв, какъвто го описват евреите,
ако приемем, че нашето тяло е зловонно, отвратително и подлежи
на отричане само защото имаме дебело черво и пикочен мехур.
Енергията РАМ – субстанцията – стихия Огън, лежаща в
основата на всички химични и алхимични възможности. Тя и
главно тя извършва процесите на алхимичните промени. Нейното
овладяване е най-тежкият проблем за посветените, защото има
невъобразимо много варианти на проявление – от физичната
енергия на триенето до психичната на мисълта.
Енергията ВАМ – стихията Вода, субстанцията-среда на
посредничеството, благодарение на която могат да станат
възможни всички процеси на разискваните промени.
И Енергията ЛАМ – субстанцията – стихия Въздух, която
осъществява функцията на движението и трансформирането.
Огънят и водата трансмутирайки преобразуват материята,
въздухът и земята трансформирайки развиват материята.
Тези четири кода, известни като земя, огън, вода и въздух са
носителите на надхимичните идеи, на алхимичните абстракции. Те
са кодове за алхимичните функции на Промяната. И за да подчертая
инертността на употребата им припомням цитираното за тях
определение – енергийни кодове. Което ще рече, че не става въпрос
за материите, познати ни с тези имена, а за типовете енергия,
структуриращи материята на планетата ни до тези субстанции. В
астрологията, където се използват най-често и най-безотговорно,
тези кодове определят и насочват посветените каква е базовата
специфика на енергията на съзнанието на личността, а от тук
следва и изводът: как да се подходи в обученето на тази пробудена
душа? Както, надявам се, читателят сам схваща – става въпрос за
коренно различни идеи и анализи. Тези четири кода носят идеите
как се преобразуват квантовите енергии на Слънцето в четири
вида субстанции, които заедно с петият вид – етера – изграждат
и поддържат атомното състояние на формата – независимо дали
материята е жива или неоживотворена. За алхимиците понятието
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„мъртва природа” буди само недоумение, защото такава няма.
В анализа на приказката „Дванадесетте чифта обувки на
принцесата” Мари-Луиз фон Франц казва, че „човекът е четвъртичен”.
Чудесна догадка. От алхимична гледна точка казваме същото
така: да се достигне и да се поддържа на нужното ниво Закона за
Четвъртичността, действащ и характерен за материалните
светове от типа на тези в нашата Слънчева система. Действието
на закона за Четвъртичността има две основни нива:
1. на химично ниво: валентност – до ковалентност и
2. на алхимично ниво: ковалентност – алхимични процеси
(валентност на психичните единици), тоест между Телата,
структуриращи човешкия организъм.
Днешната наука, особено химичната, дължи отговор на един
въпрос, който тя до момента отбягва неоправдано в мълчание
– Кой кара атомите, техните електронни обвивки, да проявяват
състоянието Валентност – да се съединяват с електроните на друг
елемент?
Валентността е „свободата” на обекта (ядрото) в атомната
реалност, неговата способност да се изявява без да участва в
реалността на електроните, наречена химиосфера.
Цялото действие на Закона за Четвъртичността на химико –
физично ниво описах в книгата „Теория на енергийния обмен – обща
част”. Сега ще навлезем в рамките на допустимото в нейната
Специална част – алхимичната. На ниво Алхимично Законът се
прилага от самата личност. Казаното означава, че ние сами
прилагаме нещо, което вече съществува в нас, но което все
още е в латентно състояние, или се проявява подсъзнателно,
неорганизирано, самостоятелно, инцидентно. Целта е да се научим
да се да ползваме от този Закон съзнателно и правилно.
Съзнателно ще рече да осъзнаем личните си способности и
възможността да ги насочваме към дейност, зачитайки стриктно
Закона за Пропорционалността и Последователността.
Правилно не означава нищо друго освен добронамерено – с цел
да издигнем собствената си еволюция до нивата на духовността
– трайно и устойчиво.
Само успелите да осъществят тези две нива на своята
умствена дейност ще могат да се надяват собственият им мозък
да започне да функционира на алхимично ниво, в следствие на което
ще станат знаещи и можещи.
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От алхимична гледна точка превръщането на „оловото в злато”
се отнася за алхимичното ниво на Закона за Четвъртичността.
Успелите да го достигнат в пълнота, да го утвърдят като своя
неотменна същност ще могат да узнаят и тайната на „философския
камък”.
Ако душата, обикновенно не в един живот, достигне това
изключително високо ниво, ще може да схване и дълбокото
необяснимо състояние ДАО. Дао е философия на Архетиповия образ
в неговата пълна духовна идентификация с Архетиповия модел.
В Българската колобърска традиция това ниво се нарича Син на
Тангра. Този е големият стремеж на колобъра, даден му от Завета
(Раклата) на Танг-Ра в Джила на Словото: Стани брат на Седемте
Сина на Словото! (виж „Колобър”, Четирите джила).
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Всички понятия, които читателят ще прочете в тази част
са инструментите на алхимията, чрез познаването на които
може да се реализира основната цел на алхимията – промяната на
съзнанието и всички химично-физични следствия от тази промяна.
Ако алхимията може да бъде полезна с нещо на широк, необучен
кръг от хора, то е само чрез осъзнатото боравене с тези понятия.
Човекът не мисли с мозъка си, нито с нещо специално (център,
структура или част от мозъка), което създава функцията Мислене.
Когато прочетете тази книга би трябвало да ви стане ясно защо
е така.
В Учението Тангризъм няма религиозни, магически и каквито
и да е култови практики, осигуряващи приоритетно обучение,
водещо до владеене на сили, чрез които да се променим. Окултните
методи са практика на тъмната ложа. Синовете на Слънцето,
пратениците на Йерархията на Светлината, просветляват себе
си, а не залитат към мрачната страна на магията. Затова е нужно
да имаме високо ниво на интелектуално и душевно просветление.
Инструментите (понятията), с които алхимиците боравят
са описани тук. Тяхната роля е да се внедрят в ума на човека,
чрез разбиране, тоест разграничения и смислови идеи, които
да станат мисловна енергия за вътрешна съзнателна промяна.
Ложата на Светлината не работи с магически сили, а чрез мощта
на съзнателното действие. Трябва да владеем и променяме света
чрез Мощта, а не чрез слепите Сили на природата, които в
крайна сметка често носят пристрастията на личността. Всяко
описано тук понятие може да стане и ваш личен инструмент за
осъзнато движение по пътя на духовността. Всички понятия са
идеи, обективни разграничения и вибрационни пособия. Когато
те станат личен осмислен и съзнателен потенциал на мисленето
ни, ще можем да схванем и мощта на промяната в себе си. Всички
други „символи” на алхимията са измислици или взаимствани
от други науки (астрономия, астрология, химия, математика,
окултизъм, кабалистични и т.н.), символи изкуствено присадени в
псевдоалхимичните трактати. Всяко осмисляне на споменатите
тук понятия работи в наша полза, ако Пътят на духовността е
нашия съзнателен избор.
Алхимични понятия:
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Алхимия: Алхимията е наука за специфични трансмутации
на „атомите по химично” и „атомите по психично сродство”,
водещи до кардинални промени в материята и съзнанието.
Атомно сродство
Атомът е крайната фаза от реализацията на света на
елементарните частици (квантите) в която е границата между
химичния свят и наносвета. Атомът е нещо, което има химични
качества и физични свойства, затова идеята на колобрите-алхимици
да се обозначат тези качества в химичните атоми по сродство
като Джу1 и Джу2 е гениално прозрение за онова, което създава
граничното между наносвета и физическия свят – химичното
състояние на материята. Самото организиране на химичния
свят (от кристален до биологичен), е възможно благодарение на
специфични химични атоми, които имат развито сродство на
химичните си качества и физичните им свойства (свойствата на
физическата вселена – кварковия и квантовия свят).
Атоми по химично сродство – атоми по „химично сродство”
наричаме тези атоми, които имат сродни на себе си атоми в
атомната структура на материята с коренно различен характер
от другите атоми, съставящи структурата.
Атоми
по
психично
сродство
–
осъществяват
транспроцесите, чрез атомите „по химично сродство”. Самите
атоми по „психично сродство” не могат да осъществят промени
– те въздействат върху атомите „по химично сродство” и
последните трансмутират материята. Атомите по психично
сродство са част от атомите по сродство, които имат развити
психични качества (извън физичните и химичните на елементите),
чийто граници могат да се обозначат условно в смисъла на
понятията памет-психичност.
Атоми по кармично сродство. Химичните и психични атоми
по сродство са основните стимуланти и фактори за процесите
превръщане/преместване. Горните два вида алхимични атоми
имат в своя състав и така наречените кармични атоми, които
са свързани тясно с качествата на атомите от нашите тела и
които се предават като специфична информация чрез мДНК и РНК
при всяко прераждане и служат за база на душевните качества
(психичните сродства) на индивида. Кармичните атоми са
комплекти от двойка съставени от химичени и психичени атоми
по сродство. Те са тясно свързани с развитието на съзнанието ни.
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Архетип: Най-общо казано Архетипът се свежда до модел и
неговият образ или образи. Изведен е за първи път от Карл Густав
Юнг, в неговата аналитична психология.
Арктур – Арка-Тур – синонимно име на епохата, в която
детерминираният Космичен човек трябва да живее в единство,
отработвайки своята интелигетно-културна цялост. Това не е
име на човек, а Име на развитието на огнената субстанция на
Синджира у нас, която като меч „пронизва” всичко.
Акра – крепостта на посветените в тайната на Хаоса и
Реда. От това име произхожда и всеизвестната АрКа – вратата
във всеки храм или светилище. Свод, имитиращ Небесната дъга
(зуница), под който минава душата (ка) за уединение в храма на
бога. Акра е огледалният образ, отражението на Арка. Земното,
субективно отражение на небесната обективна реалност. Затова
в древността Героите са минавали под лична Арка на Славата,
където са били чествани за проявата на своята божественост.
Когато Арката е Акра тя е място на неприкосновеност и защита от
небето. Затова в Пловдив (древният Ерусалим) е имало крепостна
кула, наречена Акра. Пловдив е един от главните центрове за
контакт и сливане на знанията на Орфизма и Тангризма.
Андрогин – Андрогинът е полово недетерминирано, но на
психично ниво двусъщностно същество, притежаващо ян и ин
характеристики в хармонични части – в цялост. В ембрионалния
си период всяко бебе е андрогинно до 4тия месец, когато започва
структурирането на половата му система. За разлика от
хермафродита, който психически и физически е двуполов – с
неразвити, но физически съществуващи полови белези, въпреки че в
литературата много често андрогин и хермафродит се използват
като синоними. Хермафродит е травеститът – има мъжка полова
система, но и гърди – вторични белези за другия пол.
Везета – трихълмие на Дриадите – душите на дъба. Хълм
в Пловдив. Дриадите са духовете на дървото Дъб – свещенно
за траки и българи. Всяка година на празника Млада Бога (Бъдни
вечер), във всяко семейство са поставяли в огнището дънер от
дъб и според пламъка му са гадаели как ще премине новата година.
Ритуалът е бил дълъг и с наричане за всеки член на семейството.
Дънерът Бъдник се е отсичал по обяд на Лятното слънцестоене
и е престоявал вътре в дома до Бъдни вечер. Там той съхнел и
усвоявал енергетиката на семейството. Хълмът се нарича Везета,
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защото името му е пряко свързано с везането (бродиране) от
момичетата в семейството. Всяко момиче е везало за Бъдника
кърпичка със символа на Костенурката-Слънце и му го е поднасяло в
дар за полученото предсказание.
На Трихълмието всяка сутрин и вечер Канът и болярите
са посрещали и изпращали Слънцето – източника на Живота за
планетата. Това е единственият ритуал в Тангризма, който е
бил ежедневно практикуван от Кана, болярите, боилите и всички
българи.
Мориа – център на Главния посветен на Балканския полуостров.
Това е така нареченият в Тангризма Лунен център на земният Княз.
Хълм в Пловдив (земния Ерусалим).
Джуджу – символизира двете качества на елементите на
атомно ниво. Първото Джу (Джу1) символизира физическата
структура на елемента – нуклона – квантовата реалност на
вселената. Втората сричка Джу (Джу2) символизира характера и
възможните качества на елемента да функционира в химическия
свят. Джу1 характеризира Реда и Рода, докато Джу2 описва
качествата, а това означава и разликите, между видовете и
индивидите (елементите).
В атомната реалност Джу1 се отнася до ядрото на елемента,
докато Джу2 трябва да се приема за комплексен символ на
електроните на същия. Това означава, че Джу1 – ядрото на атома,
е с непроменими характеристики, докато Джу 2 може да променя
свойствата си. Това е особено важно за психичните атоми по
сродство, при които именно тези свойства правят възможна
трансмутацията. За Джу2 е много вярна теорията на Нилс Бор,
че един електрон може да прави „квантов скок” по отношение
на орбитата си, което от своя страна води до промяната на
качествата на атома и елемента.
Джу1 е безучастно към дейността на Джу2 – това запазва
елементите вечно – могат да се разпадат само съединенията
(които са възможни заради активността на Джу2) или да се
трансформират решетките на кристалите.
Джудже – Същества от Йерархията на Елементалите, които
притежават ръководни и контролни функции над елементите в
природата. Те могат да променят и насочват трансмутационните
процеси в материята.
Втората сричка – Дже показва, че съществата работят и с
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атомни структури от биологично ниво.
Анализът на името дава:
1. ДЖ – единството на Дум-ай и Жън-ай, което в тангризма
се нарича Синджир (Кундалини, виж свещените думи в книгата
“Колобър”). Дум-ай е името на Задния Среден меридиан на енергия в
тялото, а Жън-ай е Предния Среден меридиан. Тяхното единство е
символ на общия принцип на творчеството. Двете букви Д и Ж от
името ДЖудже са началните букви на двата главни меридиана на
енергията Синджир (кундалини), в човешкото тяло.
2. УР – огън. Символът Ур се прилага към името на българите,
той е съставна част и от имената на племената им: бургури,
балгури, оногундури, кутигури, уйгури, хунури и т.н. – седемте
главни племена , плюс петте второстепенни (племената, които
нямат “ур” в името си). Когато Законът Джедже (Живота) влезе
в сила – започне да действа в материята на дадена планета –
съществата от Йерархията на елементите приемат към името
си знака на огъня – буквата У.
Джедже – Нарича се още Колело на Живота. Сричките дже
– дже илюстрират двете алхимични състояния на елементите,
достигнали ниво Билогични атоми.
Дже е сричка, която в тангризма илюстрира двуполовата
същност на Закона на Живота, БИполярността на материята (Ян и
Ин, мъж и жена, плюс и минус). Дже е сричка,илюстрираща елемента
който осъществява определени функции при действието на Закона
Джедже: елемента (Джу) плюс живота (Дже). Заедно образуват
символа ДжуДже – същество, което контролира процесите на
тази функция в материята (ДжуДжу + ДжеДже = ДжуДже).
Всяко Джудже олицетворява определен елемент, включен в
процесите на създаването на „живи души” и редица елементи,
езотерично свързани (чрез атомите си по сродство) в периоди,
които са по-различни от Периодичната система на Менделеев.
Принципно въпросът се отнася за цялото тяло на планетата
(елементите от които е съставено), но в приказките се отнася
само за човешкото царство.
Пер – Първи, Дом на Първия.
Илюстрира архетиповият модел на Бащата, на Праотеца, а в
нашата звездна система и на Слънцето. Слънцето е Дом на Първия.
Пер-ът е първият наместник на Върховния, на Бога, което го
прави нещо като заместник. Тъй като за българите Първият е
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Танг-Ра, то Перът ще е неговият Син – Амон-Ра, тоест Слънцето.
Казаното определя всяко същество, служещо за символ на Слънцето,
като Пер в нашата планетарна система. Такива са например
конят, хризантемата, златният диск и т.н. Щом Слънцето, Перът, прояви своя творчески принцип, по подобие на своя Небесен
Баща, тогава той извежда своите първостепенни архетипови
модели в материята (на планетите). Вътре в материалния свят
те са полово детерминирани. Пер се раздвоява на Мъжко и Женско
начало и се получават производните му: Принц и Принцеса.
Принц – Мъжкият принцип (Ян), в пределите на материята.
Архетипов модел на мъжа въобще. Притежава творческото начало
на своите създатели – Пер и Бог или Амон-Ра и Танг-РА. Неговият
архетипов образ можем да открием във всяка приказка, на който
и да е народ, облечен в подходяща форма и качества според
народопсихологията.
Принцеса – Женският принцип (Ин) в материята. Архетипов
модел на жената въобще. Притежава творческите качества
на Материята-майка, тоест на третата същност на Бога –
Енергията, Светият дух в християнството. В Тангризма Небесният
Бог Танг-РА е единосъщие от енергия и материя от необясним
порядък. Енергията (Ян) организира Материята (Ин), вследствие
на което те образуват поле на влияние, известно днес като Вселена
Дълга памет – мДНК. ДНК на митохондрията или така
наречената Дълга памет в алхимията. Според науката съдържа
информация от над 4 милиарда години. мДНК притежава
информация за пълната последователност на изграждащите я бази.
Тя има също така особеността да бъде наследявана почти изцяло
по майчина линия, с което преди всичко е свързана ролята при
проучванията върху произхода на съвременния човек. Също така
при мДНК на гръбначните животни не се наблюдават рекомбинации
и мутациите се натрупват в по-голяма степен отколкото при
яДНК. Тези характеристики правят мДНК особено добро средство
за изследване на междувидовите различия и еволюционните линии.
В действителност тя носи генно наследство, идентично на това
на прародителя, от когото произхожда. Тя пази Архетипа на ДНК
непокътнат милиарди години.
Елбетица (елем – бехт = първи – осем) или Роджета. Орнамент
от българското тъкаческо изкуство. Значението му се свежда до
Първите Осем клетки в зиготата, тона в музиката, членове на
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семейството и т.н. Среща се масово в българското тъкачество и
везмо и е толкова присъщ на символиката в тях, че се изработва
естествено и не рядко напълно механично Колело на Живота.
Елементали
Клас същества, явяващи се представители на Йерархията на
елементите – разбирани като първични структури на атомите,
образуващи елементите на природните сили: вода, въздух, огън
и земя. Енергиите на тези природни Сили в Тангризма се наричат
Джилове. Йерархията на елементалите се състои от четири
вида елементални същества и се наричат: Уиндини (или русалки),
Елфи, Саламандри и Джуджета. Те са същността и качествата на
елементите в Кристалното царство и са душата на елементите
от не живата природа. В Тангризма се наричат ДжуДжу като общо
название за елементите, независимо към коя от четирите стихии
спадат, защото другите стихии представляват главно съединения
от елементи. Елементалите на стихията Земя се наричат Джудже
– та. Те олицетворяват изобщо съществата от тази Йерархия,
заради което са разгледани като основни във Вълшебните
сакрални приказки на колобрите – приказката „Снежинка и седемте
джуджета”.
Елементалите имат чувства, макар и първичини, и изцяло са
подчинени на качествата на елементите, а не на Емоционалното
тяло, както е при хората. Те нямат Астрално тяло, което да
формира чувства при тях. Чувствителността им се определя
от специфичността на атомите по психично сродство, които
притежават всички елементи от природата. Тангризмът
затова прави разлика между ДжуДжу – съществото без чувства
и емоции, управляващо елементите и ДжуДже – същество от
същата Йерархия, което вече има развита природа на чувствата.
Четирите класа елементали, описани по-горе, са всъщност само
част от Царството на Елементалите.
Елементарии
Елементариите са, както ги описва и Блаватска, същества
от свят успореден и дълбоко проникнал в нашия, без чувства,
които се влияят силно от човешките мисли и чувства и често
карат хората да извършват деяния необясними за самите тях,
защото нямайки чувства, но подразнени от влиянието на хората
(особенно медиумите) те си отмъщават на хората, при това без
да изживяват отмъщението като удоволствие – просто реагират
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според моментното си настроение. Това ги прави както много
добри съюзници, така и опасни противници. Принципно погледнато
елементариите са същества, с които е много рисковано да се
работи непредпазливо. Често ги използват в магията, което
понякога има тежки следствия за потърпевшите.
Към този клас спадат и елементариите-елементали на починали
преждевременно души, на самоубийците и т.н., които жадуват да
се вселяват в човешки същества и да ги подвеждат да извършват
деяния насищащи страстите които са имали, докато са били живи.
Тук най-често има представители на елементариите-вампири,
наричани бхуто в Индия. Особено активни, жестоки и обсебващи
са тези на рептилиите.
Етар. Етър, Етер или Ефир (руски).
Енергията Етар е жизненият принцип на Вселената, сведен до
нивата на материалност, известна ни като тримерна субстанция,
въпреки че тя съществува и поддържа живота и в следващите
измерения, особено четвъртото. Етерната енергия, наричана
в Индия Прана и много сполучливо наречена от Парамаханса
Йогананда „жизнетрони”, е всъщност оживотворяващата вселенна
субстанция, без която четирите субстанции (вода, огън, въздух и
земя) не могат да се развиват на ниво Живот.
Енергията Етър е Оживотворяващият принцип, реализиран в
отделния организъм чрез ритъма на сърдечната дейност и ритъма
на дишането. Етърът, петият елемент на Творечеството, а
всъщност първи, е функция не само реализирана в четирите стихии
(огън, вода въздух и земя), но и причинител на Живота. Ритъмът
на сърдечната дейност и Ритъмът на дишането не са функции на
нашето тяло, а на етерната субстанция в него.
В една от песните на Ватански език, предадена на нашия
народ от Учителя Петър Дънов се пее: Фир – Фюр – Фен. Тези три
срички, различни само по звуковата характеристика на гласните си
(и,ю,е) са символи, кодове, вибрации на трите състояния на Ефира
(Етера), действащ в Трите нива на Творчеството на Вселената.
1. Фир – Небесен Ефир (Етър). НЕвидим, непроявен свят.
Физическото състояние на Вселената. Кварково-квантова
реалност.
2. Фюр – Химически Ефир. Проявен, невидим и видим свят. В
планетната система е Етър. Атомно-молекулен свят. Биосфера.
3. Фен – Ефир (Етър) на психичността. Бинарно състояние
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на биоса. Етър. Човешко царство: четвърто от Животинското
Царство и Петото царство – на посветените. Ефирни същества
(етърното им състояние). Ноосфера.
Горните три срички се проявяват в съчетанието Тау – Биау – Мен
– Троицата на НЕпроявения, Проявения и Духовния свят (човешкия).
Тау – Бог (Универсум), БИау – Бинарен свят (Творчеството на РА
и ЗО), Свети Дух и Мен – Уникумът, Син, Човек. Тази троичност
се съотнася – има своята съпоставимост и в Сина – Амон Ра
(Слънцето), но важи и за всяка звезда в нашата вселена.
Жива вода – Алхимична субстанция на водата, при която
Животът се намира в своето прасъстояние, тоест проявява се
във всичко и навсякъде. Това прави тази специална алхимична вода
източник на Живота въобще. Четвърто „агрегатно” състояние на
водата. Все още неизвестно на науката.
Коренни раси – големи цикли от време, които съставят
общия Цикъл на развитието на Човечеството и Биоса на земята.
В окултните науки (най-вече Блаватска) се говори за Седем раси на
развитието, във всяка от които се развиват Седем подраси, всяка
от които е водеща в определен период от време. Когато тези седем
подраси изиграят своята роля в развитието на човечеството
като общ организъм, Коренната раса се сменя със следващата.
Днес човечеството се намира в Пета коренна раса от сегашния
цикъл на развитие на това човечество. Според окултните науки
предстои да навлезем в Шеста коренна раса. Според тангризма
началото на преходният период настъпи през 1993-та година
чрез активирането на дейността на енергийният център на
Балканите, наречен Жлеза на Времето. Преходният период е цикъл
от 80 до 160 години, в който стават основните геомагнитни
и биологични промени в живота на планетата, включително и
трансмутационните. Понятието Коренна раса не трябва да се
смесва с понятието Раса, определящо антропологичното различие
на хората в човечеството. Общият Цикъл от време за развитието
на Седемте Коренни Раси се нарича ЕОН (Йон).
Кратка памет. Ядрената ДНК, тази която е валидна за
организма и клетката в едно прераждане. Тя е пряка интерпретация,
вид трансмутационен процес между двете родителски ДНК. Има
значение за живота на организма само в конкретното прераждане,
но оставя трайни следи в Дългата памет чрез РНК.
Костенурка. Индианците я наричат А-туин – световна
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костенурка. В тангризма обаче е Световната майка – модел
на вселената, звездите, планетите и човека. Има своите пет
разновидности. Трите от тях описах в книгата „Колобър”.
Съществува и костенурка от четвърто ниво – отразяваща
знанието за Принципа на структуриране на ДНК и пета костенурка
– съдържаща знанието за Дървото на Живота. Костенурката
е Цвете на Живота (канатица). Елбетицата (осморността) е
Колело на Живота, а Трите костенурки в едно (тялото на Човека)
се нарича Дърво на Живота.
Кир, Кира, Кирам, Кирил
Трите нива на колобрите на Словото:
КИР – Баща, КИРА – Майка и КИРИЛ – Син.
Кира – душа (човек) на материята.
Кирам – син на материята.
Кир – Ил – син на словото
Колобър – свещенник на ТанГ-РА – първият монотеистичен
бог на българите и човечеството, основоположник и източник
на всички духовни учения на земята, без религиозните. Колобърът
е представител на Тангра на земята, той преподава в живота
Принципите на небесните закони и Живота.
Колобърът – катар:
КАТАР = КАТ + АР
КАТ – (бълг.) ниво,слой,етаж,и т.н. В случая Ниво на АР.
АР (РА) – светлина, звезда, енергия, АмонРа – Син на ТангРа. Но
на български има значението и на Земя. Огледалното отражение на
понятията РА – Слънце и АР – Земя е било ясно за нашия народ.
ТАР, ТАРА – (старобългарски) звезда, звук.
КА – ТАР – душа от звездите, звездна душа.
Колобърът, достигнал това ниво на посвещение, при което
му се доверяват тайните на Алхимията на Живота на Земята, се
нарича Катар. АР, когато не илюстрира качество на определена
душа (човек) се нарича АРКА (АР-КА) и означава Дъга, която свързва
двата основни символа за небе и земя, мъжа и жената в едно – ян и
ин, плюса и минуса, лявото и дясното и т.н. в небесния символ на
Небесния Отец Танг-РА.
Оренда – връзката между личната аура на човека и небесното
копие в етърната субстанция. Съставена е от Ора – обработвам,
култивирам и Енда, което е промененото Една – единствена,
неповторима.
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Рупа. На санскрит понятието Рупа означава Форма.
Местността Рупите в България означава място на формите – на
първите хора, както твърди и леля Ванга.
Сион – хълм (тепе) в Пловдив, място за посвещение. На този
хълм траки и българи са приемали посвещенията си чрез личностни
мистични преживявания в самота и уединение. Бил е абсолютно
забранен за обикновенните хора. Планината на посветените.
Джендем тепе.
Съзнание. Понятие все още неизяснено от науката. Съзнанието
не може да се регистрира обективно. То е реално дотолкова,
доколкото е регистрация, оглеждаща се в реалността. Затова
всеки човек, неговият АЗ, се изживява като абсолютно изключение,
като сто процентова неповторимост – уникум. Съзнанието, като
гравитацията, не може да се регистрира по никакъв обективен
начин – има го и това е единственото доказателство, че
съществува.
Саракт. Владение. Държавната, Военната и Духовната
структури на българския Саракт са били обединени и проникнати
от общото духовно съзнание за равенството между човеците.
Основен символ в това триединство на управление на държавата
ни е било понятието Саракт, което означава Куб, защото фигурата
куб е единствената, която има три свързани в център равностойни
и равнопоставени в пространството ръба олицетворяващи
единството на тройното държавното управление, а също така и
шест равностойни във всичко страни. Но в колобърството знаем
и за Тесаракта – четиримерния куб, който се самовъзпроизвежда
от самосебе си – от една от собствените си страни. Сарактът,
когато преминава от трето в четвърто измерение, става
Тесаракт – алхимичната трансмутация на физическа структура,
която се трансмутира, но запазва своята характеристика на
Саракт – триединното равенство и шестстепенното равновесие
на пространството, което изгражда. Саракта (земната тримерна
и триединна структура) запазва винаги своята съвършена и
хармонична структура – Тесаракта (космическата седеммерна
характеристика). Затова българите наричали своята държава
Саракт – територия, в която владее съвършената ДАО хармония
в живота на хората. Богомилите се опитват по-късно да
възстановят това разбиране в своята Общиария като съвършена
държава.
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В Платоновите геометрични тела – символи на структурата
на Вселената – химическия свят е обозначен с тримерната фигура
Куб (двумерно квадрат), тоест Земята, материята. Тъй като в
Учението Тангризъм проявената Вселена се символизира от Кръг,
който има в центъра си квадрат (
), българите са носили в
своята сакрална доктрина знанието, че Земята (квадратчето)
им е поверена, за да осъществят духовното развитие на хората
живеещи на нея – на Земното човечество. Квадратчето, тоест
една от страните на куба показва,че духовната същност на
Централното слънце на Вселената (ТанГ-РА) е проникнало до найниската точка – тежката материалност на планетите. Принципно
кубът е символ изобщо на планетите в която и да е звездна система.
Индия също използва в мандалите квадрата като символ на
четирите посоки на света, което го определя като илюстрация на
земята. Принципно това фундаментално занание във физическата
вселена, а в частност и на всяка звездна система в нея, се изразява
чрез обратната пропорцоналност на квадрата на разстоянието
при гравитацията и тя е оптимална за нашата Слънчева система.
Ако тази зависимост беше обратнопропорционална на куба на
разстоянието съществуването на стабилни планетарни орбити
щеше да е невъзможно. В този аспект на разбиране на сакралната
символика символът Танг РА,Универсумът трябва да се приема
като чисто научно информационно символизиране на структурата
на планетарната ни система и фундаменталното отношение
между звезда и планети – орбиталната стабилност на Слънчевата
система.
В този смисъл понятието Саракт и неговия символ (
)
придобива планетарно значение и означава цялата земя като
владение на народите Балгури, на синовете на Небесната конница
от съзвездие Еднорог. Българите затова обикалят планетата и
предават на другите народи двете велики идеи за Държавност и
Монотеистично учение с основен Завет: Душа-душа да не поробва
и Дух-духа да не подвежда. Завет, който изразява безпрекословно
Равенството, Братството и Свободата на личността. Това
ги отличава съществено от духовнита доктрина на Орфизма
(политеистична) защото, за разлика от тракийците българите
нямат роби.
Сарактът е единствения символ на Земята в свещената
геометрия. Тъй като кубът е самата Земя става ясно, че Балгурите
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(българите) са владетелите на планетата, която се явява
подвластна на Небесната конница от съзвездие Еднорог. Това е и
основанието за българите да излязат преди около 8000 години от
Балканския полуостров и да започнат великия си поход за създаване
на Държави с Монотеистично учение (Тангризъм) по цялата земя.
Първата държава, която българи и траки създават на Земята е
цивилизация РАМА с държавен глава наречен също Рама. Индия и до
днес пази това знание и почита скитът Рама като един от важните
си богове. Балканският полуостров, наричан тогава „Земята на
ЙОН” (Ной), е бил духовният център на цивилизацията, а днешната
държава Тайланд (Сиам), е била административния център. Когато
Атлантите, изключително военолюбиви и свирепи хора, нападат
държавата Рама, те успяват да я покорят, но тяхната държава
Атлантида е разрушена, а светът се разпада на части, които после
познаваме като Шумерска, Вавилонска, Египетска и други култури,
в основата на които стоят балгурите и траките.
Вселенната Костенурка има Шест центъра и един общ за
всичките – седми център. Саракта има шест страни, с общ
седми център – това са реализациите на Небесната костенурка
в Проявените светове. Шестте страни на Куба (разбирай
Земята), когато отразяват всеобщото единство на хората в
него, достигнали духовно ниво, са трансмутационните Цикли
на Вселената и осъзнаващото ги съзнание може да премине към
състоянието на Тесаракт – небесното ДАО. В състояние Тесаракт,
народът или човекът, който го е достигнал, може да преодолява
пространството и измеренията на вселената безпрепятствено.
Тесарактът е Саракт в трансмутация. Балгурите (българите),
имат своята съществена роля в подготовката (заедно с траките)
на Човечеството да овладее Шестте нива на тази сложна
трансмутация и да осъществят Великия преход към Седмата –
посоката към Тесаракта. Така става ясно, че трансмутирането
на хората, достигнали шестте нива и готови да преминат в
седмото, ще бъде подпомогнато от Сина в последната им стъпка
към Царството Небесно – Вселената.
Сарактът е място, където е станало възможно същества с
нарастнало ниво на съзнанието си да бъдат подпомогнати в личната
си трансмутация към Универсума. Смисълът на процеса се отнася до
психичните трансмутации, чрез трите вида атоми по сродство
– до седмия център (центъра на куба), за да се достигне Тесаракта
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(когато една от страните се насочи към Самата себе си и чрез Себе
си, се трансформира в точката в центъра). Ако трансмутацията
е успешна, тогава тази страна „избухва” и привежда саракта в
състояние на тесаракт – в четвърто измерение – плазменото. Така
Личността (уникумът) интерпретира първоначалното творческо
състояние на Универсума (Вселената) – избухването на Мъртвата
точка при богомилите.
Разгънатият вид на Саракта (куба), представлява Кръста на
разпънатият Син – хунорът и есей Иисус Христос. Кръстът, на
който юдаизма и Рим разпънаха Сина!
Всеки етап от подготовката и преминаването през всяка
от Шестте епохи има Дванадесет цикъла, които винаги се водят
от един велик Посветен – Аватар, както го наричат в Индия –
страната възприела много от знанията на цивилизация Рама.
Първият от плеядата Велики посветени се нарича Херакъл, а
последния Иисус Христос.
Днес Човечеството е изправено пред великата задача да
промени своето съзнание и да се подготви за прехода от петата
страна на Саракта към шестата.
Символ. Изясняването на това понятие е крайно наложително,
защото твърде много „посветени” хора правят отчайващо
свободни интерпретации и тълкувания.
Символите не пренасят информация, те са структурирани
така, че да „събудят” паметта и тя да си спомни Как и Защо е
сътворен символът. Най-простите и най-неинформационни
символи са азбучните и цифрите. В този смисъл можем да разделим
символите на два вида: прости и сложни символи.
1. Прости символи са азбучните. Те не съдържат информация, а
възможности за съединения (съзвучия), които означават понятието
(думата) като информация. Азбучните и математическите
символи (цифрите), са неми фрактали, благодарение на което има
безкрайно много възможности да се строят с тях структурите на
словото и математическите модели.
2. Сложни символи. Те са съставени от прости фрактали,
обединени в общ знак или понятие. Такива са Езотеричните символи
– мелези от изключително прости фрактали, които могат да
структурират цели думи (знаци), в които информацията е плътна и
програмирана цялост. Посветените знаят тези фрактали и затова
могат да ги четат широко – многопластово. Наборът от фрактали
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в един символ дава инструменти на посветения. Те са инструменти
за разширения и интерпретации на знаещия, който на базата
на своето усвоено знание може да интерпретира и разтълкува
Идеята, вложена в символа чрез нейното фрактално съдържание.
Интерпретацията на символите не е логика, а знание. Всички
символи в алхимията, химията, астрологията и астрономията, а
в по-широк аспект и цялата научна и професионална терминология,
са сложни символи.
Няма универсални кодове, съдържащи фрактали или информация
за всичко. Най-комплексното понятие-символ е Бог – приемаме
го за универсален код за всичко, но това не е нищо друго, освен
паразитен начин да прикачим собственото си неразбиране към
нещо, което по принцип го разбира и съдържа. Ние вменяваме тази
универсалност на символа, а не че той наистина я съдържа.
Такова претенциозно, но напълно нереално твърдение е,
че Библията, например, имала код, който можел да осъществи
цялостното
тълкуване. Библията е система от измислени
текстове, които имат самостоятелен характер в целостта на
съставянето . Опит да приведе всички възможни езотерични
символи, а не само на Библията, прави и Д’Алведър със своя
Археометър, но …как може нещо, създадено в наше време да
обоснове друго нещо, създадено преди повече от 30 века? Все едно
да направим Система, в която днес да доказваме, че всички 50
годишни хора са били някога на 15 години. Не е трудно да приведем
под общ знаменател всички събития от вече описани процеси и
явления, подробно разработени в текстове. Трудността идва
когато се опитаме да създадем Система, която да е продукт на
интелекта и да е вярна в бъдещето независимо от него. Както
е с Българският Циклов календар, който е систематизиран в
продължение на хиляди години наблюдения и не е свързан с нито една
друга календарна система. Той е Символна система за Небесната
сфера и Природните цикли на земята от преди десетки хиляди
години, независимо от всички деформации, които са му наложени в
наше време. Система от символи с космичен характер, работеща
успешно и днес. Календарът е перфектен комплексен символ за
разлика от азбуката.
Трансмутация
Трансмутация за алхимиците означава: преструктуриране на
специфичен вид атоми от дадена физическа структура, заставящи
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всички атоми на структурата да преминат на ново ниво на
организация, след което то вече има съвсем друга, коренно различна
структура и функции от първоначалната.
Основни трансмутационни прояви са:
1. преобразуване на атомите на един елемент в друг
(трансмутиране на оловото в злато)
2. преобразуване на решетката на елементите от
Кристалното царство в Растителното царство или на решетката
в клетка
3. преобразуване на растителната клетка в животинска
4. преобразуване на вид животинска структура в друг вид
животинска структура
5. преобразуване на половите системи на насекоми и животни
в противоположни: пчели, аплазия, риби, ярцегумбо и т.н.
Трансформация:
Трансформацията също е процес, осъществяван в алхимичните
промени, но сведен единствено до промени на формата, без да се
преминава от едно царство в друго.
Основни трансформационни процеси са: съединенията,
окисляването, агрегатните състояния на водата, металите и
т.н., преобразуванетно на гъсеница в пеперуда, както и процеси,
частично трансформиращи елементите в отделни части от
организма – ярцегумбо11.
Тор, Тора – Тор е името на хаотичната Сила, която разрушава
всичко, което е създадено от Творческата мощ на Танг-РА.
Богомилите я наричат ЗО – силата на злото, на разрушението, за
разлика от силата на Творението, която се нарича РА и е съставна
сричка от името на Единствения и необясним монотеистичен бог
– ТанГ-РА, както и на неговия син Амон-Ра. Тор означава още Чук
(голям и тежък) – инструментът на разрушението. ТОРА означава
Закон, Вибрация на разрушителните сили на ЗО, която съдържа в
себе си законите на деструктурирането. Законът на Разрушенето
(Злото) в неговия най-висш вид. На разрушителната сила Тора може
да се противопостави само съзидателната сила на вселената
Етъра. Тор е Законът за проявяването на силите на разрушението
11
Ярцегумбо – вид гъсеница в Тибет, която лятно време живее като гъсеница,
а през зимата като растение. Използва за корен големият си шип на опашката,
който забива в земята и така си набавя от почвата нужните хранителни
вещества.
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в материалните светове. Етър е Мощта на творческата енергия
Ра в полетата на материята.
Тора е Силата на Центъра на злото на планетата Земя. Лунен
център – Шамбала.
Етър е Силата на Центъра на Доброто на планетата
Земя. Слънчев център – Агарта. Между двата центъра се води
непрекъсната безпощадна война за власт над Човечеството.
В религиозен аспект това са Лунните религии в битката им със
Слънчевите посветени.
Царства. Четирите основни вида физически структури,
изграждащи Биоса на земята. Минерално царство – царството
на елементите и техните съединения. Растително царство
– цялото многообразие на растителния свят, отличаващ се
от Минералното по това,че имаме нов елемент на неговата
организация – растителната клетка. Животинското Царство
– целият животински свят, притежаващ „жива душа”. Дели се
на четири основни структури: животни, риби, птици и хора.
Царството на Човека е особен вид (подцарство) от Животинското
царство, но се разглежда като самостоятелно царство.
Янтра: Ян-Тра = Омега
Енергия на Великата вселенска душа, работеща върху
генетичната програма на ДНК в пределите на Жлезата на времето
– САА Хам. Той работи чрез енергията ЯнТра, затова неговото
седалище на Балканския полуостров е винаги в Централната му
част – Велико Търново. Хам има за седалище винаги Централната
ос Янтра – Хармония – Ерусалим или Велико Търново – Пловдив.
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„Земята не е създадена от Бога, защото това означава, че
той е създал всичко порочно”.
Така твърдят съвършените: колобрите – катари.
Лечители, математици, астрономи, строители, философи и
т. н. Колобрите – строители на двореца в Монтсегюр (Франция)
изграждат своя Петоъгълен дворец като храм на Слънцето почти
идентичен по план със Стоунхендж. Петоъгълни крепости и
градове на Земята строят само българи и тракийци. Петоъгълен е
и тракийския град Севтополис до град Казанлък.
Общество от посветени успели да укрият изключителните си
знания в областта на всички науки, до които човекът е достигнал
в своето развитие, плюс една необяснима посветеност в тайни, за
които хората нямат никакво понятие. Общество на посветените.
Членовете на Небесната конница. Владетели и Учители на Саракта
– Земята.
Всички тайни общества са възникнали, за да се създаде и
утвърди ред в тълкуването. Всички символи са структурирани, за
да се прикрие същността на информацията, без да се унищожава
въображението, а само да се рамкират границите му в определената
символна система. Ще разгледаме един от основните проблеми на
така наречените посветени души или проблема за овладяването и
владеенето на Силите (Джиловете) и Мощта от знаещия и можещ
духовен човек. Закодирано е в текстовете на няколко български
сакрални вълшебни приказки. Небходимо е да не забравяме, че
споменатите четири субстанции – стихии на материята
(вода,земя,огън и въздух), се развиват на ново, по-високо ниво, чрез
дейността и развитието на петата субстанция – етера.
Колобрите не разглеждат Света като жива и нежива материя,
а като различни състояния на енергията в проявения свят –
видимия. Защото, има и непроявен свят – непознат и невидим за
хората.
Структура на понятието Катар и неговите производни:
КАТАР = КАТ + АР; КА + ТАР; КА + Т + АР
КА – душа във физическо тяло.
КАТ (бълг.) – ниво,слой,етаж,и т.н.В случая Ниво на АР.
АР (РА) – светлина, звезда, енергия, АмонРа – Син на ТангРА –
Слънцето.Творческата мощ на Вселената.
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КАТ-АР – ниво на слънчево посветена душа, работеща на
Земята.
ТАР, ТАРА – звезда (старобългарски).
КА – ТАР – човешка душа в материално тяло, с висока духовна
еволюция.
Според колобърското Учение КА-Т-АР е човешка, земна душа,
достигнала божествено ниво в слънчевата система. Тези три
фрактала, кодиращи смисъла на понятието Катар определят
сложна система от интерпретации, означаващи мястото на
посветения колобър в Слънчевите посвещения, което го поставя
и в отношения с посветените от Вселенно ниво. Едно сакрално
понятие може да ни разкрие, чрез своите лични фрактали,
основните качества на посветения по Пътя му през Планетното,
Слънчевото и Вселенното посвещение.
Божествена Душа в ниво на Слънчев посветен – Съвършен
човек. Най-високото ниво в Богомилските посвещения –
Съвършените. Както е казал и Христос: Бъдете съвършени като
Отеца на Небето!
Понятия със сакрален характер, свързани с колобрите – катари
са и следните:
ТУРА – образ, образ на огнения бог РА, творящата сила във
Вселената.
ТУР – твърдина, база на нещо, част от крепост – кула, бойница.
Значението е идентично с Акра – крепостна бойница и врата към
крепостта. Тур – мощно животно (як) – название употребявано и
до днес в районите на планината Тянь шън. Тур – фигура от шаха,
която е във формата на бойна кула.
ТУРИЯ – когато душата е във връзка със свръхсъзнанието, тя
е под защита на небето – има лична Оренда. Диалектно думата е
запазена и днес като Фурия – неукротима в свръхконцентрирано
състояние душа или сила.
Т – произнася се тау – символ за Бог или богоподобен. Тау –
Бог, божество,което не се назовава. Универсумът. В словото
се използва като символ само буквата Т. В една от сакралните
песни, които Учителя Петър Дънов дава на Бялото братство в
България, се пее: ТАУ-БИХАУ-МЕН. Изразът алхимично определя
последователността на понятията Бог (тау), дуалната същност
на бога (би – мъжко-женски аспект, силите РА – творческата сила
и ЗО – разрушителната), структурното начало на формите (хау –
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тяло изобщо, като принцип) и мъж (мен) – символа на Вселенното
Творчество – Общото, но като материален обект, а не като
Общото на Вселената – Бога, Универсума. Уникумът в проявения
свят. В този аспект алхимично се разделят творческите принципи:
мъжкото е Общото, жената е Единичното, а техният плод е
Особеното – бебето.
ТО – безполовият принцип на андрогинността, илюстриращ
съществото Човек, все още полово не детерминирано.Такова е
всяко бебе до четвъртия месец на своето ембрионално развитие.
ТО – КА – ТА. Огледалният ред на проявената вселена: То –
словото, производното, бебето. Ка – женският творчески аспект
– единичното (душа) и Та – мъжкия аспект (общото), който удвоен
в НЕпроявената вселена дава символа на Бога Отец – ТАТА (ТанГРА). Символично това триединство се изразява така:
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(кръгът)
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ТА-КА
(полето в кръга)

ТА-КА-ТО (ТО-КА-ТА)
(синът – началото на
проявяването)

В българския език е интересно възклицанието „така, така”,
което има подчертано одобрителен характер и означава, че нещо
е правилно – одобрено е от майката и бащата (Та и Ка), но хората
обикновено не осъзнават неговото сричково значение. Понятието
Тъка (тъча) означава още и изтъкавам, творя на стан черга, килим
и т.н. Станът се свързва със Съдбата, затова тъка (тъча) означава
и осъществявам си съдбата. В Тракийската духовна култура
(митология) това значение е разработено като отделен мит.
ТОР – уред за главата, който има три отвора – свещници.
Носел се е само при церемонии, свързани със силата на Огъня –
субстанцията РА на вселената и слънцето. Този жречески ритуал
е бил практикуван и от тракийците. Мястото на церемонията
в българската сакрална ритуализация е Центърът на Слънцето
– Перперек. Перперек е български сакрален обект и няма нищо
общо с траките или елините. Затова там се намира релефът на
българската богиня Жън – ай, когато е станала Ум-ай – родила е
сина си, тоест Слънцето. Празникът е на Лятно слънцестоене –
апогея на слънцето в небето. Тор-ът символизира огненото начало
на Вселената в нейните Три аспекта на проявление – ТАТА, МАМА,
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Тор означава още и Чук – инструмент на разрушителната
Сила ЗО. Употребява се само когато става въпрос за деструктивни
процеси или насилие. Виж ТОР и ТОРА.
ТОПО – (ТО плюс ПО) – синоним на Земята. То – точка и По –
тяло.
Всички посочени тук понятия са пряко свързани с понятието
Катар. Те са разширения и регистрации на специфични негови идеи
или качества, прилагани в практиката на колобрите.
Колобърът – катар в степента Орел, когато е Двуглав е:
Кат – Ар = носител на светлината – едната глава, но е кат и на
другата страна – обратната на светлината, тоест на мрака
(грубата материя). Едната глава символизира владеене на Мощта
на Светлината, а другата – на Силите на Материята (мрака).
Двете глави са едносъщностни в Хармонията на Отеца

катар и

Перперк. Българската Богиня-Майка ЖЪН-АЙ, когато ражда своя Син – УМ-АЙ –
Слънцето. Фигурката на човек между краката на богинята представлява бебето
– малко човече с глава, тяло и крачета – символ на слънцето – Млада Бога.
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(ТангРа), Сина и Майката. Колобърът – катар е тялото на орела,
носителят на Хармонията, изразена чрез единството на тялото
за Дясната глава (ТангРА, Дум-ай, Бащата) и Лявата глава ( Жън-ай,
Майката). Жън-ай, но само когато е Ум-ай, когато ражда сина си
(Слънцето). В този смисъл Колобърът е човек с извисено ниво на
съзнанието си, живеещ в триединството на Троицата. Неговото
съзнание е саракт на духовността и братството.
Колобърът Двуглав орел най-често е вече в ниво Забулена сова.
Той е владетел на тайните на Двата свята (ката, етажа) на
Слънчевата система (Ра, Ар). Всяка от главите е самият той в
процесите на контактуване със съответния свят.
Катарът е Колобър в ниво Слънчево посвещение, Служител на
Светлината, владеещ и контролиращ с мощта си силите РА и ЗО.
И понеже говорим за специфични нива в колобърството, които
са извън трите степени и деветте нива, описани в книгата
„Колобър”, ще прибавя още малко информация за техните нива
на посветеност. Разбира се, читателят не трябва да очаква те
да са пълни и подредени точно така, както е в действителност.
Изброените и подредени по-долу имена изразяват само част от
спецификата на колобърството.
На Първо място Колобърството различава наименуването,
даването на име – сакрално и в същото време обществено
разрешено да се произнася, в следния ред:
1. Колобър – общо название на свещениците в Тангризма,
включващо трите степени: Гарван, Орел и Сокол и техните девет
нива.
2. АН Колобър – висш държавен сан, даван на Колобъра-член на
Каганата – държавната парламентарна власт. Официален духовен
съветник на Кана.
3. БО Колобър – висш сан в колобърството. Колобър, освободен
от социална и държавна власт и задължения. Може да бъде
съветник, но не и член на административната власт. Духовен
човек, достигнал нивото БО, тоест върховно съзнание. Ако
човекът е от духовно извисен род служители на Учението на ТангРА, целия му род започва да се нарича БОЯН. БО-ЯН означава човек
с духовно съзнание (БО), от род на мъже (ЯН), посветили живота
си в служение на Танг-РА. Но тъй като даването на Име е свещенно
за българите те наричат с прозвището Боян само мъжко дете,
принадлежащо към рода БОЯН и тогава името Боян е име и звание
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едновременно, както е с Вениамин – Боян Магът. Такъв е и случаят
с философа на Тангризма – Ли Боян, наречен в Китай Лао Дзъ Ли
Боян, което означава Мъдрият старец Ли от рода Боян. В последни
времена родовото име Боян се е превърнало и в обикновено лично
име.
4. Колобърът СААЛБИЙ или ДВУГЛАВ ОРЕЛ.
Колобърът, който е достигнал високото алхимично ниво
на Душа, раждаща се вече само в родовете на посветените
служители от Петото царство. САА е висш сан на духовност,
даван на човек, смятан за божествено същество. АЛ е частица
за рангова принадлежност спрямо другите подобни на него и
означава Първият. Този колобър носи своите нива на посвещение
още от времето на Лунната цивилизация. БИЙ е висше обръщение
към възрастна, мъдра, духовно извисена личност. Виж в книгата
„Колобър” обяснението на ранговите разновидности на понятието
БаБа. Понятието Саалбий може да се замести със символа на
Двуглявия орел.
5. Колобър – катар. Колобърът, достигнал ниво на посвещение,
при което му се доверяват тайните на Алхимията на Живота на
Земята и Слънчевата система, се нарича Катар. Това е Колобърът
СААЛБИЙ, който вече не работи сред хората, а е извън социалния
живот, отдаден изцяло на алхимичните трансформации и
трансмутации в природата и живота на планетата. Душа в
монашеска аскеза.
Колобрите – катари винаги са се стремили да работят сред
хората само с една цел: на първо място пробуждане на творческите
потенциали в човека, тоест превръщането му в тракиец и
дисциплинирането и одухотворяването на творческия процес до
божествения образец – балгуру – българин. Алфата и Омегата на
Синовете на Танг-РА. На Второ място: вътре в социалния живот
демократичният държавен строй на българите е позволявал
всички държавници и аристокрацията да могат да завършват и
духовни школи. Затова днес срещаме необяснимите за историците
титли на хора, принадлежащи на държавната структура, които
имат двойни титли, една от които е колобър. Такива са: БАГАТУР
БОИЛА КОЛОБЪР, КОЛОБЪР БОИЛА КОЛОБЪР, КАНА БОИЛА КОЛОБЪР
и ИЧИРГУ КОЛОБЪР. Да разгледаме следните примерни титли:
Колобъра Багаин, Багаин Колобъра и Колобъра Багаин Колобъра.
Мястото на съществителното Колобър е определяло реда на
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получаването на духовната титла. Колобъра Багаин означава, че
багаинът, за когото говорим, преди да получи светската титла
Багаин е бил духовно лице – колобър. След това е станал и Багаин.
Би могло да бъде и обратното: Багаин Колобърът, което означава,
че членът на социалната аристокрация вече е бил Багаин, когато е
завършил духовна школа и е придобил титлата Колобър. Интересен
е моментът с Колобъра Багаин Колобъра. Този българин е бил вече
Колобър, когато е удостоен със светската титла Багаин, но покъсно отново се е посветил на духовна работа, вследствие на
което е получил правото да прибави към титлата си второто
съществително Колобър. Това се е случвало, когато след много
време човекът е продължавал духовното си обучение в по-високи
нива на колобърството: ако например е бил в степен Орел когато
е станал Багаин, след което е обучаван отново до степента
Сокол. В посочените по-горе, с главни букви, действителни титли
в Българската държава, интерес представлява титлата ИЧИРГУ
КОЛОБЪР, което според мен, регистрира принадлежността
на духовно лице в административната власт. Този човек не е
върховният Колобър, принадлежащ на духовната система и член на
Каганата, който е бил наричан АН Колобър. Ичиргу Колобърът е
бил повече административно действащо лице в управленческата
система с преки духовни задължения – например бил е Главен колобър
на колобрите във войската и т.н.
Присъствието на духовно развити и обучени хора във всички
нива на социалния, военния и духовен живот на българите показва,
че българската аристокрация е била просветлена и духовно
осъзната. За българите е типично това сливане между духовна
просветеност и държавна дейност. Особенно важно е било сред
воинството, защото само Багатур, който има и духовно съзнание
на Колобър, може да носи и пази чист завета на Танг-РА: Душа
душа да не поробва. Затова българите, само ние, в световната
военна история вземаме пленници, но не ги превръщаме в роби.
Една „демократична” Гърция например, не може да се похвали с
такова високо ниво на съзнанието, защото нейната демокрация
влачи след себе си тежките вериги на робите не само от военно,
а и от мирно време. Демокрация с продажба на хора като роби –
за тангризма това е напълно непонятно и невъзможно държавно
устройство.
Държавната, Военната и Духовната структури на Българския
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Саракт са били обединени и проникнати от общото духовно
съзнание за равенството между хората. Основен символ в това
триединство на управление на държавата ни е било понятието
Саракт, което означава Куб, защото фигурата куб е единствената
която има три равностойни и равнопоставени в пространството
ръба и страни, с общ център, олицетворяващи единството
на държавното управление. Монотеизмът, какъвто е само в
Тангризма, е основата на това духовно единство, което формира
народопсихология на извисен в идеалите си народ. Висш израз на
което е заветът на Танг-РА: Душа – душа да не поробва и Дух –
духа да не подвежда, намерил своето естествено отражение и в
Търновската Конституция с категоричността на закона: Всеки роб
стъпил на тази земя става свободен!
Космичен морал и земна Държавност под един общ знаменател:
Човекът е Дете на Бога и затова всички хора са братя.
Достигането на такова високо ниво в колобърството е
било възможно само след дълъг период на обучение и развитие
на съзнанието на личността. Преминавало се е през шест нива
на вътрешно обучение, които са пазени в строга тайна. Цялото
знание се е предавало само чрез метода „Уста в ухо”. Този метод
няма аналог в друго духовно обучение. Методиката се е пазела
в строга тайна и е предавана от посветен на посветен, а след
жестокото избиване на колобърските родове от католическия
масон Борис Първи Михаил е изчезнала почти напълно. До нас чрез
Устната традиция са достигнали само частични знания, предавани
от посветен на посветен.
Всички колобри-катари са били служители от така наречения
Вътрешен кръг. Външният кръг се е състоял от 72 колобри от
степените Гарван, Орел и Сокол, но преминали през специално
обучение. Вътрешният кръг е съставян от 13 колобри, които са
подбирани измежду седемдесет и двамата. Един от тях е бил
БО колобър – напълно независим. Той е изпълнявал длъжността
Ръководител на дванадесетте. Бил е задължително и Катар,
защото е контролирал всички алхимични обучения на колобрите.
Върховен духовен глава на алхимичното братство. На този
ръководител безпрекословно се е подчинявал и Канът.
Всички членове от Вътрешния кръг колобри – катари са били
наричани масони12. Заседанията им са протичали винаги около
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кръгла маса, символ на абсолютното им равенство, на която само
столът на БО колобъра е бил с облегалка. Другите колобри, които са
знаели, че тези братя принадлежат на върховното ръководство,
са ги наричали ОНъ от масата, тоест членове на братството
на Кръглата маса. От разговорната форма „от Масата е
онъ” постепенно се е оформило прозвището масон, което е
информирало, че човекът е от висшите посветени в задачата –
този, на когото БО Колобърът и дванадесетте лично са поверили
изпълнението на задачата и неговите решения не подлежат на
обсъждане.Този член на Съвета на Кръглата маса се е отчитал
единствено пред Дванадесетте.
Подобна структура е имало и в Каганата. Те също са били
тринадесет души с Кана и Ан колобъра. Когато след обсъждането
на даден въпрос е трябвало да се възложи на някого работата по
изпълннието Канът му е нареждал да остане след заседанието и
да седне на масата, тоест на съседна маса (паралия, кръгла и с
ниски крака), която е била в юртата му и на която никой, освен
поканените, е нямал право да сяда. Така всички са знаели, че този
багаин е назначен от Кана да изпълнява решението на Каганата.
От член на парламента (каганата), багаинът се е превръщал в
главен изпълнител – също както министрите днес са изпълнители
на парламенарните решения. Всички в саракта са били длъжни да
се подчиняват безпрекословно на решенията на избрания член на
Каганата. Само произнасянето или пояснението, че: „ОНъ е от
Масата!” било достатъчно да се разбере, че е личен довереник
на Кана и Каганата. Онъ на български означава Той. Избирал се е
пред всички членове на Каганата, което е давало право на всички
да знаят на кого е възложено изпълнението. Разбира се на него
впоследствие му е държана най-строга отчетност за работата
от целия каганат. Но докато изпълнява задачите си този член
на Каганата е бил длъжен да се подчинява и дава обяснения по
възложената задача само на Кана.
В интеграцията на двете форми на управление на държавата
Административна и Духовна власт откриваме ясното и коректно
спазване на завета на Танг-РА за братството между хората. След
всяко заседание на Каганата единствен разпоредител на решенията
общества наричащи себе си масонство.При тях изкуствено,след унищожаването
на Розенкройцерството, е наложено нарицателното масон – строител, зидар,
архитект (от френски език)
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е бил Канът, но изпълнението е било възлагано на избрани хора. БО
Колобърът и Ан Колобърът са били в тясна връзка, а промените
в критични ситуации са се вземали винаги от Кана и БО Колобъра
– когато е било съдбоносно за Саракта. Така се е осигурявало
едновременното ръководство на Саракта от две независими, но
работещи в синхрон институции: административна и духовна. Тъй
като при българите Канът не само е можело да бъде „детрониран”,
но дори наказан със смърт, решението за последното винаги е било
под контрола на БО Колобъра и членовете на Кръглата маса. Така
са били оформени 26те степени на административно-духовната
върховна власт. Към нея е имало още единадесет йерархични
структури на изпълнителната власт, с което всички йерархични
нива на управление ставали тридесет и седем.
Колобрите – катари, независимо в какво ниво на своето лично
обучение са, е трябвало да спазват много строг начин на живот.
БО и БИЙ Колобрите са били обикновено извън живота – те са
живеели далеч от хората, усамотено и скромно. Част от тях са
имали преки задължения в колобърството, най-често свързани с
алхимичните обучения на посветените. Колобрите на Словото,
които са преподавали на населението сакралните приказки, са
били под прякото наблюдение на БО Колобрите. Съществувала е
методика за този вид обучение, която се е базирала на следните
приказки.
Методика за обучение на учениците в колобърството
1. Ян Би Би Ян – Методика за обучение на учениците.
Етерната субстанция е напълно латентна и работеща
автоматично, безсъзнателно. Целта на обучението е тя да се
пробуди, да стане душа – герой – Ян Би Би Ян. Херакъл, както я
наричат тракийците.
2. Жива вода – делата на ученика в овладяването на Джиловете
и Правилата докато стане посветен, както и работата му с
хората като посветен. Етърната субстанция е осъзната и чрез
действие, тоест чрез добронамерена воля за овладяването ,
става качество на ученика.
3. Котката – методика на посветената душа Ин, когато е под
действието на закона за Мълчанието. Изчакващият, но действащ
посветен. Етерната енергия е усвоена и действа чрез посветената
жена, а в последствие и от двамата съпрузи. Духовна двойка от
посветени служители.
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4. Халата – владеене на Силите на Елементалите – Шеста
творческа Йерархия. Етърната субстанция е стихия с мощен
енергиен характер, затова е неуправляема и опасна за хората.
Халата била наричана още Турия или Фурия. Показателен в това
отношение е изразът: Кажи ми хала си?, което ще рече – кажи ми
коя неуправляема сила те върти и тормози. Или: Завъртяла ме е
една фурия…
5. Марко Криловити – самостоятелната дейност на колобъравойн на Силите. Етерна асубстанция, действаща чрез волята
и целите на посветения охранител на Човешкия род. Войн –
охранител на Саракта. Член на Небесната конница на балгурите.
6. Гарванът Саалбий – овладяната Сила, приложена като Мощ.
Работа на посветените с непросветленото човечество. Тридесет
и шестте нива на развитието на Ума и Душата или: Земното,
Слънчевото и Космичното посвещение. Посредникът между хората
от Човечеството и Петото царство – на посветените. Етерната
субстанция и нейната роля в развитието на 36те нива на осъзнаване
– обобщаваща приказка за развитието на посветените от ученик
до учител. Или 35те мисловни категории на Каузалното тяло, които
са реализирани в 19 астрални и 16 физически съответствия. Тези
36 нива на Съзнанието правят Човека Богоподобен, ако той успее
да ги достигне. Отношенията между шестнадесетте физически и
деветнадесетте астрални съответствия имат чисто алхимичен
характер. Техните трансмутационни процеси не могат да бъдат
описани, защото са строго лични и пряко свързани с качествата
на атомите по сродство на колобъра. Читателят трябва да се
досеща вече, че сродствата при всеки човек ще са различни, пряко
произхождащи от сродствата на рода и семейството, от който
произлиза човекът13.
Тридесет и шестте прераждания, в които душата може
да осъществи своето духовно просветление, обучение и
посветеност. Тези нива минават на три пъти под символичните
13
Нека не забравяме, че преди християнството Българската държавна
административна организация е имала своите уникални 37 йерархични степени, пряко
произлизащи от нивата на духовното развитие на българите. Тези нива са имали
независима и постоянна връзка помежду си, която не е била само с административнодуховен характер, но е и активно синхронизирана с 19-те астрални и 16-те физически
съответствия. Без Канът (37-то върховно ниво), всички други нива са свързани с
нивото на съзнанието на хората. Сега отново разбираме каква е била скритата
информативна форма на двойните имена и титли, които разгледах по-горе.
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имена: опитност, аналитичност и синтез. В книгата ми „Пътят
на пробудената душа – астрология на траките” описах този
специфичен Път на развитието в тракийската духовна култура,
развит като Дванадесетте подвига на тракиеца Херакъл
(Херкулес). Подвизите се извършват на така наречените зодиакални
Кръстове: Подвижен (опит), Неподвижен (анализ) и Кардинален
(синтез). В Българската сакрална опитност душата напуска света
на тежката материя (триизмерността), когато тези Три кръста
дадат своите плодове в утроените опитности на обучението
на личното ни съзнание, което прави сборно тридесет и шест
нива на обучение. В приказката „Гарванът Саалбий” Момчето
изяжда на три пъти по дванадесет десерта, което е всъщност
символ на броя прераждания, в които една душа може да достигне
съвършенство. Като методика, Героят преминава три нива на
изпитания и обучение: когато служи като слуга в двореца на царя,
когато служи като началник и когато изпълнява специални задачи,
възложени му от царя. Едва тогава идва Гарванът и го взема със
себе си в царството на Посветените, където го жени за сестра си
и младежът става част от космичните хора – балгурите.
Приказка за овладяната Сила, приложена като Мощ. Отнесена
към степените на посвещение в Тангризма получаваме трите
специфични обучения на душата, които символично наричаме
Гарван, Орел и Сокол и които имат пряка връзка с трите вида
посвещения: Гарванът – Лунно-Земно посвещение, Орелът –
Слънчево посвещение и Соколът – Небесно посвещение – Вселенско.
Тъй като за Земята връзката с Небето се явява съзведие
Голямо куче (Сириус), Египет издига Сокола (окото на Хор (Хорбат)
във върховно същество. Посветените последователи на Сокола са
Сак и Сок – синове на Алпът Карга, тоест на Земния посветен в
нивото Гарван, според автора на епоса на българите „Сказание за
дъщерята на Кана”(глава първа), разбира се, ако прочетем Епоса на
българите чрез кодовата система на колобрите.
Сок е името на Алп (бог), послужило за название на птицата
Сокол.
Сак е място на соколите. В Слънчевата система РА, сричката
ра, при образуването на сакрални думи (понятия) става ар и заедно
със Сак обозначават свещенното място на Слънчевите соколи –
Сакар.
Този топоним (неслучайно) го има и в Египет.
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Сок и Сак са соколи, работещи в семейството на Орлите –
земните посветени в нивото САА и от тук идва сакралната
символика на Двуглавия орел. Двуглавият орел е символ на колобрите
– катари (алхимиците), владетелите на деветте нива на Двете
Йерархии. Две глави с един организъм. Две Йерархии в приоритета
на свещенната цифра 14, която се символизира от седемте пера
в двойката крила на орела. Деветте пера в опашката на орела са
деветте нива на посвещенията, които колобърът вече е усвоил
перфектно. За значението на опашката при животните говорих
в приказката „Котката”, тук само уточнявам, че при птиците е
същото.
В епоса на българите „Сказание за дъщерята на Кана” намираме
ясно подчертан този митологичен символ на посветения – алпът
Карга, който има двама сина Сак и Сок, които му изменят, тоест
имат самостоятелна позиция по въпроса за спасяването на
хората. Натъкваме се на символично (алхимично) предаване на
тайната за дейността на двете мозъчни полукълба (Сак и Сок),
чиято обща еволюционна дейност променя плана на старото,
на традиционното и въпреки че на хората може да им изглежда
като предателство, всъщност е нов етап от общото развитие
на съзнанието на алповете (боговете) по отношение на съдбата
на хората. Сак и Сок олицетворяват лявата и дясната половина
на Орела, на способността високо посветената душа да работи
на два успоредни плана на еволюцията. Те са уплашени от силата
на Слънчевото лъчение, тоест от огнения поток, извиращ
от плазменото му тяло. Това не е страх за живота им, а за
възможността да се преодолее трансмутацията на организма
(тялото им), под напора на слънчевата плазма. А не направи ли
същото и хунора Иисус Христос, когато Мария Магдалена посегна
след възкресетнието му да го докосне по дрехата? Не ли забрани
с думите: Не ме докосвай Марийо!..., защото ако го докосне, тя
просто ще бъде изпепелена от плазменото му тяло, трансмутирало
и преминало през структурата на камъка, но в неговата огнена
мощ клетъчната система на жената няма да издържи и ще се
възпламени. Подобни случаи на самозапалване има и в наше време
необясними за учените, но не и за алхимиците, познаващи добре
проявите на плазменото (огненото) тяло на хората.
Двуглавият орел илюстрира двете мозъчни структури (двете
полукълба), в общото тяло на организма. Едната глава работи

с Ложата на Светлината, а другата с Ложата на Тъмнината
(дълбоката материалност, в която попада душата). Тъй като
душата не може едновременно да служи и на двете ложи, Сак и Сок
„предават” баща си, тоест те заемат самостоятелна позиция,
което на езика на посветените означава съзнание…, друг вид
съзнание, друго ниво на развитие, различно от това на родителите
(старата линия на развитието на човешката генетика). Този
символ много ясно личи в двете глави на показания по-долу релеф,
където главите са слети и имат общ череп.

Български двуглав орел.Стара Загора. Колобърски символ.
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В сакралните релефи на Двуглавия орел опашката може
да бъде с Пет, Седем и Девет пера, което има своето кодово
значение. Пет пера – посветен колобър, достигнал не по малко от
Втора степен. Седем пера – колобър в степен Сокол с алхимични
знания. Девет пера – алхимично космично ниво на посветеност –

4.

Релеф на Двуглав орел – символ на колобъра - катар

катар и

Да разгледаме по-подробно следващия релеф.
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колобър в ниво САА. Двата кръга около орела символизират двата
Творчески свята: Вселена – външният кръг и Слънце – вътрешният
кръг, който е подчертан чрез удебелената пластична разработка.
Цялата символика обаче е вградена в ясната форма на квадрат,
който символизира Земята – Саракта (куб), тоест всичко показано
на релефа се отнася до земното знание за йерархическото
творчество на вселената, звездата и планетата. В четирите
ъгъла на квадрата са сложени символите на зародишите (вратите)
на четирите реалности на веселената.Този символ е съставен от
фракталните символи на половите апарати на мъжа и жената:
единият, с непрекъснати съставни части (кръгче и продълговато
тяло) е фалос, а другият с прекъснати части (кръгче и продълговато
тяло – влагалище и матка) е утроба.Те са вътре в квадрата,
тоест в саракта – земята. Този релеф показва обратната гледна
точка – огледалният образ на Творчеството – отдолу нагоре –
отражението.
Около орела виждаме и венеца на Живота, който също е
съставен от две части, обединени в основата си от символа
на Земната творческа йерархия с код 6 (+1) – цветето с шест
листенца и централен кръг на тичинките – плодника. Над главата
на Орела е кодът на Слънчевата творческа йерархия, чийто символ
е 7 (+1) – седем листенца и централен кръг – плодника – йерархията
на плазмената трансмутация: ОСЕМ – Октоадата на Живота.
Елипсата вътре в тялото на орела е изключителна рядкост.
Като символ тя илюстрира Цикличността чрез орбитата на
планетата, което показва че процесите се реализират циклово.
Много често този символ се тълкува като яйце, но това не е неговата
информационна същност. Системата от символи, която показва
релефът, е олицетворение на знанието на българите за нивата и
процесите на еволюция на вселената, звездите и планетите, както
и че това знание е достояние на колобъра, който е в ниво Двуглав
орел. Елипсата е идентична с вертикалната елипса от богомилския
символ на кръстосаните елипси и означава, че душата на човека с
този символ е пряко свързана и работи с Небето. Да работи една
душа от материята с Небето алхимично означава, че същата
е в състояние на пълна асиметричност, тоест има два фокусни
центъра, които определят параметрите на нейното развитие
– небесен и земен. Ако Кръгът е символ на Симетричността на
Бога, то Елипсата е неговата Асиметричност. В чисто алхимичен

и химичен аспект знакът на Боян Магът означава преминаване
на квантовата реалност в атомна или началото на химическата
реалност, изразена чрез двата електрона на елемента Хелий (Не)
– първият истински химически елемент с напълно хармонизирани
протони, неутрони и електрони. В този символ посветените
откриват и Равнораменния кръст,който по разбираеми причини
не се изписва явно.
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Можем да обобощим: Двуглавият орел има Общо тяло с два
крака, две крила, две глави и една опашка. Като символ той съдържа
следната информация:
1. Тяло – единният свят – Общото. Птицата е част от
Животинското царство.
2. Два крака – материалният биполярен свят – химиосферата
на планетата. Атомите по химическо сродство.
3. Две крила – астралният свят. Свят на чувствата – атоми по
психическо сродство. Двете нива на развитие на Седемте чекръка
на организма (чакри).
4. Две глави – менталният свят – атоми по психично сродство
в ниво Духовни атоми по сродство.
5. Една опашка – излизаща от физическото тяло в конкретното
прераждане. Всяко перо от нея е символ на овладяно духовно
развитие във физическия свят.
Синонимът на духовното ниво Двуглав орел е символът
Тангристки равнораменен кръст (
) в неговия частен аспект –
индивидуализираната личност, овладяла Единството на
и
,
тоест достигнала знанието за Общото. Кръстът наричан от
колобрите (и апостол Филип) Христос.
Този символ е поставян дори като надгробен знак при древните
българи. Кан Кубрат и Кан Аспарух са погребани с този кръст на
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Символът на богомилите (Боян Мага)
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гърдите. Равнораменният кръст не само е бил познат в тангризма,
но е имал и дълбоко сакрално значение, и предхожда кръста в
християнството с хилядолетия преди него.
Колобърът Двуглав орел работи с енергиите и на двете
йерархии, които ние наричаме Сила и Мощ. От тук произлизат
и различията в качествата, задачите и дейността на двата
основни вида посветени от линията на Знанието – окултисти и
езотерици. Окултистите работят със силите на материалния свят
– на природата, докато езотериците предпочитат с мощта на
своето съзнание да променят съзнанието на непосветените. Велик
пример в това алхимично ниво на възможностите на личността
е исихастът и Патриарх на Българския народ – Евтимий, когато
турците искат да му отсекат главата във Велико Търново: пред
мощта на неговото съзнание ръцете на палача се сковават и той
не може да отсече главата му.
Казах, че от името на алпа Сок, син на великия алп Карга (УР),
произлиза името на свещенната птица Сокол.
А от името на другия му син Сак произхожда названието на
предметите или всичко, което има таен, свещен, символичен
характер с определено ниво на кодирана информация – сакрален14.
По-долу се виждат два Двуглави орела, над които стоят царски
корони – те не са колъбърски символи, а царски.
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Царски двуглав орел, който символизира властта, но няма нищо
общо с Колобъра Двуглав орел. В короната фигурира равнораменният
колобърски кръст, олицетворяващ схвастично-сувастичните енергии
на планетата ни.Този кръст не е християнски.

Сега ще разгледаме една сакрална колобърска приказка, която
илюстрира всичко казано по-горе като практическа дейност на
14
Сакрален – свещен атрибут, предмет със свещенно значение за връзката
Сириус – Слънце – Планета (Земя). Името на нашата Сакар планина означава
свещенна, сакрална планина.
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колобърството. Приказката е позната в тангризма като „Легенда
за гарвана Саалбий”. Тя разглежда въпроса за принудителното
заставяне на душите изпратени да служат на човечеството,
но обзети от леност не искат доброволно да тръгнат по пътя
на ученичеството. Този факт е много добре известен днес
като неочаквана случка в живота на хората, често атеисти,
която преобръща съзнанието им и ги заставя да прогледнат за
висшите светове и цели на живота. Посветените са хора (души)
на Реда и затова непрекъснато воюват с Хаоса – инертността,
разрушителната сила, на който са подчинени всички хора. Хаосът
атакува непрекъснато и непредвидено предимно посветените, за
да ги обърка и да ги омаловажи в очите на другите. Колкото повисок е ранга на посветения, толкова по-силно го атакува хаосът.
Да овладеят гнева си е тяхна основна задача, да го овладеят до
възможността да го използват като оръжие за целите на своята
мисия сред хората. Колобърът може да използва гнева си, за да
„влезе” в хаоса и да го пренасочи в душа, която е много ленива и под
пълно влияние на хаоса в себе си. Гневът е мощен импулс на душата,
но трябва да се владее, насочва и употребява в краен случай, защото
е много опасен, когато е насочен срещу хората. Чрез овладения
гняв посветените влияят пряко на енергията на хаоса. Енергията
на Реда се твори чрез любовта, затова колобърът прави всичко
възможно промяната да бъде насочена към истинските морални
ценности и възпитание на душата.
Нека сега прочетем тази колобърска вълшебна сакрална приказка,
за да можем да схванем ясно Пътя, който извървява момчето.
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Двуграв орел – символ на царската земна власт – подчертана от
факта, че орелът държи в краката си корона и меч.
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Салбийският гарван
или Легенда за Гарвана Саалбий
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Живяла някога една жена, която имала син. Той бил изключително
мързелив. По цял ден лежал и не правел нищо, но бил капризен и
постоянно искал да му се изпълнява някакво желание. Един ден той
забелязал на дървото пред къщата голям черен гарван да кълве
ябълки. Ядосал се, че му ядат плодовете и с огромно усилие се надигнал,
откачил от стената лък и стрелял по гарвана. Помислил си, че го
е улучил, защото гарванът паднал на един клон по-ниско. Стрелял
втори път. Гарванът отново паднал на по-нисък клон, но се задържал
там. Стрелял трети път и видял как тялото на птицата тупнало
неподвижно на земята. Излязъл момъкът да вземе убитата птица,
но малко преди да я достигне се спънал и паднал върху нея. В същият
миг гарванът излетял със силен крясък. Момчето така се уплашило,
че сграбчило птицата за краката и тя го понесла високо. Летял,
гарванът докато стигнали морето, тогава бързо се спуснал надолу
и потопил момчето до гърдите във водата. Уплашено, то веднага
започнало да вика:
– О,не! Мислех, че ще си остана там!
– Да, така си мислех и аз, когато за първи път стреля по мен –
казал гарванът.
Издигнала се птицата високо към облаците, след което
стремглаво полетяла надолу и потопила отново момчето във водата,
но така, че сега водата стигнала до брадата му.
– О, не! – извикало отново момечето – аз наистина мислех, че ще
си остана там!
– Да, така си мислех и аз, когато за втори път стреля по мен
– казал гарванът и отново се извисил до облаците. Известно време
летял така, след което бързо полетял надолу и потопил момчето до
уста във водата.
– О, не,не! – извикало то- но аз наистина вярвах, че ще си остана
там!
– Да, това мислех и аз, когато за трети път стреля по мен! –
отговорил гарванът и отново се издигнал в небето.
Летял стремително докато достигнал самотен двор с каменна
къща по средата. Кацнал в двора и казал на момчето:
– Влез в този дом и поздрави хората от гарвана Саалбий. Ще
те почерпят с десерт, в който има дванадесет парчета масло.
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Изяж маслата и ще придобиеш силата на дванадесет мъже. Докато
ядеш десерта или след това, някой ще те запита за новости, но ти
се прави че нищо не знаеш и не отговаряй на никого. Като изядеш
десерта излез в двора. Ако ме няма тук огледай се и ще видиш малко
парче червен плат завързано на червен конец да се носи във въздуха –
последвай го и ще ме откриеш.
Влязло момчето в къщата, поздравило хората от гарвана
Саалбий, изяло десерта и придобило силата на дванадесет мъже.
Много от хората вътре се опитали да го заговорят, да им каже
какво има по земята, при хората, но то упорито мълчало. Излязло на
двора и видяло парченце червен плат да се носи във въздуха пред него.
Последвало го и открило гарвана. Качило се на гърба му и литнали
восоко. Летели така докато стигнали дома на един благородник.
Кацнал гарванът и отново изпратил момчето със същата задача в
двореца на благородника.
Поздравило стопаните момчето, изяло десерт с дванадесет
парчета масло, придобило силата на още дванадесет мъже и излязло
на двора. Вече било придобило силата на двадесет и четирима
мъже. Не отговорило на нито един от въпросите на хората вътре.
Като стигнало в двора видяло пред себе си да лети малко червено
парченце плат, вързано на червен конец. Последвал го. Черната
птица го качила отново на гърба си и полетели нанякъде. Стигнали
един замък. Всичко се повторило отново. Поздравил всички момъкът
от гарвана Саалбий, изял десерта с дванадесет парчета масло, не
отговорил на нито един въпрос и излязъл на двора. Силата му вече
била равна на тридесет и шест мъже. Отново пред него литнало
червеното парче плат, привързано с червения конец. Последвал го
момъкът, но този път платът се понесъл по много стръмна и тясна
пътека. Вървели дълго и той се уморил. Стигнали върха на едно много
скалисто място. Платът продължавал да лети пред него и да го води
напред, докато стигнали до върха на стръмнината и започнали да се
спускат по нея обратно към долината. Момъкът решил да си спести
ходенето, затова легнал и се търколил надолу.Стигнал бързо, но бил
целият изранен от камъните и тръните. Боляло го всичко. Не можел
да върви. Започнал да вика гарвана на помощ. Гарванът Саалбий скоро
пристигнал, но много се ядосал като разбрал, че мързелът отново
го е завладял, затова го ударил силно с крилете си. После го качил на
гърба си и полетял, докато стигнали огромен царски дворец. Кацнал
гарванът далеч от двореца и казал на момъка:
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– Трябва да отидеш сам в двореца и да се главиш за ратай в
кухнята. Гледай да вървиш по царския път. Ако попаднеш в беда, от
която не можеш сам да се измъкнеш, извикай ме с думите: Салбийски
гарване, спаси ме сега, защото съм изпаднал в беда!
Като казал това, гарванът излетял и се изгубил в небето.
Момъкът погледнал към двореца и си казал: гарванът каза да следвам
царския път, но той е дълъг и прави много завои, ако мина напряко
ще стигна по-бързо. Трябва да съм луд да бия толкова път до двореца.
Тръгнал напряко по стръмното надолу, но скоро попаднал в тресавище
и докато се усети затънал до коленете. Започнал да вика:
– Салбийски гарване спаси ме сега, защото съм изпаднал в беда!
Пристигнала черната птица, сграбчила го с ноктите си и
старателно и дълго го овъргаляла в тинята. След това го върнала на
мястото, откъдето бил тръгнал и отново излетяла без да каже дума.
Момчето този път бързо тръгнало по царския път. Скоро стигнало
двореца. Наели го да носи вода и дърва за кухнята. Момъкът бил силен
и работата не му тежала.
В тези дни в двореца било доста напрегнато, защото царят
обещал да даде дъщеря си за жена на Повелителя на моретата, срещу
което щял да получи вода за народа си. Царят обаче все отлагал
сватбата, защото Повелителят на моретата бил много грозен и зъл.
Той непрекъснато спирал водата на хората и искал различни откупи
от тях. Получили известие от него, че ако на другия ден принцесата
не стане негова жена, ще дойде и ще опустоши царството. Царят
отдавна бил обещал, че ще даде дъщеря си и половината си царство за
зестра на този, който го освободи от обещанието му към повелителя
на моретата, но до този момент бил дошъл само един благородник
на име Рот, който обещал да се пребори с морския цар и да освободи
принцесата. Когато на другият ден отишли край морето, за да се
срещнат с Повелителя на моретата, от морето изскочила такава
огромна вълна, че Рот побягнал уплашен, качил се на едно високо дърво
и оставил царската дъщеря на произвола на съдбата. В същото време
ратаят отишъл на морския бряг да донесе вода за кухнята и видял
огромната вълна, но не се уплашил, а спрял да види какво се крие в
нея. Вълната се разбила в брега. В нея нямало нищо. Веднага след нея
се задала втора, по-голяма, а след нея още една, толкова висока, че не
се виждал върха на гребена . От третата вълна изскочил огромен
великан и посегнал да хване принцесата. Тогава ратаят хвърлил
ведрото с вода и застанал пред Повелителя на моретата. Започнали
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да се борят. Момчето събрало всичката сила на тридесет и шестте
мъже в себе си, здраво сграбчило великана и го ударило в земята така,
че той умрял, а вълните завлекли тялото му в морето. Момъкът
направил няколко крачки в мокрия пясък, залитнал и паднал изтощен
в безсъзнание. Принцесата отишла при него, заплела в косите му
златният си пръстен и се върнала в двореца. На пътя я пресрещнал
благородникът Рот, който я заплашил, че ще я убие, ако не каже на
баща си, че той е победил великана и я спасил от морския цар.
Като чул за подвига на Рот царят веднага казал, че ще го ожени
за Принцесата и ще му даде половината си царство. Насрочили
сватбата за след една седмица.
Една седмица принцесата напразно чакала да се появи нейният
спасител. Когато започнало тържеството тя станала и пред всички
казала:
– Ще се омъжа за този, който се яви пред мен с моя златен
пръстен, заплетен в косите му. Ще се омъжа за този който ми донесе
моя златен годежен пръстен.
Баща разбрал, че има нещо нередно и наредил веднага да дойдат
всички мъже от царството и да върнат пръстена на дъщеря му.
Всички мъже дошли, но пръстенът не бил у никого от тях. Принцесата
упорствала и това накрая разгневило царя.
– Има ли някой, който да не се е явил пред принцесата?! – извикал
той разгневено.
– Има един ратай в кухнята – отговорил главният готвач, но
той спи от една седмица и никой не може да го събуди.
– Доведете го! – наредил царят.
– Не можем – отговорил главният готвач – толкова е силен, че
никой не може да го застави, ако сам не пожелае.
Скочил царят на крака и тръгнал ядосан към кухнята на
двореца. Като чул шума от свитата на царя ратаят станал, свалил
си шапката и се поклонил на царя. В косите му блеснал златният
пръстен на принцесата. Царят го видял и попитал:
– Ти ли спаси дъшеря ми от морския цар?
– Да – отвърнало момчето.
– Как успя да го направиш? – продължил да го разпитва царят.
– Успях, защото притежавам силата на тридесет и шестима
мъже. От мен е по-силен само гарванът Саалбий. Той притежава
силата на тридесет и седмина.
В това време в стаята влязла и принцесата. Още щом видяла
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ратая, тя казала на баща си:
– Този е моят спасител, познах го. Аз заплетох пръстена си в
косите му. Благородникът Рот ме заплаши, че ще ме убие, ако не
кажа, че той е моят спасител. Трябваше да се съглася, за да не ме
убие. Очаквах момъкът сам да дойде при теб и да поиска ръката ми,
затова поставих това условие.
– Веднага хванете Рот и го обесете на дървото, на което се е
крил, вместо да изпълни обещанието си да спаси дъщеря ми!... А ти
можеш да се ожениш за дъщеря ми и да наследиш веднага половината
царство – допълнил той към момъка.
– Рано ми е още да се женя, Царю – отговорил ратаят – Вместо
да вземам царството и дъщеря ти позволи ми да ти служа със силата
и уменията си.
Назначили го да ръководи кралската войска. Получил голяма
заплата, дрехи, оръжие и коне. Дали му всичко каквото поискал. Служил
вярно на царя. След време го направили царски довереник за специални
поръчения. Започнал да обикаля свои и чужди земи. Когато яздел по
пътищата всички го отбягвали. Хората странели от него, защото
се страхували от силата му. Така минавало времето му – в самота
и грижи да служи вярно на Царя, докато един ден, потънал в мисли,
забелязал, че насреща му, точно срещу него, язди възрастен мъж.
Когато се изравнили конете им, мъжът протегнал ръка и натиснал
момъка за рамото. Той се свлякъл на земята заедно с коня си. Паднал
момъкът на колене и извикал силно:
– Саалбийски гарване, спаси ме сега, защото съм изпаднал в
голяма беда!
– Този път нямаш нужда от помощ – казал мъжът – Качи се на
коня ми!
Момъкът познал по гласа на мъжа, че това е гарванът Саалбий.
Качил се на коня му и двамата стигнали в кралството на гарвана.
Тук той се оженил за сестрата на гарвана и заживели щастливо далеч
от хората.
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Към направения по-горе анализ на целите и сакралната
информация на приказката трябва да прибавим и въпроса за
птиците – едно от четирите подцарства на Царството на
животните. Основен двигател на съдържанието в приказката е
птицата Гарван. Като първа степен на посвещенията в Тангризма
тя има особена роля за работата на колобърството с хората,
защото Гарванът се намира най-близо до хората – живее между
тях, сред тях, макар и те да не го осъзнават. Посветената птица
обаче има регламентирана роля в живота на хората и затова
не пропуска случай да поведе една душа към нейното духовно
пробуждане. Трябва да знаем, че птиците са души в междинното
царство на Животинското царство.Те са земни души, подготвящи
се за живот на небето.
Сред тях, обаче, има и небесни души, които по пътя си към
земните въплъщения преминават през физическото тяло на
птиците, тоест те се подготвят за бъдещите си човешки
прераждания като пребивават на земята в душите на птици
преди да се преродят като хора. Затова всички степени и нива в
колобърството имат за символи птица.
От алхимична позиция трябва да повдигнем един въпрос,
касаещ много специфичен феномен, свързан пряко с жизнената
сила на животните и птиците. Става въпрос за костния мозък, за

катар и

Над главите на орела липсва царският знак – короната. Символът
е ограден в кръг (слънчевата система), с гравирани в полето между
вътрешния и външния кръг (вселена), ластари на лоза – символът на
живота – ластарите на живота излизат от двата кръга и изпълват
пространството между Небесния и Земния кръг. Това не е пръстен на
цар, а на колобър в ниво Двуглав орел.
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този стожер на живота в нашето тяло, който при животните,
включително и хората, е вътре в костите, а при птиците липсва.
Въпросът е от изключително значение за еволюцията на Родовете
в Царството на Животните, защото не се вмества в нито една
хипотеза: защо, как и кога става тази необяснима трансмутация
на веществото? Кой решава тази кардинална промяна? Как става
така, че еволюционно утвърденият от ДНК костен мозък внезапно
решава да не се развива вътре в костта? Защо костният мозък
вътре в костта е фатален за летенето?
Как става така, че липсата на мозък в костите се развива с
изключителна важност за част от организмите на Животинското
Царство (птиците), а в другите три – животни, риби и хора – не
се променя? Науката е длъжна да отговори на този въпрос, ако все
още претендира, че Естествената еволюция на видовете, както
е според Дарвиновата хипотеза, е вярна и научно обоснована.
Трансмутационните процеси при стволовите клетки са
базовият принцип и координатор на животворния импулс в
организмите на „живите души”.
За съжаление алхимията не допуска знание от този характер
да бъде дадено на хората, а моето лично по-знание не достига още
до тази истина.
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Днес учените с изненада откриват, че може да се живее
направо от слънчевата енергия. Хирам Ратам Манек години наред
се храни само със Слънчева енергия.
Благодарение на своя Учител в духовните науки Шри Ауробиндо,
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“Това, което ядем е лъчение, нашата храна е квант енергия –
казва д-р Джордж В. Крайл на събрание на медици на 17 май 1933 г. в
Мемфис. – Това така важно лъчение, което освобождава електрически
токове за електрическата верига на тялото – нервната система,
се захранва от слънчевите лъчи. Атомите – казва д-р Крайл – са
слънчеви системи. Атомите са носителите, пълни със слънчево
лъчение, подобно на многократно навита пружина. Тези безбройни,
пълни с енергия атоми се приемат като храна. Щом влязат веднаж
в протоплазмата на тялото, тези заредени носители, атомите,
се зареждат в протоплазмата на тялото, лъчението доставя нова
химическа енергия, нови електрически токове. Тялото ни е направено
от такива атоми – те са нашите мускули, мозък и сетивни органи,
такива като очите и ушите…”
Д-р Джордж В. Крайл

5 . 1.

„В хода на своите изследвания аз несъзнателно достигнах
до граничната област между физиката и физиологията. За свое
учудване установих, че граничната черта изчезва и се появяват
точки на съприкосновение между царствата на живото и неживото.
Неорганичната материя престана да се възприема като нещо
инертно, тя трепти под въздействието на много сили.
Изглежда една универсална реакция подвежда металите,
растенията и животните под общ закон. В същността си всички те
проявяват едно и също влияние: умора или униние с възможност за
възстановяване и развитие, както и неизменно отсъствие на реакции
след смъртта.”
( Из речта на Джагадиш Чандра Бос,
при откриваянето на Института Бос, Индия )

сродство ” .
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Манек достига това съвършено състояние на атомите по химично
сродство, когато клетките на неговото тяло се връщат към
функциониране чрез енергията на слънцето – плазменото състояние
на материята. Един любопитен въпрос: Как животинската клетка
става способна да премине от химическа храна към фотонна?
След задаването на този въпрос можем да навлезем в
същността на нашата тема: алхимичните трансмутации на
атомите в химиосферата.
Атоми по „химично сродство” наричаме тези атоми,
които имат атоми сродни на себе си в атомните структури
на материята, с коренно различни свойства от другите атоми
изграждащи структурата.
За да обясня горното твърдение ще разгледам трансмутациите
на структури от царството на Кристалите в царството на
Растенията или принципно как атомите по химично сродство
осъществяват преструктурирането си от кристална решетка
към растителна клетка.
Преминаването (трансмутирането) на високоорганизирана
кристална структура към биологична клетка е същността на
преструктурирането на Кристалното царство в структури
на Растителното. Това е прагът между химиосферата и
биосферата, който науката разглежда като случаен момент от
саморазвитието на материята, а алхимиците знаят, че се случва,
защото е планирано още в семената, тоест в НЕпроявения свят –
структурно и електромагнитно предопределено. Казано на химичен
език: когато в химиосферата С14 трансмутира до С12 и се намесва
във функциите на така наречената „нежива материя”. Определя
се Редът, за да се конкретизира света до Родове. Когато този Ред
(семената) се прояви (стане Род), се получават родове, които от
своя страна стават Ред за родовете, от които е съставен един
Вид15.
Кристалната решетка (в Кристалното царство) е строг Ред
15
Използвам Ранговете по намаляване в следният ред: Царство – Вид – Род.
За улеснение на читателя съкращавам по-подробната класификация, използвана от
науката, за да избегна систематичната разработка на трансмутирането в дадено
Царство – между семействата, типовете, класовете и разредите. Въпреки, че
Алхимията има знание по този въпрос смятам, че изложението ще стане прекалено
обстоятелствено и по-трудно за възприемане. Освен това от алхимична позиция
Царство, Вид, Род и Индивид са основните структури на формите в химиосферата
на земята.
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на химиосферата, но и Род на Видовете решетки, създатели на
видовете кристални форми.
В този смисъл е много интересно определението на науката
за кристалите: кристалите са еднородни твърди тела, които се
самоограждат с плоски стени в резултат на закономерно триразмерно
подреждане на молекули, атоми и йони.
Вярно, че закономерността е диктаторът на структурата на
кристалите, но …коя закономерност, с какъв характер и откъде идва
тя? И защо тази закономерност е различна за видовете кристали?
Определя се от химическия състав…именно за това говорим,
това има предвид алхимията когато твърди, че определен вид
атоми „по сродство” задават тази закономерност, зависима
от химическия състав. И все пак защо атомите на Силиция (Si)
когато изграждат кристална решетка спират своето подреждане
по закономерността на шестостенната си програма и вместо
да продължат още малко шестостена изграждат шестстенна
пирамидка? Кое ги кара да променят закономерността симетричен
Шестостен в закономерността симетрична Шестостенна
пирамида? Според Фридрих Хесел съществуват тридесет и две
възможни симетрии при кристалите – това означава ли, че имаме
тридесет и две закономерности? И ако е така – кой създава и
контролира тяхното разнообразие?
Но да се върнем на основната тема.
Клетката, която се явява Род в Реда на еволюцията на
проявената химиосфера, става Ред за биосферата: растителна
и животинска. Ред, от който произлизат Родовете на цялото
Растително царство и Животинско царства. Животинската
клетка е Род от Реда на Биоса, но е и Ред за създаването на
Видовете в Животинското царство.
Родът „Клетка” създава Видове, които са еднакви като
устройство на структурата, но са различни като свойства и които
стават Ред в своя си Род. Видовете са уникален Ред на клетките
вътре в Рода и този Ред, без да губи основното за Рода си, сам
се явява началото на Уникуми – единици, които се проявяват във
видовата характеристика – различна от другите Родове на Вида,
но и безусловно еднакви в Реда на проявяването си. Или: Редът
определя Родовете, които интерпретират Вида, като уникумите
вътре в един род не излизат от общите свойства на Вида, който
ги обуславя.
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Хомо конституцията, заложена във Вида Човек не е още сапиенс
(sapiens), тя е само Вид от Видовете на Животинското царство и
като такава не е повече от животно, но има в себе си могъщата
среща между нарастващ кортекс (мозъчна кора) и разширяващо се
мислене, което преобръща човека от животно (видът човек) в
Човек. Човекът, който се отделя от животинския свят и става
животно-въдец, тоест от номад, каквито са всички животни на
планетата, става човек работещ с интелектуалните и културните
си придобивки, каквито развива земеделието. Земеделието е
основната социална база върху която се надгражда културата – с
нейния апогей – езика, архитектурата и календара. Човечеството
открай време се движи в люлката на този планетарен феномен
номадство и уседнал земеделски живот. Никой народ на земята
не може да претендира за развитие само в един от тези процеси.
Алхимично казаното означава, че когато Князът на Този
свят, на планетата Земя, разпорежда да се проявят Видовете
(според Родовете си), всъщност приема в Реда на Проявяването
(СЪтворчеството) да се проявяват Родовете, което показва, че
той нищо не прави за Реда на проявяване на Родовете вътре във
Видовете, а само разпорежда те да се проявят на планетата. Това
не е в неговата власт, нито в знанието му. В Реда на Проявения
свят, за Вида Човек, той не дава никакви указания КАК стават на
специфични родове човеците, които днес познаваме като уникуми
от даден етнос?! Всеки етнос (в чист вид) е Род вътре във Вида
Човек, проявен в Реда на Животинското Царство. Съществуването
на етносите днес го доказва, въпреки че Йехова нищо не указва…
В тази истина се намира тайната на братството между
хората – от един Вид и Род сме всички хора на планетата. В Едно
подобие (Вид), с Един Родови образ реализиран в уникални структури.
А това означава, че всяка претенция за другост вътре в Рода и
Вида Човешки е празнословие и безпочвен егоцентризъм.
Процесът, описан по-горе, е План на Небето, на НЕпроявения
свят на Вселената, който се спазва и в Проявения и който е
независим от планетния Господ16.
16
Затова българите определят Уникума (човека) не чрез бащиното име, а
чрез фамилното, което е логика на знанието, че човекът трябва да се разглежда
и обозначава чрез пренасящият характеристиките на Вида, а не само на Рода
(родителя). Българите се обозначават чрез тройната знакова система на СЪтворението: фамилия (вид), родители (род) и дете (индивид), от разширението
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на Човешкия Вид.
В унификацията на тази знакова система за обозначаване на тройния принцип
КАНЪТ, основният и най-качествен представител на етноса (вид в Рода Човеци) е
губел своето лично (уникално по вид и род) Име и е приемал името на годината, в
която е ставал Вожд – Баща на видовете родове (племената) в Рода на Българите
(балгурите). Изключителността на този Уникум се удостоверява със словото
СЮБИГИ (ЮВИГИ), което всъщност е СУБИГО и означава:
СУБ – свръхсъстояние, основни качества на Рода и Уникума(семето).
ИГО – предопределеност, предназначение, програма и задължение. Небесно
предопределение, от което душата не може да се освободи по своя прищявка,
докато е жива – родена е такава. От понятието ИГО идва и значението като
тежест, рамка, ограничение и дълг.
КАН-ът е великият уникум в Програмата на Видовата и Родовата предопределеност
(иго-то) на българите.

5 . 1.

От всичко казано до тук става ясно, че Кристалната решетка е
строга и ненарушима последователност на атомната организация
– докато съществува наличен материал за образуването , след
което тя „застива” във вътрешна хармония и ред.
Клетката е строга и ненарушима цялост… като „образ” (Ред),
но творчески активна, развиваща се като „подобиe”, произлизащо
от Небесния Ред, а не от от планетния Господ, още по-малко от
планетните родове или видове.
При своето делене клетките се явяват видови разширения
на родовата Програма (ДНК), но освен че са копия на Родовата
памет, те се променят и качествено, защото се подреждат в
структура (тяло) чрез характеристиките не само на рода, но и на
вида. Така те стават хомогенни пазители на Вида в хетерогенната
си реализация в Рода, като се осъществяват като уникати при
своята лична профилираност – специализирането им в четири
вида клетки, от които е изградено тялото.
И…всеки от тези четири вида специфични клетки (мускулни,
съединителни, костни и нервни) се явява хомогенен Род, развиващ
Вида в уникални хетерогенни единици, подчинени на видовата
програма на този вид клетки – регламентирани и подчинени на
Рода си – който е регламентиран от семената – квантовата
реалност.
Така физическата Вселена (Универсумът) регламентира
проявяването на химическите световете (материята), която
регламентира физическия проявен свят (реалния свят), който …
проявява крайното
разширение (уникумът) като качествен
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продукт на Универсалната идея.
Проявеният свят е огледално отражение на НЕпроявения.
Уникумът е образ и подобие на Универсума – но като негово
отражение. АЗ и ОТЦА Едно Сме! АЗ – Синът (проявеният,
отражението) и Отца (НЕпроявеният Универс, ТанГ-РА) сме Едно
– Единни и Единосъщни.
А когато апостол Филип риторично пита: Как да познаем Кой
е Отеца?, Иисус Христос заявява категорично: Филипе, не позна ли
ме?! Тоест, АЗ СЪМ Неговото реално отражение – Уникумът на
Универсума!
И решетката, и клетката са отворени системи – чрез
валентността и чрез приемането (за клетката) на вещества
отвън.
Кодовият символ, под който са закодирани тези процеси
е името на така нареченото в езотеричната литература
Елементално царство (джуджета, русалки, саламандри и елфи).
Шеста творческа Йерархия. Съществата от Царството на
Кристалите се наричат ДжуДжу или популярното днес Джуджета.
Разглеждаме отново трансмутационните процеси на
елементите от едно царство в друго, чрез обяснения в речника
въпрос за триединството ДжуДжу – ДжеДже = ДжуДже.
На Първо ниво:
Атомите на кристалите изграждат клетка, пренареждайки
се така, че да изработят от решетката молекули. Атомите
по „химично сродство”, завършили своята лична еволюция като
елементи от кристалната решетка, заставят обикновените,
все още нееволюирали на това ниво атоми, да изградят друг вид
структура – растителната клетка. По същество: когато говорим
за атоми по сродство трябва да разбираме, че вече имаме наличие
на специфични атоми, чиято еволюция е по-висока от тази на
химическите елементи в чист вид. Тези атоми по химическо
сродство са семена, които се развиват и задават програма за
развитие на елементите на планетата, която се „засява” в света
на планетата. В този смисъл панспермията е вярна хипотеза.
Започва дълъг период на отработване на възможността по-късно
същите тези атоми да преминат, чрез ново пренареждане, в
животинска клетка. Тази нова трансмутация също се реализира
от химическите атоми по сродство и те отново я вменяват на
атомите на елементите и молекулите.
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Докато атомите са в кристалната форма те отработват
своето място в решетката, а после и своето ново място в тялото
на клетката (молекулите) като активно запаметяват функциите,
за да станат те техни качества. Това е особено важен момент
от възможността впоследствие да се изгради и многоклетъчен
организъм.
Определени атоми, имащи сродство по своя химичен и
еволюционен синтез се групират така, че да образуват сродни
по структура съединения с други атоми и елементи и заедно да
обазуват съединение, което да постави основите на възможността
да се изгради клетъчния организъм.
На практика този процес, познат в науката като валентност,
позволява да протекат химическите процеси така, че всички
атоми по химическо сродство да могат да бъдат в постоянна
и в същото време подвижна връзка помежду си, което позволява
на клетката (молекулите й) да живее, тоест да бъде мобилна. В
това неописуемо алхимично сродство и отношение основна роля
има енергията на атомите по химично сродство, защото те
определят параметрите на енергийното влияние, осъществявайки
възможността структурата да функционира гъвкаво без да се
разпада. Както би станало, ако се наруши енергийното сцепление
между атомите на кристалите – разрушават се.
Тази подвижност на личното енергийно пространство на
атомите по химично сродство се осъществява благодарение
на пригодността на обикновенните атоми на веществата да
попълват пространствата между атомите по химично сродство.
От тяхната лична „подвижност”, от способността им да бъдат
„гъвкава връзка”, се определят границите на подвижност на
химичните атоми по сродство, удържащи системата в енергиен
и химически баланс. Това е всъщност схемата на биологичния
организъм като структура. Затова тялото на една биологична
структура, наречена трева може да функционира гъвкаво,
изключително гъвкаво и подвижно спрямо тялото на който и да е
кристал.
Кристалното тяло е статична структура, в която атомите
функционират подвижно в личното си пространство и неподвижно
по отношение на формата – нейните кристални матрици са
внедрени в паметта ( Джу2) на атомната решетка. Докато
атомите на растението функционират вътре в клетката на
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същия принцип: подвижно в личното си пространство и статично
в клетъчното, се осъществява и трета връзка – подвижността
на тялото на клетката, на цялата структура, запазвайки
енергийният си баланс и молекулната организация неразрушими.
И тук е тайната на разликата между кристалния и биологичния
организъм. Растителният организъм, благодарение на атомите
по химическо сродство вътре в две съседни клетки, ги удържа в
нужната здрава връзка. В този смисъл вече трябва да отчетем
и факта, че атомите по химическо сродство на клетките са
еволюирали до степен да могат да владеят и контролират и
междуклетъчното простраство. Техните електромагнитни
полета се сливат в едно цяло, тотално подчинено на енергията на
химическите атоми по сродство в структурата както в цялото
тяло така и на стуктурите в него.
Клетката е самостоятелен организъм, който има способността
да изгражда колонии от себеподобни, образуващи сложни организми
– многоклетъчните. Всъщност атомите по химично сродство
на базата на своята голяма лична енергия държат клетките
организирано една за друга. Тази им способност позволява да се
изградят органите на организма. Специфичното пренареждане
на атомите по химично сродство определя характерното
изграждане на клетъчните структури на органа, позволяващи на
клетките да контактуват и поддържат енергийна връзка и баланс
с атомите по химично сродство на друг орган от структурата
на организма. Ако атомите по химично сродство не притежаваха
тези енергийни качества не би било възможно листата на
растението да се отделят от ствола без да се откъснат от него,
нито мускулите на щангиста да издържат напрежението без да
се разкъса връзката между отделните влакна и групи образуващи
тялото на целия мускул. Енергията, осъществяваща тази връзка
между атомите по химично сродство е етърната – уплътнената
етърна енергия, позволяваща да се получи материята – плътният
етър – плазменото тяло на организмите.
След своите продължителни практически изследвания с
изобретения от него крескограф, индийският учен Джагадаш Чандра
Бос заявява уверено: „…растенията имат чувствителна нервна
система и разнообразен емоционален живот… Любовта, омразата,
радостта, страхът, удоволствието, болката, възбудимостта,
вцепенението и безброй други адекватни реакции на външните
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дразнения са така присъщи на растенията, както и на животните.”
Тук трябва да уточним един много важен в алхимичното
знание проблем, който предопределя за хиляди години
трансформационните и трансмутационни процеси в структурите
от кристалното царство със сроден характер. Говоря не само за
елементните сродства, а и за тези типови съединения, които
създават структури със специфичен и близък по състав и качества
кристали. Основното при тях е организираната и стабилизирана
във времето и процесите кристална решетка. Например:
кристалите на въглерода, берила, силиция, калциевия карбонат и
т.н., даващи кристални разнообразия, наречени диамант, сапфир,
рубин, планински кристал, ахат, опал, топаз, и т.н. стават родители
на физически структури чрез своето вътрешно сродство на
химическите си атоми по сродство. Всъщност, сродството при
тези разновидности се базира единствено на еднаквите (сродни)
химически състави, в които присъстват и други елементи, в
незначително количество, придаващи най-често допълнително
качество или свойство на кристала. Това са стабилни по своята
природа химически атоми по сродство за Джу1, а с различни по
характер качества на Джу2. Но тази, макар и малка различност дава
много стабилно насочено развитие на кристалната структура,
която при трансмутирането
в растителна клетка ще даде
специфични качества на родената от елементите растителна
клетка. Джу2, стабилизирал своята памет за структурата, сега
я развива като еволюция на химическите атоми по сродство,
придобиващи в новото царство нови качества. Да си спомним
преценката на Д.Ч. Бос за качествата на растенията – е,
установената от него чувствинтелност започва своето развитие
още в кристалите.
С казаното по-горе установяваме алхимичното знание, че
разновидностите в Кристалното и Растителното царства
един ден стават основа за Родовете в Животинското царство.
Семената стават Родове. Родовете в Животинското царство
имат своята дълга предистория, когато клетките, съставящи
телата на животните, са били растителни клетки, които някога
са били кристални структури.
Ако продължим с примерите мога да кажа че: Кристалното
съединение Рубин (AL2O3), при своята трансмутация в растителен
елемент (клетка) е пренесло качествата и характеристиките на
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рубина (червен огнен цвят, твърдост, цепителност, характер
на пречупване на светлината и т.н.), от които сега ще се
получи клетъчния организъм на розата (например). За разлика от
пренесените качества на неговото братче сапфира (син, нежен
цвят, твърдост и т.н.), което вместо роза е станало на синчец,
запазвайки или приемайки основната характеристика на цвета за
свой отличителен белег на атомите си по химическо сродство,
които сега имат клетъчна организация. По-късно, в Животинското
царство, розата ще стане може би емоционалният тигър, а
синчецът далеч по-нежният от него леопард. А още по-късно, в
Човешкото царство, те ще станат един емоционален и неукротим
мъж с бликаща енергия и една хрисима, гальовна (като синчеца
и леопарда) жена. Но те ще бъдат от един вид, ще се раждат и
отработват своята еволюция в едно племе, род и семейство.
Така се създават родовете и характерите на техните
членове. Но всичко започва в далечното време на сформиране и
еволюция на Кристалното царство. Това е сродството „по кръв”
(химическо сродство), както го определи великият хунор Иисус
Христос, посочвайки на хората Пътя за еволюция „по дух”, тоест
по психично сродство.
На Второ ниво:
Атомите на Кристалното царство, вече обучени да се
подреждат по своето химично сродство от кристална решетка
в растителна клетка, изграждат прокариотите, пренареждайки
молекулите си така, че да изработят последователно от
растителната клетка животинска клетка. Така атомите
преминават през три структури на еволюция: кристална решетка
(джуджу) – растителна клетка (джедже) – животинска клетка
(джудже).
Обучените да се преструктурират атоми по химично
сродство преминават в животинска клетка, използвайки напълно
придобитите качества от структурите, в които са били като
растителни клетки. В прокариотите те дълго отработват това
ново ниво на пренареждане и специфични функции, докато дойде
времето да преминат в многоклетъчен организъм от животински
тип.
Най-специфичното качество на организмите от животински
тип, тоест на клетките които ги съставят, е тяхната способност
силно да чувстват, да реагират бурно на чувствена (нервна) основа

17
По въпроса с названието микроорганизъм изразявам различно мнение
от общоприетото в биологията. Там микроорганизми се наричат не само
едноклетъчните. В колобърското знание микроорганизъм се нарича само
едноклетъчният организъм, защото за нас всяка клетка е самостоятелен организъм,
независимо дали е сама или част от група подобни организми, изграждащи клетъчна
структура.
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Още във въведението отчетох сложността на процеса
атомите на минералите по „химическо сродство” да
трансмутират до атоми на растително тяло. Всъщност, вече
говорим за преминаването на така наречената неорганична
материя в органична. Разликата е в структурата на самото
тяло. Атомната структура на кристалите може да премине в
атомно-молекулна структура, наречена клетка. В основата на
всички организми от Растителното, Животинското и Човешкото
царства стои клетката. Тя е отделен микроорганизъм17,
участващ в изграждането на органи, системи и тела, запазвайки
самостоятелните си функции без да спира общата си работа
с другите клетки. Но може сама да задържа и ускорява своята
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Откритието на клетката приобщи към единство растенията
и животните. Еволюционното учение обясни произхода от едно
начало на цялото многообразие на живия свят. Физиологията
изтъкна единството на общността на законите, които владеят и
животинската и растителната клетка: никаква качествена разлика
не дели едната от другата. Навсякъде единство!
Но този монистичен мироглед отива още по-далече. Новата
физика разруши преградата между вещество и сила: разбра се, че
атомът е особено средище на електромагнитни вихри, концентрация
на енергия.
Д-р Ас. Златаров
(увод към „Що е монизъм?” от Вилхелм Бьолше. Изд. „Акация”, София,1925 г.)

сродство ” .

и въобще да изразяват отношение към процесите в заобикалящата
ги среда, което ще рече – да функционират максимално, съобразно
атомите си по психично сродство. Такава чувствителност те
притежават още като растителни клетки, но сега става въпрос
за динамична реакция, на каквато са способни само животните.
			
Алхимия на Растителното тяло
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дейност. И нека запомним една биологична подробност лежаща
дълбоко във всички алхимични процеси – клетката живее, работи
и запазва целостта си с организма благодарение на елементите
от така наречената „не жива” материя, които я хранят и
енергитизират – химичните елементи от природата.
В какво се състои разликата между кристалното и клетъчното
тяло?
Кристалът е еднородно просто по състав и структура тяло.
Всички негови атоми са обединени в абсолютно еднаква структура
изграждаща еднородно тяло. Разглеждам ги в техния чист вид.
Клетката е самостоятелен сложен организъм.
Много важно е да отбележим, че Биосът – всичко живо на тази
Земя, е произлязло от прокариотите и че ние от тогава сме в
родство по кръв с всичко и с всички на земята. Казаното, обаче,
не означава, че съществото е свързано всякак с всички, защото
тогава еволюцията би се стопирала от еднаквостта. Единичното
е единствената възможност на еволюцията да осъществи себе
си, защото: единно и еднакво „по кръв” с всички То (съществото)
е поставено в лична и специфична среда, където закон и лична
воля му позволяват да подхожда творчески, за да оцелее, тоест
всяко същество е революционен скок в еволюционната проява
на усъвършенстването и развитието. Чрез Генома се предава
организацията на организма, но той няма никаква връзка и указания
за околната среда. Затова яДНК – РНК е истинската система на
еволюцията на единицата чрез революционно осъществените
решения. Затова еволюцията на всяко човешко същество е в
пряка връзка с еволюцията на цялото човечество. Най-големият
позор и антиеволюционно развитие в чист вид, е съществуването
на аристокрация, касти, етноси и т.н. Йерархията трябва да
обозначава статута, а не да дава претенции, особено наследствени
или етнически. Изгонването „от Рая” е най-безбожният акт на Княза,
а убийството на Авел и закрилата над Кайн и генетичния му фонд,
е най-безчовечния акт спрямо Човека. Такова поведение може да
има само Господа на расизма и себелюбието, така неутолимо жаден
за жертви и поклонничество, че вменява етническа и религиозна
ненавист по принцип, тоест, насажда асиметричността на
антагонистичните до смърт претенции.
Както Човекът е уникално устройство, идентично „подобие”
на Универсалното устройство Вселена, така клетката е уникално
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устройство на универсалното устройство Човек, защото всички
клетки са идентични „същи” помежду си като устройства, но са
различни по функции: както Човекът е идентичен (но не е същ) с
цялото Животинско царство, а е уникален вид в него.
Яйцеклетката е Архетип за всички клетки, в които ще се
прероди делейки се. Истинска тайна за науката е как става така,
че от деленето на Една клетка се получават четири Рода клетки
(съединителна, мускулна, нервна и костна), от които произлизат
милиардите нови клетки, реализиращи се според вида си.
Всяка клетка притежава два вида ДНК като лична банка за
периода на съществуването си – ДНК на ядрото (яДНК) и ДНК
на митохондрията (мДНК). ДНК на ядрото е нейната работна
Програма в това прераждане, докато ДНК в митохондрията
пази информацията от съществуването на Клетката като
животински вид от 4 милиарда години. Двете ДНК дават
динамичното равновесие на живота на този малък перфектен
организъм и определят всички алхимични процеси вътре в него
– чрез закодираната от душата Програма на развитието в
Живота и чрез Етерната енергия, съдържаща се в структурата на
митохондрийната ДНК, която всъщност представлява базата за
енергетизиране на атомите по психично сродство.
В едно тяло обаче, определен брой клетки са специализирани
за определена работа и дейност, коренно различна от другите
клетки. Клетките са еднородни по структура и с различни по
качества елементи на организма. Всъщност различието идва
от яДНК, която чрез атомите по химично сродство определя
специфичната роля на клетката в организма на човека.Този процес
на специализация на клетъчните структури започва още в ранния
ембрионален период – когато зиготата се дели на четири майчини
клетки, които стават майки-носители на четирите вида Сили,
определящи специфично бъдещите четири вида клетки, от които
е изграден животинския организъм.
Четирите типа клетки в нашия организъм са подчинени и
носят в себе си, спецификите на четирите кода на физическия
етер, реализиран в живота чрез четирите енергии на материята:
вода, земя, въздух и огън, или: Вам, Лам, Пам и Рам, както ги разгледах
в началото. Четирите типа клетки в нашия организъм съставят
еднородно по състав тяло, но с разнородни по функции структури.
Целият организъм е изграден от една ДНК (родителската,

105

сродство ” .
„ х и м и чно
по
атом и те
на
Т рансмутац и я
5 . 1.
106

ядрената) и всички клетки в организма имат своя лична яДНК,
абсолютно идентична с тази, която е изградила организма. ДНК,
структурираща целия организъм, е копирана и се намира във всяка
клетка. ДНК на организма всъщност е сбора от клетъчната яДНК,
като всяка от тях е пълно копие на другите. Но с различни задачи
и дейност.
Казах, че клетката е самостоятелна, тя има лична ДНК –
ядрената, но нейната енергоцентрала – митохондрията, има
също своя лична ДНК (мДНК), която контролира производството
на енергия за нуждите на клетката – количествено и качествено.
Количествено – съобразно нуждите от нейната активност и
качествено – според характера на органа, към който принадлежи.
В една клетка могат да работят от 1 до 5000 митохондрии,
което определя нейното свръхмощно електромагнитно поле.
Едната ДНК работи на ниво химия на клетката, а другата на
ниво – енергия на клетката. Синхронът от дейността на двете
прави възможна работата на органа и организма, която нараства с
еволюцията на организмите (по Царства) и прави възможни всички
трансмутационни процеси. Можем ли да си представим какво би
станало с нашия организъм, ако всички клетки (митохондриите
им) в него заработят на максимално електромагнитно ниво?
Като структура на единния в организацията си организъм ДНК
представлява една гигантска макро молекула, мултиплицирана във
всеки самостоятелен орган от цялото тяло – клетките. Можем да
си представим колко голяма е тази сборна клетка от всички яДНК
на клетките в организма, като не забравяме, че всяка от тях е
дълга 2 метра.
Клетката, нейното съществуване и роля в живия организъм,
ни дава една истина, която е изключително важна за осъзнаване на
алхимичните възможности.
Многоклетъчният организъм е холограмен.
Човешкият организъм е холограмен.
Милиардите клетки в човешкия организъм са надарени със
собствен разум и способността да функционират като общност.
Животното Човек е многосъставен биологически Обект,
образуващ действителен Субект.
Всяка клетка от този обект е част, която „съдъжа Цялото”,
пълната информация за организма от Сътворението до Него самия,
следователно и всичко което той е реализирал в своето развитие
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като субект.
Цялостта реално се изразява от най-дългата молекула в
организмите – ДНК. Всяка клетка в своята лична ДНК притежава
пълната история на еволюцията на вида и инидивида. И това
прави организма холограмен. А тази холограмност прави всички
алхимични трансмутации и трансформации възможни.
Ядрената ДНК на клетката е базата на процесите „по химическо
сродство”, а мДНК е базата на възможностите да се премине на
ниво „по психично сродство”.
Ако енергийните (чрез съзнанието) процеси се предадат
пиково до всяка клетка на организма, то тогава мДНК може да
контролира и настрои яДНК на клетката чрез произвеждането
на нужното свръхколичество (или с ново качество) енергия, да
прескочи определено прагово ниво и да се реализира алхимичен
трансмутационен процес. Ако всички клетки едноверменно
и организирано достигнат до това ниво, става възможно
трансмутирането на целия организъм до друг вид холограмност
каквото е например следващото Четвърто измерение –
плазменото. Иисус Христос извършва именно такъв процес при
реализирането на своето Възкръсване. След преминаването на
неговото Физическо тяло в състояние на Плазмено, той го извежда
извън гробницата и постепенно го материализира отново,
тоест, връща го в състояние на тримерност. Иисус Христос сам,
чрез мощта на собствената си психична енергия, трансмутира
атомната структура на тялото си така, че тя да може да премине
безпрепятствено през атомната кристална решетка на камъка и
да се организира отново в организъм. По тази причина Иисус не
позволява на Мария Магдалена да го докосне след възкресението си,
защото нейната холограмност е коренно различна от неговата –
тя е във физическо, а той в плазмено състояние. Докосването до
тялото му (плазмата) е можело да бъде фатално за нея, защото
клетъчната система е щяла „да се взриви” от мощната плазмена
енергия на неговото свръхенергетизирано тяло. Алхимично тогава
всички мДНК на неговите клетки са работели на свръхактивно
ниво, осигурявайки на клетките, молекулите и атомите нужната
енергия за трансмутацията на тялото.
Това състояние и идеите за подобни процеси са добре разисквани
в книгата ”Многоизмерен скок в края на времето” от българския
учен Николай Коларов, чийто идеи се доближават убедително до
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алхимичните знания. Авторът определя трансмутирането на
организма като преминаване от състояние 3D в 4D, тоест от
трето в четвърто измерение. За подробности препоръчваме на
читателите да прочетат този забележителен труд.
От горното твърдение произлиза едно изключително важно
следствие, отнасящо се до най-специфичните клетки в нашия
организъм – мозъчните. Като самостоятелна и независима част от
структурата на организма, мозъчните клетки, всяка поотделно и
всички образуващи органа, са холограмни, тоест: нашият мозък е
холограмен и… самостоятелен по отношение на тялото.
Мозъкът е холограмен.
Тогава и Умът е холограмен – мисленето и съзнанието са плод
на тази холограмност на мозъка, създавана и контролирана от
енергиите на дясното и лявото полукълба като цялостно излъчване
на хемисферите.
Казаното определя битието не като обективна, а като
чисто умозрителна сцена, която мозъкът сам избира и определя
като своя лична представа за обективната действителност. В
този смисъл цялата мозъчна дейност, всички човешки представи,
са просто една субективна холограмна картина на живота и …на
всички животи (прераждания), в които мозъкът е субективирал
тогавашната реална действителност, която се пази завинаги в
Дългата памет – мДНК.
Органът Мозък се разглежда в алхимията като инструмент
на Ума за кодиране и декодиране на холограмна информация.
Казах, че човешкият организъм е холограмен, защото клетката
е самостоятелен организъм вътре в целостта на човешкия
организъм и всяка клетка е частица от организма, която има
информация за Цялото (чрез мДНК). Всички клетки отговарят
идеално на четирите дефиниции за холограмност, изведени от
Николай Коларов. Този факт, макар и все още експериментално
недоказан от науката или автора, доказва хипотезата му за
многомерните състояния на организма като напълно възможна. Ще
добавя още една информация към тази на Коларов: всеки човешки
мозък като структура, представлява Клетка от Цялото,
наречено Човечество. Човечеството е единен организъм, съставен
от холограмните единици на мозъците на неговите членове.
Човечеството е холограмен организъм, съставен от
холограмни единици наречени хора!
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Мозъкът на човека е напълно независим от характера на
соматичните клетки на организма, към който принадлежи. Тази
гигантска клетка (мозъкът) е всъщност самостоятелен орган
вътре в организма на животното и човека. Тя е абсолютно еднаква
при всички хора и напълно независима в расов, етнически, полов,
интелектуален, духовен и т.н. смисъл. Тази негова характерност
е най-висшият аспект на братството между народите, хората,
човеците…по подобие.
Казах,че животното Човек е многосъставен биологически обект,
образуващ действителен субект.
Но такива са и семейството, родът, племето, народът…
човечеството, което ми дава правото да направя извода:
Човечеството
като
единен
организъм,
съставен
от
подсъзнателната връзка между мозъците на всички отделни
същества, е също биологично Цяло. Алхимията подчертава
своето знание за холограмността на реалния свят на Земята,
представена от съвкупността между единиците и колективите
на отделните Царства: Кристално, Растително, Животинско и
Човешко. Затова основната алхимична промяна се изразява чрез
трансмутационните дейности между индивидуалните холограмни
представители на едно царство и преминаването им в друго –
новият вид организация на холограмната единица: кристална
решетка, растителна клетка и животинска клетка (жива душа).
Химиците и биолозите все още нямат никава представа как и кога
милиардите молекули внезапно стават една жива клетка…както
и кое и как ги кара да се разпадат при смъртта!
Ако в природата не съществуваше възможността за
холограмност нито един алхимичен процес не би могъл да
стане реалност. Основната работа в дълбоките тайни на тази
наука принадлежи на подсъзнанието (миналата опитност в
субективирането на реалния свят), а съзнанието само насочва
тези процеси в съответното прераждане. Съзнателната дейност
на всеки човек (максимална за животинския свят) е 5% в сегашната
Коренна раса, докато дейността на подсъзанието в нашия мозък
е 95% .
И за да завършим идеята (чрез алхимичните принципи) ще
добавя, че: звездите с възможности да развият в своите планетарни
системи мислещи същества, са обединени в Общ Галиктически и
Вселенен организъм, който изгражда единното Цяло на развитието
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на самата Вселена. Вселената еволюира чрез мозъчните единици,
съставени от единните организми на Човечествата от
образуващите я звездни системи. Този е смисълът на българския
Тангристки символ отразяващ единството на Вселената като
организъм – Костенурката. В книгата „Колобър” обясних смисъла
на неговите три разновидности: Вселенна костенурка, Звездна
костенурка и Планетарна костенурка (
,
и
).
Символът Планетарна костенурка отговаря на идеята
Единен мозъчен холограмен организъм (Човечество), работещ
синхронно с другите в Слънчевата звездно-планетарна система.
И тук утвърждавам отново: до епохата, в която живеем ние в
Слънчевата система е имало Четири Човечества, достигнали
нивото Холограмно човечество в състоянието „сродени
психични атоми”. Сегашното Човечество – Петото – предстои
да премине към четвърто измерение през следващите две епохи –
Шеста и Седма Коренни раси.
Всички планети в Слънчевата система са населени.
Съществата живеещи там са в четвърто и по-високи измерения.
Те са синхронизирани умове, съставящи Единния организъм на
Слънчевия Човек. Всички планетни Човечества, от планетарната
система на Слънцето, са Структура от контактуващи помежду
си Единици, които заедно изграждат Слънчевия Човек – АмонРа. Затова Тангристите, Зороастристите, Орфистите и
Египет почитат Слънцето – то е Мозъкът на Слънчевия човек.
Всички Човечества влизащи в „организма” на Слънчевия човек,
контактуват с нашето Земно Човечество (което е едно от
тях), което е изградило целостта си само на физическо ниво, но на
мозъчно – умствено – все още не е. Човечеството днес е единен
организъм само по „образ”, но още не е по „подобие”, защото няма
братство, а див антагонизъм. Мозъците (умовете) на хората все
още не работят като холограма. Когато това стане ще настъпи
Голямото освобождение от света на грубата материя, където
тънем в разединеност и братоубийство. Голямото освобождение
от властта на Планетния Княз.
Първото ниво на тази предстояща синхронизация на
Единиците се извършва в момента – човечеството все повече и
повече се възприема като цялостен организъм – със зависими една
от друга единици и групи (етноси и народи). Това е първият етап на
алхимичното ниво „по психично сродство” – когато физическите,
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расовите, етническите, религиозните и всички други различия,
вече не са фактор за разединение между хората – за тези хора,
които имат съзнание за този факт.
Следващата стъпка на развитието е когато осъзнали своето
единство, тоест своето всеобщо Подобие, умовете на хората ще
преминат на ниво „духовно сродство”. Едва тогава ще осъзнаят в
пълнота братството и подобието си. И ще се изпълни великият
девиз на Колобрите и Богомилите: Равенство, Братство, Свобода!
В момента чрез „психичното сродство” ние осъзнаваме
„химичното сродство” между Царствата, а чрез промените
в химичното сродство променяме и доразвиваме психичното
сродство с възможности да се достигне нивото „духовно
сродство”. Процесите са едновеременни и целенасочени. Казаното
определя все още неосъзнатата от хората идея на Сина на Небесния
Отец (Иже си на Небесех), Христос, че само единици от хората са
достигнали състояние на ума в психичното и духовното сродство
и могат да се нарекат „негови братя и сестри” – еднородни „по
дух” (не по кръв и род) човешки същества. Те са вече част от
холограмния Слънчев Човек – като например Бялото братство на
Петър Дънов.
А Единството от Звездни Човеци, изграждащо тялото на
Вселенния Човек, съставя Целостта на Танг-РА – Отецът „Иже си
на Небесех”, а не „Който си на Небето”: пълнотата на алхимичното
състояние „сродство по Дух” – сродството между всички
биологични обекти, наречени хора!
И за да не забравяме важността за качеството на клетката
– самостоятелният мини организъм в нашето тяло, изграждащ
холограмността му – ще дам един пример за ролята и значението
на качествата на мДНК. Можем да формулираме идеята така: ДНК
на митохондрията на клетката (мДНК) осъществява алхимичните
процеси при духовния човек и физическите при културиста.
Активният културист не може да стане духовен човек, защото
атомите му по „психично сродство” не могат да получат нужната
им енергия, за да провокират алхимични процеси у атомите по
„химическо сродство”. Клетките (сборът от митохондриите във
всяка клетка) на културиста се самопрограмират да произвеждат
енергия, нужна за поддържане на соматичните клетки на органите.
Техните митохондрии работят активно, често свръхактивно, но
само за да поддържат физическата сила на клетката.
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Клетката на интелигента продуцира енергия, стимулираща
състояния, при които се организира самата клетка, орган или
система, така, че да обезпечава високо ниво (електромагнитно
поле) на Умственото тяло – на мозъчните клетки. Постепенно
умствените клетки на организма вземат превес в разхода на
енергия и потискат работата на митохондриите на мускулните
клетки. При духовните хора мДНК, при определено състояние
на душата и съзнанието, произвежда специфичен вид енергия,
отключваща свръхсъстояния на мозъчните клетки. Вибрациите на
този супрапроцес потискат дейността на всички мускулни клетки
(митохондриите им) и така се обезпечава телесна неактивност,
за сметка на нарастналата психична и духовна енергия.
Надявам се чрез този пример читателят да осъзнае, че
разнородността на клетъчната система на нашето тяло
„разстройва” неговата холограмност, което означава, че не може
да се премине към цялостен алхимичен процес за трансмутация
или трансформация. Понеже атомите по психично сродство
ръководят транспроцесите хиперактивираните клетки на
културиста надделяват и не позволяват на мозъчните да
синхронизират вибрационното състояние на целият организъм –
условие изключително нужно за трансмутациите. Медитациите на
Изтока имат единствено тази цел – да приучат организма, цялото
тяло, да се деактивира на физическо ниво и да се синхронизира на
повишено умствено, душевно, а по-късно и духовно ниво.
От мДНК зависи нашето сегашно развитие, съобразно
намиращата се в нея информация за всичките ни прераждания, но
каква посока ще приеме за приоритетна (физическа или духовна)
зависи единствено от нашата психична нагласа, от целите на
съзнанието ни. Единият процес обаче категорично задържа,
дори унищожава, другия. Изключителна роля в активирането на
физическата енергия на клетката играят протеините – химически
вещества, които изграждат и управляват клетката.
Днес широко практикуваната тренировка на телата във
фитнес салоните не само поддържа физическото състояние, а
преориентира мДНК към производството на нисковибрационна
енергия. Особенно при активно спортуващите.
За възможността да протичат трансмутационни процеси
вътре в нашия организъм говорят редица факти. Структурирането
на половата система е част от Личната програма за развитие
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на душата, която чрез личността трябва да реализира своята
нова, в сегашното прераждане, Съдба. Духът нарежда да се започне
този процес. Оказва се, че клетките в тялото на човека търпят
вторични трансмутационни процеси при които: половите клетки,
наричани примордиални, се определят като сперматогонии или
овоциди едва в четвърти – шести месец от развитието на плода,
когато тялото и мозъка са вече напълно изградени и живи.
Във възможността физически животински организми като
аплазията, пчелите или някои родове риби да променят своята
полова система по свое желание, стои алхимичната способност
на атомите по психично сродство да разпоредят на атомите
по химично сродство трансмутиране на атомите, молекулите и
клетките на тялото. Аплазията сама избира в каква да промени
своята полова система – съобразно половата система на своя
партньор, а по желание може отново да се върне към старата
структура.
При смърт на царицата-майка една от пчелите довършва
развитието на своята полова система (до тогава недоразвита)
и става новата Царица. Този процес напълно доказва работата
и същността на психичните атоми по сродство, които
трансмутират клетките на половата система в нужната.
Съществува и род риби, в който рибата-майка, може да
променя своя пол в мъжки, да опложда женските и отново да се
връща към старият си пол, изпълнявайки задълженията си както
преди.
Съществуват множество форми на живот, намиращи се
на границата между две Царства или притежаващи функции и
характеристики типични и за двете. Такива са цветята хищници
Сарацения, Венерина мухоловка, Непентес, Хелиоамфора, Росянка и
т.н., тибетското животно-растение Ярцегумбо и много други.

113

5 . 2 . Т рансмутац и я на атом и те по „ пс и х и чно
сродство ” .
„Тъй като душата често се ражда, или както казват индусите,
„пътешества по пътя на съществуването през хиляди раждания”…
няма нищо, за което тя да не е придобила знание, няма чудо за което
да не може да си спомни…което преди това да не е знаела… Защото
и изследването, и ученето изцяло са възпоминания”
								
Емерсън
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Само в движението Дух – Човек – Божествена Индивидуалност
(бог) се състои единственото основание Света да го има и
страданието ни в него да намира някакъв смисъл.
С.М.
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В алхимичен аспект това означава: от субатомните частици
на вселената – през атомите по химично сродство – чрез атомите
по психично сродство, да отработим светлината у нас и да я
върнем на вселената.
В алхимичното знание е нужно да знаем, че нуклонът носи
физическите свойства на атома, а електроните – химическите
качества на атома. Физическите свойства на атома определят
елемента – родовата характеристика – според броя на
протоните и неутроните в нуклона. Химическите качества
определят активността му спрямо другите елементи и
способността да образува съединенения – молекулите, които са
четвъртата реалност и са фундаментът на биологичния свят –
химико-физичният реален свят. Чрез свойството валентност
електроните изграждат съединенията и биоса.
В трансмутационните процеси на това квантово и химическо
Съ-Творяване на двете реалности се намира смисъла на алхимичните
цели. Те са особено съществени за алхимиците в реализациите на
химичните процеси, тъй като там се проявяват качествата на
атомите по химично сродство, предопределящи Реда и Родовете
– химичното разнообразие. Те са „семената”, които носят в себе
си Реда и Родовете, проявявайки ги в материалните светове във
видове, класове, семейства и т.н.
Разглежданите тук процеси, техните трансмутационни
характеристики, се реализират от химическите атоми по
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сродство, носещи в качествата си програми (семена) за Реда
по който Видовете, а по-късно Родовете и Индивидите, ще се
реализират като организми. Но началото е още в атомния свят –
в трансмутацията на квантовия свят в атомен, образуващ тези
семена от НЕпроявената, но развиваща се реалност на Вселената.
Съществен момент от това развитие на физическия
свят на вселената, към химическия свят на материята, е
зараждането и качествата на психичните атоми по сродство
– на Джу2. Следоватално Джу2 е следствие от качествата на
трансформациите и трансмутациите на химичните качества
на атомите и елементите и като такъв е вторична природа на
материята. Но в света на материята, особено живата, неговата
дейност нараства ускорено за сметка на Джу1 – физическите
свойства на атома. Възможността животинският свят да
достигне до умствена, интелектуална и духовна проява се дължи
на ускореното развитие на Джу2. Въобще целият материален
свят – от паметта на елемените до духовността на съзнанието
– дължи своята еволюция на Джу2 и на статичността на Джу1,
служещ за база на многопластовия процес на преобразуването…
на цялата атомно – молекулна реалност, а не само на биологичния
свят и човека. Такава е Съдбата и Кармата на нашата планета и
на цялото битие, част от което сме и ние – хората.
Физично и химично, хората са абсолютно еднакви. Ние сме
съставени от четири вида тъкани, четири вида молекулни
свързвания, четири вида атоми и от кварки. Всички сме абсолютно
еднакви на химико-физично ниво и въпреки това сме абсолютно
различни индивиди и личности. Тази разлика във всеобщата прилика
се дължи единствено на психичните атоми по сродство, които
изграждат Втория човек в нас – нервната система.
Хората са точки от Правата наречена Човечество. И както
всички забравяме, че правата е съставяна от точки, така и
Човекът парадоксално се самоопределя като по-друг от другите
хора. Другостта, внедрена като претенция в съзнанието, е
началото на изначалното зло.
Понятието Човек е код за същество, което е „също” с всички,
тоест всички човеци са „същи” един на друг. Затова, когато
социално, а още по-зле – духовно (особено религиозно) започва
деленето на човеците, всъщност започва разбиването на смисъла
на единната форма и зараждането на антагонизма между хората.

115

сродство ”
„ пс и х и чно
по
атом и те
на
Т рансмутац и я
5.2.
116

Връх в това отношение, защото то е точно това, е субективно
наложената оценка или самооценка, настъпваща когато етнос
започне да претендира за различност от другите хора, тоест той
се отцепва от идеята да е „същ” на другите. Така започва расизмът
– възвеличаването на АЗ-а чрез унищожаването на всеобщият
архетипов модел – Бога. Същи са само човеците, приели и образа, и
подобието си като единни и едино-същи с архетипа за Човек.
Всички сме частна форма на Общата матрица. Как става
така… и защо става – знае само…кросинговърът, но се помни и
изпълнява стриктно от канона на бивалентните връзки, предаван
незнайно как на четирите матерни клетки, на четирите дъщерни
и на билионите клетки на организма ни – плод на тяхното делене –
знаещи да го четат и реализират в органи, системи и цял организъм.
Значи притежават памет! Защото без нея няма как да се запомни
кое след кое е и как да се подреди точно там.
Паметта на атомите по психично сродство се предава от
прераждане в прераждане. Ролята на Дългата памет (мДНК), в
еволюцията на душата е да задържа и опазва трайно тази циклична
в опита и непрекъснато обогатявана памет за преживените
животи и придобитите умения. Душата-пътник, осъзнаваща
духовността и душевните си преживявания не като мимолетно за
този живот преживяване, а трайно придобити качества, тоест
когато тя стане тракиец – когато стъпи на Пътя на духовното
обучение, започва да отваря и изгражда христовото съзнание
– нивото Балгур – Алфата и Омегата на нашето практическо
обучение на Земята, предначертано и определено като Метод от
прародителите ни. Тук, на Балканския полуостров, тогава наричащ
се „Земята на ЙОН (Ной)”, те полагат основите на личната ни
физическа, интелектуална и духовна еволюция.
Изразен алхимично този процес може да се определи като
съвършено развитие на атомите по химично сродство (алфата
на субстанцията) до събуждането и овладяването от личността
на процесите за самоконтрол на атомите по психично сродство –
омегата на нашето съзнание.
Психичните атоми по сродство са качествата на атомите,
заложени в трансмутирането на квантовия свят в атомен, тоест
електроните, които са част от елементите, а не свободните
електрони на вселената – Джу2 се развива като памет и психичност
само в Проявения химичен свят. Този вид атоми са свойствата на
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проявения свят, базирани върху квантово–атомната организация,
но се отработват и стават психика в буквалния смисъл на
понятието само в молекулната реалност. Психиката, Душата,
каквато хората притежават днес, е плод на еволюцията на този
троичен свят. Развита и реализирана в тялото на Чувствата – едно
от чудесата на биосферата. Световете в по-високите измерения
от нашето не могат да развият качествата на Джу2 така, че да
се обогатят и получат нови свойства на психичното у нас. Именно
с това е злоупотребил Князът на този свят, като е насочил „по своя
образ и подобие” еволюцията на съществата да се реализира чрез
Закона Материята изяжда Материя, за да получи енергия за живот.
Това е и най-съществената черта на лунните хора и лунните
религии – нескончаемата битка с жертвата – кръвна, безпощадна
и кървава. Сатанизъм в религиозното поведение. Слънчевите
религии (по точно Учения), учат своите последователи да
трансформират слънчевата енергия и така да спрат действието
на горния закон. Цялата „Бхагават гита” разработва само този
проблем, като аналитично посочва всички социални деформации
от Княза на планетата, внедрени в живота на хората – едно от
които е кастовото разделение. Слънчеви Учения са Тангризмът,
Зороастризмът, Орфизмът, Християнството и Бялото братство
на Петър Дънов. Християнството възниква като слънчева религия,
но е деформирано и осакатено от юдаизма, внедрен в него от
Савел, самонарекъл се Павел.
Възможността рязко, чрез бързо събуждане и отработване
на психичните атоми по сродство до нивото Духовни атоми,
е единственият начин да се извърши трансмутиране на човека
в следващото Четвърто измерение, където горният закон не
функционира, защото организмът започва да се храни само със
слънчева енергия. Никой не може да премине в това ново ниво на
развитие ако консумира месо, принася кръвни жертви, пие често
алкохол, особено бира и употребява каквито и да е наркотични
вещества, включително и цигари. Клетъчната система, увредена
от тези вещества не може да премине в ниво да консумира слънчева
енергия, което е фатално.
Когато душата стъпи на Пътя на личната си духовна пробуда,
тя сама активира психичните атоми на своята Дълга памет, които
започват да работят комплексно за еволюиране на съзнанието ни.
Завършването на този Път на пробудата не означава нищо друго
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освен окончателна еволюция в духовността и преражданията
спират. Казаното означава, че при успешно протекъл процес
на еволюция на атомите по психично сродство имаме реална
възможност душата да напусне този свят и да остане да пребивава
в Царството Небесно, както го определи хунорът Иисус Христос.
Алхимичният процес, когато йогин приеме отрова (арсен
или дори цианкалий) и той не се усвоява от организма е нагледна
демонстрация за въздействието на атомите по психично сродство
върху атомите по химично сродство, при което последните не
приемат атомите на отровата като „сродни” и не се получава
усвояването им от организма. Този чисто психологичен процес,
достигнат след овладяването на пълен контрол на личността
над собствената вибрация на атомите по психично сродство,
доказва способността на човек да достига високото духовно
ниво – свят (светец) или човек с недосегаеми атоми по химично
сродство, контролиирани от атомите по психично сродство.
Един показателен алхимичен подвиг на Махатма Ганди.
Едва тогава, когато психичните атоми по сродство
извършат трансформирането на енергията на човешката душа
така, че да въздействат на атомите по химично сродство, ще
започне великият процес на пълна трансмутация на атомите по
химично сродство на материята на нашите тела, след което ще
настъпи и трансмутирането на обикновените атоми, изграждащи
структурите на организма.
Еволюцията на атомите по сродство, от самото им зараждане
като такива, до пълното разгръщане на качествата им, бележат
еволюционния Път на атомите от материята до живата материя
и от Живата душа (животинската) до Човека – духовната душа.
Задачата на атомите по психично сродство е да обогатяват
със съзнание химическите атоми по сродство, като последните им
предоставят тази възможност чрез активното си въздействие
върху обикновенните атоми на материята. Най-често това се
изразява в съединения и химични отношения (човекът е изграден
от 4 вида атоми и 4 вида химични съединения), чиято валентност
кореспондира с психичните атоми по сродство. Това правят
всички живи същества от всичките структури на Животинското
царство, но само Човешкото царство може да постигне пълнотата
на хармонизирането между тези два вида алхимични атоми. Да
бъде един психичен атом в ниво духовен атом, означава цялата
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дейност на единството между химичните атоми и психичните
атоми – като комплекси – да хармонира в единство и синхрон.
Единството трябва да бъде пълно, цялостно.
Процесът е възможен само в средата на висока нервна дейност,
което означава, че единствено човешкият мозък е в състояние да
го постигне… а в някой от животите ни да го пробуди и стимулира
до ниво, в което всички атоми по психично сродство ще станат
духовни – достигат това ниво. Така психичните атоми по
сродство, дарявайки химичните атоми по сродство със съзнание
и поддържайки това ниво устойчиво, започват да навлизат в
лично състояние на духовност. Когато това ниво е устойчиво
овладяно от клетъчната система (атомите ) на човека, той
става съвършен, духовен…светещ…светец и…тялото му трайно
може да направи субсъстояния, които да позволят на наносвета
да осъществи нови базови промени в живота и функциите на
атомите, а оттам на молекулите и клетките. В такова състояние
са клетките на телата на светците, достигнали процесите за
неразлагане на материята.
Това е прословутият Философски камък на безсмъртието.
Камък, защото този символ и код се отнася до алхимични
субсъстояния, позволяващи на съзнанието да осъществява
пълен контрол над клетъчната система, от самото начало на
съществуването на организираната материя – от Кристалното
царство, чийто единствен и тотален символ се нарича кристал –
„камък”.
Да се владее субсъстоянието на атомния строеж на
елементите е върхът на истинското безсмъртие. Доказал го
е хунорът-есей Иисус Христос, когато провежда телесната си
субстанция през атомната решетка на каменната си гробница
и отново я организира извън нея. А по-късно възстановява и
способността на клетъчната система да приема и храна.
Алхимичният символ Философски камък дава знанието, че
безсмъртието се постига чрез съзнанието – философското му
ниво, типично единствено за хората, защото само човекът може
да анализира себе си, тоест да осъзнава наличието на своите
атоми по психично сродство и да ги организира съзнателно в
свръхсъстояния (като творческото и абстрактното мислене
и т.н.). Съзнанието, енергията му, е огън, който изгаря ума или
достига до „изгаряне” на границите между измеренията, между
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световете и субстанциите им.
Алхимията изучава точно това Движение на Енергията,
бележещо не само организирането на формите, но и качеството
на тяхнното развитие. Пътят на Джу1 и Джу2 е развитие не само
до Жива душа, но и до Човешка душа.
И в последна сметка динамиката на развитието на психичната
душа (човека) до самоодухотворяването – на духовните атоми
по сродство – чрез вложения Архетип в качествата на енергията,
осъществява това велико саморазвитие. Тук се крие основанието
на Твореца (Слънчевата Елохимна Йерархия) да създаде Света и
Човека, като Образи, носещи в себе си вложено към него Подобие.
Иначе е напълно безсмислено да се създава човекът. Както е безумие
да го създаде и после да го гони от Рая.
Такава е алхимията на Творчеството му.
Процесът е дълъг и труден.
За да се осъществи трябва да се промени нашето съзнание на
личността, на душата, на чувствата и едва тогава на тялото.
Процесът може да се реализира единствено под мощните освободени
вибрации на Духа – вселенната космична индивидуалност, която
може да ни трансмутира както на психично, така и на физическо
ниво. Възможността за неговото осъществяване е вътре в нас, в
самите нас.
Духът в нас притежава своя лична и безсмъртна памет, която
се явява единствената цел на неговия стремеж да слезе до нивата на
тежката материя. Той ”пропада” във физическия свят, който също
е проявление на Твореца (Централното слънце на Вселената – ТанГРА), за да индивидуализира Себе Си чрез множеството на проявената
си Цялост. Защото Творецът е цялостен, но целостта му не е
индивидуализирана, а комплексна. Раждането на индивид от Извора,
неговото еволюиране до обособена личност и одухотворяването
на материята на природата до духовното начало, което е вече
Индивидуалност, е Пътят на проявлението на Отеца Небесен (ТангРА) в света на своята собствена полева субстанция. В тази посока
на разсъждения трябва да приемаме полевата субстанция на Бога
като негов Женски аспект и полярност, чрез която Той организира
и мотивира възможността да се репродуцира до материалната –
до реалната си индивидуалност.
Или: Духовните атоми по сродство, уплътнени до индивид,
чрез психичните атоми по сродство на Душата (личността),
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В горния знак на ТанГ-РА символично можем да открием, че светът
е плосък диск, а битието е квардат, тоест графичният символ на
Централното слънце на вселената е Саракт (куб), в тримерното
измерение – материалния свят, в който живеем. Но личните му
обективни състояния са Тесаракт, защото пространството Му
(Вселената, Универсума), е по-високо от тримерното, тоест
Субектът се намира в по-високи свръхсъстояния на обективното си
разширение (химическите атоми по сродство), което означава, че
имаме наличието на свръхсъзнателно (филогенетично) отношение
(психичините атоми по сродство) – архетиповата база.
Пребиваването на субект в Четвърто измерение не е възможно
без нужното ниво на съзнанието – духовното ниво на психичните
атоми по сродство. При такова съзнание кармичните атоми по
сродство са обезличени – не функционират, но… за тях по-късно.
Придобиването на опитност в материята е Пътят на Бога да
опознае и осмисли своята лична потенция в границите на своята
Велика Индивидуалност. Този Принцип на еволюционното развитие
на комплекса Енергия – Материя е Принцип и на Синовете на Танг-РА
– Звездите. Символ на които е костенурката Звезда .
Слънцето, като индивидуализирана субстанция на Централното
Слънце, прилага този Принцип към планетарната си система и
така, чрез него духовната субстанция на Централното Слънце на
Вселената (Танг-РА) достига до своя краен аспект – планетите.
Индикацията на този насочен „надолу” процес се вгражда в
Център на планетата, който може да премине на творческо ниво
(част от атомната субстанация на Кристалното царство), който
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концентрирани в химическите атоми по сродство (тялото) са
пътя на „пропадането”, на слизането на Духа, в материята. След
което започва обратният път – психическите атоми по сродство,
чрез химическите атоми по сродство, пробуждайки импулсите
на духовните атоми по сродство, са Пътят на завръщането
– Възнесението на индивидуализираната Личност към нейния
Източник. Змията захапва опашката си. Цикълът се затваря.
Еволюцията на Божествената индивидуализирана част от него се
завръща, обогатена от придобитите в материалния свят опит и
познание – другият аспект на Енергията във Вселената.
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за всяка Епоха е различен, но винаги е полуостров. За сегашната
Кореннна раса, за Този еволюционен цикъл, такъв център е „Земята
на Ной” или Балканския полуостров, наричан в Колобърската
традиция „Жлеза на Времето”. В Тангризма носи и името МаДаРа – огледалният приницип на отражението, където Отецът се
реализира като Човек (Адам Кадмон). Ако прочетем символът
Мадара обратно се получава това име: АР-АДАМ.
Духът – вселенната квантова индивидуалност (и реалност), не
може да се развива ако не отработи своето собствено развитие в
материята, тоест духът да стане материя, да се трансформира
в такава и чрез нейната опитност да се трансмутира обратно
до нивото на божествената индивидуалност. Пребивавайки
първоначално в материята изобщо, тоест на предструктурно
физическо организиране, след това в елементно състояние – в
кристално, растително и животинско тяло – духът отработва
своите предчовешки трансформационни и трансмутационни
преобразования, които го подготвят да влезе в човешко състояние
– Сътворението му.
Душите са средство, чрез което Духът преминава различни
обучения. Обучението в Трето измерение, в полетата на найплътната материалност, каквато е нашата планета Земя,
става само чрез метода, познат в Тангризма като Безжалостно
обучение. Прилага се, когато трябва да се изучи Живота в нивата
на Смъртта или при духове принудително изпратени в условията
на такова драстично обучение. Нашето Човечество, като единен
организъм, вече преминава последните фази на това трудно
обучение, в реализацията на което всеки човек трябва да пробуди
своята душевност и да я развие до духовно качество.
Едва тук, в Човешкото си съзнание, което е комплекс от всички
предчовешки, духът започва да отработва трансформационните
нива на своите съзнания в преражданията (индивидуалната
еволюция на психичните атоми по сродство). Всичките негови
Седем тела, но в материята проявени само три (КА), които днес
знаем, са всъщност най-грубото материално съществуване на
тези съзнания в единство и взаимосвързаност. Всяко от телата
е тип съзнание, което представлява хармонизиран комплекс от
атоми по химично и атоми по психично сродство. Еволюцията
започва със слизането на Духа в материята, но може да завърши
само ако успешно са развити съзнанията на материалните
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носители (телата), така че те да разкрепостят и освободят
Духа от затвора на материята. Това е Прикованият Прометей
на тракийците, който стене, страда, но не умира от раните
си, защото е безсмъртен Дух, разкъсван от атомите по химично
сродство (грифоните), които все още разяждат тялото му (черния
дроб, химическата лаборатория на организма). Именно тяхната
еволюция е целта на психичните атоми по сродство, тъй като
последните вече приоритетно ръководят трансмутационните
процеси на еволюирането на човека до свръхсъзнание – богочовека.
Този обратен път на движението на духа от материята
към вселената, е Пътят на пробудената душа или езотеричната
астрология на тракийците – подвизите на героя Херакъл.
Атомите по психично сродство са двигателят на еволюцията
на хората в осъзнатия, с пробуден дух, човек, чийто път е да
стане от индивид (със стаден характер на съзнанието) – личност
(с пробудена индивидуалност) и индивидуалност – с овладяно ниво
на съзнание на трите си тела (физическо, умствено и полово).
Уточнихме трите нива на еволюцията на атомите по психично
сродство: индивид – личност – индивидуалност.
Духовният човек е същество, овладяло целия комплекс от
съзнания в себе си под един общ свръхсъзнателен образец –
свръхчовека – богочовекът – духът осъществил се като човек.
Зороастър.
Карл Густав Юнг, пръв от всички изследователи, направи
научна обосновка на движението на Духа (архетиповия модел) към
Човека (архетиповия образ) и процеса за динамичното движение
на съзнанието – Героят в нас, духовно устременото съзнание.
Най-дълбокият пласт на човешкото същество (ТО) е есенцията
на дейността на психичните атоми по сродство. Когато човекът,
чрез АЗ-а си осъзнае това дълбоко свое индивидуално същество, той
разбира света, съществата и ситуациите в него и става цялостен
в себе си и единен със света.
Архетипът на Юнг е именно „ТО” в позицията на комплекс
от всички индивидуалности, които душата е изживяла в реални
животи през своите прераждания. Този комплекс сам по себе си
представлява една невъзможна за обяснение цялост от енергии
и качествата им, формирани в животите и безсмъртни в
съществуването си, чрез психичните и химичните атоми по
сродство на всяко индивидуално съществуване. Последният процес
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– обективизирането на Аз-овия архетипов комплескс (ТО-то) на
отделния човек, е много добре определен от канадеца Ги Корно в
неговия труд „Има ли щастлива любов”. Там той казва: най-общо
казано архетипът е предразположение, което се активира, очовечава
се и се персонализира в зависимост от конкретния опит.
ТО – това е духът в нас. Безличен, безполов принцип, който се
идентифицира и индивидуализира според своята лична еволюция в
преражданията като човешко същество.
Корно определя тези етапи на индивидуализация като четири
стъпала към себе си:
1. Придобиване на независимост спрямо родителите (борба с
патриархалните модели) и формираните от тях комплекси.
2. Развиване на все по-комплексни отношения с другите хора.
3. Доближаване все повече до това което усеща, че е Той, като
индивидуалност и личност.
4. Става все по-цялостен – насочен към себе си и единен с
процеса на живота във всичките му аспекти.
Архетипът като символ в алхимията, е филогенетичен, но
той е и комплекс от безсмъртните еволюционни достижения
на личността (онтогенетично), които едновременно с това са
и синтез на Всеобщия Човешки Архетип, изграден от комплекса
Човечество – като субект на същото Човечество и обект на
неговата еволюция. С две думи: това е духът на Планетата,
Природата и Човека, който ние обективизираме и развиваме на
индивидуално ниво, чрез личното си развитие в животите си и
в живота на Човечеството. Психичните атоми по сродство са
безсмъртни, те формират и репродуцират във всяко прераждане
този комплекс от химични атоми по сродство в индивида, който е
нужен, за да се прояви архетиповият модел – духа, чрез архетиповия
обект – човека. Юнг със своите разработки за архетипа всъщност
се опитва да докаже съществуването му чрез анализ на някои от
неговите съществувания в психичната дейност на човека, каквато
е колективното несъзнавано, проявено чрез личното несъзнавано.
Но все още не доказва пряко, а косвено, главния въпрос: Съществува
ли Архетипът? И…като какъв?!, защото в приказките и на сън
често го срещаме като Старец, Посветен, Старица, Джудже и т.н.,
а изобщо се възприема като Бога – главният архетип на всичко.
Всъщност архетипът на подсъзнателното, на несъзнаваното в
нас, е филогенетичното отношение, което е фундамент на всички
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отношения в Живота. Универсумът не може да бъде разглеждан
по друг начин, освен като филогенетичен етер, реализиран като
онтогенетичен етер.
И ако в приказките или в съня възможността да изграждаме
аналитични строежи, илюстриращи неговото наличие, е добър
и вършещ работа метод на психичното изследване, в алхимията
този въпрос трябва да бъде ясен и категорично обоснован. Само
Алхимията може да докаже, че всички видове посветени старци,
джуджета, гарвани, магове и т.н. са опростени, персонализилани
образи на архетипа. Истинският архетип, структурно и нервно
проявяващ се в човека, е комплексът от психични атоми в
съвместната им дейност с химичните атоми по сродство.
Архетипът е самият Човек, който живее като архетипов образ,
по своя собствен, но и общочовешки модел, изграден и програмиран
в молекулата на Живота – ДНК.
Най-ранната форма на проявата на качествата на изграденото
вече отношение между химичните и психични атоми по сродство,
проявяващо се неосъзнато, но винаги качествено и вярно, е
проявата на така наречената интуиция. За интуицията се говори
много и …за съжаление се знае малко, когато стане въпрос за нейния
вътрешен, строго индивидуален процес на възникване и осъзнаване.
Интуицията или „първото отношение” е качествената база
(наличието на химични и психични атоми) в субекта, която без
търсене и натрупване на „за” и „против” безусловно припознава Кой
– Кой е?! – свой или чужд! – и т.н. В обикновения живот на хората,
особено чрез повсеместната проява на чувството влюбване,
хората не само приемат, но и безапелационно се подчиняват на
това велико съдбовно и интуитивно припознаване. Припознаване,
защото това е единственото понятие, чрез което можем да
опишем надхимичното, надфизичното състояние на разбирането,
че сме видели своя човек в живота – съдбовната връзка и
принадлежност между душите. Влюбването винаги е такова –
съдбовно, безусловно усещане на подобието…на сродството на
психичните ни атоми. Веднага след това чувство се задействат
и химичните ни атоми по сродство, които удивително бързо
разбират какво се случва и пораждат поредица от физични
следствия като: отмаляване, спиране на дъха, губене на дар слово,
възбуда и т.н. Чиста алхимия е интуитивното осъзнаване.
Казаното важи със същата сила и смисъл и за чувството на
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неприязън, необоснован страх, отблъскване, дискомфорт и т.н. в
присъствието на дадена личност или събитие.
В психиката на малките деца и на така наречените психично
болни хора, съществува един проблем, който е задължил колобрите
да организират предварителното обучение на ума ни с цел да се
улеснят процесите на компенсация между неедновременното
еволюиране на химичните и психични атоми по сродство. Този
компесаторен момент, както го нарича Юнг, е лабилността на Ума
и Душата в епохата, когато трябва да се балансира дейността им
и да се отдаде нужното на душевните приоритети на съзнанието
на личността.
Компесаторният принцип при децата се осъзнава от ума чрез
премеждията на Героя в приказките и навременната помощ, която
му оказват посветените в тайната хора, същества или предмети.
При психично болните хора има феноменално „отместване” на
функциите на пиеналната жлеза (шишарковидната), чрез която,
по някаква причина, протича връщане в паметовите структури
на мДНК на мозъка и стабилно задействане на нещо като „стоп
момент” в Дясното полукълбо. Активирането или отслабването
на дейността на мДНК на мозъчните клетки става по различни,
понякога чисто физиологични причини. Затова ще се спра кратко
на най-масово влияящите днес. Причините от чист психичен
характер като стрес, смърт на близък, и т.н. няма да разглеждаме,
защото те са личен проблем на шишарковидната жлеза и енергията
й, атакувала не третото око, а хипофизата, чийто втори дял е бил
по-активен, но не обучен духовно в живота. Целият процес описах
подробно в книгата „Пътят на пробудената душа. Астрология на
траките”, чрез подвига на Херакъл в съзвездие Лъв – Удушаване на
Немейския лъв. Затова няма да повтарям отново анализа.
Тези психично нестабилни хора временно са излезли от контрола
на четирите центъра, обезпечаващи стабилната дейност на
Третото око – мамиларните телца и бадемовидните ядра.
Образно казано: мисловният енергиен лъч, функциониращ както
телевизионният лъч в телевизора, се е разконцентрирал и не може
да се стабилизира в екрана на челото, зона 24 (виж зоналните части
на челото в студията „Свръхсетивност. Епилепсия или ясновидство”).
Работата на четирите от мозъчните стомахчета, които
участват в този процес, също не може да се овладее от комплекса
мозъчни клетки, участващи в процеса. На езика на колобрите това
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В този „стоп” момент особена роля играе способността на РНК да се
самовъзпроизвежда – да авторефлексира специфичната ситуация, заставяйки
клетките да не могат да се освободят от процеса. Когато този феномен на
РНК се прояви, в мозъчните клетки настъпват непреодолими химично-психични
тенденции, характеризирани от медицината като патологични. И това е точно
така, но …защо и кой е провокирал процеса и как да бъде овладян той? Въпросът
остава нерешен.
Според мен проблемите са само в качествата на личната РНК, продуцираща
на химично ниво вещества, които поставят в зависимост психичните атоми
по сродство, чиято онагледена форма е поведението, тъй като отношението
химически атоми по сродство-психични отоми по сродство е обратимо.
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означава, че: „четирите пазви на невестата” са в дисбаланс: или
дават „мляко” (енергия) в повече или по-малко от необходимото
на съответните им мозъчни клетки. В единия случай човекът
изпада в депресия, а в другия в еуфория. Разстроена е дейността
на мДНК и РНК18, джуджето Мърморко не може да контролира
количеството на Лития (Li) в мозъка, а това води до олигофрения
или шизофрения. Джуджето се „нервира”, възбудено е и търси
изгубения баланс. Езотерично другите джуджета не трябва да му
обръщат внимание докато се успокои, но …как личността, човекът
да постигне баланс? Ако беше лесно нямаше да съществуват двете
болести, а щяхме да имаме само краткотрайни психични смущения.
Колобърът – лечител трябва да открие причината за дисбаланса
на четирите стомахчета (пазвите на невестата) и да даде
билки, които да успокоят пиеналната жлеза. Или да намери начин,
какъвто и да е той, да възстанови енергийните пътища на Лъча
на мисълта и Лъча на очите. На практика е изключютелно трудно.
Но все пак трябва да знаем, че компесаторните функции на лявото
полукълбо могат да помогнат, като се включи съществуващото
ниво на логическото мислене на човека в разбиране, тоест в
осмисляне на психичното му състояние. Най-лесно това може да
направи четенето на приказка. Задължително на глас от обучен,
емоционално (речево), напълно овладял себе си човек. Прилагането
на българска народна музика или песен, има винаги положителен
ефект.
Съществуват четири особени момента от еволюционното
развитие на нашето тяло на Чувствата, формиращо се с укорени
темпове под трансформационното въздействие на психичните
атоми по сродство. За човечеството като цяло, като единен
организъм, алхимичната методика разглежда като най-надеждно и

127

сродство ”
„ пс и х и чно
по
атом и те
на
Т рансмутац и я
5.2.
128

най-широко приложим методът на Въображението.
Въображението е специфична функция на нашия ум, която
работи комплексно с паметта от миналите прераждания и
есенцията на придобития в тях опит. Ако сега, в това прераждане,
личността има развито въображение, то е защото през миналите
си прераждания е усвоявала активно и с добри резултати
опитности в живота, които са станали трайни компоненти на
Дългата памет.
Човек може да развива своето въображение, но не може да го
създаде отведнаж и по свое хрумване. Способността психичните
атоми по сродство да активират стари знания и опитности,
се състои в количеството и качеството на синхрона между
психичните и химичните атоми по сродство на личността. В
алхимията често можем да проследим тънката и неразгадана
връзка между формата (тялото) и чувствителността на дадена
личност. Хората, развили своето въображение в една професия,
могат лесно да приложат придобитата в практиката методика
за анализ и синтез и чрез средствата на едно изкуство или наука да
приложат творчески възможностите, които им дава наличната
база от натрупано до момента познание. Така един химик в минал
живот, чрез активиране на своите психични атоми по сродство,
може да пробуди в дълбоката си памет достатъчно реализирани
някога идеи, които отново да приложи в новата си професия
– да кажем като физик или лекар днес. Необяснимите за хората
находчивост, въображение и бърза мисъл, имат своите дълбоки
корени. Много често личността се удивява сама на своите
бликове на въображението, без да съзнава, че това са стари
нейни опитности – дори когато неосъзнато, но уверено и смело
реализира даден проект и без да знае как предусеща какъв да бъде
в завършения му вид.
Въображението е най-широко прилаганият метод в обучението
на хората, чрез който колобрите предизвикват потенциала
на личността към самоизява. Всички приказки имат тази задача
още в ранните ни детски години. Определено можем да заявим,
че няма нищо по-добро във възпитанието и пробуждането на
въображението от четенето и разискаването на вълшебни
приказки. Разискването с детето е изключително важно за
разширяване на неговите аналитични способности и въображение.
Когато личността придобие такъв потенциал на развитието
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на своето въображение, който да може да реализира по-комплексно
еволюиралият ум и чувствителност, тогава Съдбата преминава
към втория метод за развитие на личността – Творческата
дейност.
Ще си служа с примери и разсъждения чрез изкуствата, но
читателят не трябва да забравя, че процесът е същият и за всяка
съзнателна дейност.
Творческата дейност е такова личностно развитие на
синхрона и качествата на ума и чувствителността на душата, при
което Въображението започва да реализира комплексно различни
идеи и проблеми на общочовешкото битие. Никоя творческа
личност не твори за друг освен за човечеството. Но преди това
тя трябва да овладее до съвършенство личното си творчество,
тоест първо трябва да обучи сама себе си. Когато човек успее
чрез средствата на едно изкуство да изрази надличностни идеи
изпреварващи развитието на човешкото разбиране, тогава тази
личност се нарича гений – човек реализирал перфектно своите
лични еволюционни качества до нивото на тяхното общочовешко
значение.
Творческата дейност е изключително специфично състояние
на психичните атоми по сродство в личността, които
въздействат мощно върху химичните атоми по сродство,
заставящи физическите и психични възможности да работят
в пълен синхрон. Затова много често творческата дейност се
реализира в относителна безпаметност – непълно осъзнаване
на ставащото и дори с неочаквани и немислени от твореца
резултати. В този всепоглъщащ процес на изблика на дълбок синтез
между придобитите някога знания и опитности, въображението
блокира низката телесна чувствителност, но активира до краен
предел връзките между ум и душа. В този неконтролиран процес на
работа се крие окачествяването на твореца като неадекватен,
особняк, дори луд и т.н. Тази прекрасна лудост е чист алхимичен
процес на трансформация на специфичните атоми в нашето тяло,
при която електричните вълни в мозъка може да достигнат 40
херца, което често е причина за видения или пълна неадекватност
към света и заобикалящата го действителност. При активиране
на въображението ни мозъкът може да затрепти с обща честота
от 30 – 35 херца, като в процеса на творческата реализация на
замисъла това трептене може да достигне и над 40 херца. Вибрации
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с честота над 110 херца водят към дълбоки промени в структурите
на мозъка и неговата функционалност – той преминава цялостно и
необратимо в състояние, което трудно се адаптира отново към
измерението в което живеем. В този момент единството Дух
– Душа – Ум (съзнание) става пълно и цялостно. Всички атоми по
химично и писихично сродство са в пълен синхрон.
Затова трябва да държим изключително много на творческото
обучение на децата и хората. Всеки, който е усетил в себе си
импулса да твори не трябва да спира този повик на душата си,
защото така полага предпоставките на своето бъдеще в друго
прераждане – с развитие като творческа личност. Всички хора
трябва да се обучават на някаква творческа дейност. Колобър,
достигнал високо ниво на духовно развите, обезателно владее поне
две изкуства и е наясно с всички други.
На трето място, във всеобщото еволюционно развитие на
хората към реализираната духовност, стои екстазът.
Екстазът като резултат от мистичното духовно развитие,
има своята база предимно в синхронизацията на атомите по
психично и химично сродство в този живот – в сегашното
прераждане на личността. Прилагат го всички мистични (и
религиозни) школи и учения. При него синхронизацията става чрез
различни методи, типични за идеите на учението, целящи да
извадят личността извън пределите на мисленето за реалността
и живота. Екстазът е реализирана форма на успешен синхрон
между сродните атоми на ума и чувствата, но само в рамките
на сегашните ни възможности. Въпреки това, той притежава
неимоверна сила и възможности, защото може да доведе
трептенето на мозъка на личността до предели доста над 50
херца. В някои случаи това може да се окаже опасно за физическия
мозък, затова в колобърството този метод изобщо не се използва,
дори се смята за опасен. При определени обстоятелства е
възможно мозъкът да колабира тотално – клетките да излязат от
междуклетъчният си синхрон и да изпаднат в шок, дори да настъпи
мозъчна смърт. Източната медитация е подобен вид преживяване,
затова в тангризма е категорично забранена.
Четвъртият метод е Абстрактния ум.
Абстрактният ум е умът на идеите. Умствено състояние,
при което човекът е най-близо до вибрацията на собствената си
божествена същност – духът. Абстрактният ум не притежава и
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не ползва конкретиката като средство за развитие и реализиране
на въображението, а достига по свой собствен начин до онези
кардинални идеи, които притежава Архетиповият модел –
богът, божественото качество. Абстрактната идея не е
липса на обективност, а предпазване от възможността да се
обективизира идеята, тъй като тя изначално притежава в себе
си всички възможни варианти на реализациите в обективния свят.
Абстрактният символ, какъвто и да е той, има за цел да изрази
абсолютно всички възможности, абсолютно всички възможни
реализации. Така ние с изненада можем да осъзнаем, че най-широко
се прилагат идеите на абстрактния ум, на Архетиповия модел в
ранна детска възраст. Например: ако кажете на едно дете нарисувай
ми човек – то прави една вертикална чертичка, слага две други
за ръце, после две подобни за крака и накрая едно кръгче за глава
– ето това е перфектната идеална и абстрактна символика за
човешки организъм. Това Човече няма пол, раса, етнос, физиономия
и т.н. ТО просто е изключително синтезиран символ за Човек. То
е идеята за човек, съдържаща в себе си всички възможни варианти
на човешкото тяло. Децата притежават най-високо развито
качеството да творят абстрактно. Абстрактното изкуство
представлява ограничен опит за синтези на обективния свят до
знаковата им същност. Такава е цялата човешка езикова култура,
която влага в понятията обективна конкретика, но я изразява
чрез най-абстрактните символи – писмените знаци – азбуката.
Тук трябва да отбележим, че българската писмена азбука Глаголица
е най-абстрактната символика на цели еволюционни етапи от
развитието на човечеството през епохите. Глаголицата не
отразява исторически или каквито и да е други конкретни периоди
от развитието на българския народ или човечеството – всяка
буква в нея е синкретична форма на абстрактна идея, изразяваща
потенции за реализации в обективния свят на вселената и хората.
Фатална грешка е да се търсят конкретни неща в глаголическия
символ. Той изразява абстракции, които се превръщат от идеи в
обективни реалности в онзи свят (или етнос), където Глаголицата
е дадена като знание. Идеите в нея се реализират съобразно
мястото
на проявление: на Земята или на друга планета, в
Това човечество или в друго, в потенцията на Абстрактния ум
на един или друг човек и народ. В Пета коренна раса, в сегашния
цикъл, тази потенция носят българите. Не траките, а българите.
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Глаголицата, част от която е и Руническата писменост, не е
измислена, а усъвършенствана от Константин Кирил Философ.
Цялата знакова система е пряко свързана с Небесната. Когато
слиза на по-ниското си ниво, когато трябва да придобие приложим
вид, Глаголицата става Кирилица – азбуката на българите, странно
наречена днес славянска, въпреки, че славянски букви никога не са
създавани. Глаголицата представлява синкретични изрази на
абстрактни идеи, приложими чрез Кирилицата към вибрационните
качества на артикулационните апарати на българи и тракийци, а
в последствие и на други народи. Кирилицата на Климент Охридски
е Поднебесната – човешката форма на космичните езикови
абстракции. Глаголицата и Кирилицата са създадени за уеднаквяване
на абстрактните смислови символи между тракийските и
българските вибрационни (артикулационни) апарати. Траките
имат преди това, както посочва и Дафина Ленци в книгата си
„Посланията на Богородица”, писмеността „чентум – аттико”, от
която произлиза днешният латински език, както и „алфавитата”,
която познаваме като „гръцка азбука”. Ако Глаголистичните
писмени символи са квантите на Небесната, от която произлизат
всички Галактични (глаголистични) писмени фрактали, то Чентуматтико е базата (стоте фрактала) за всички съвременни езици.
Глаголистичната символика и звуковата Чентум вибрация са
Единната Вавилонска речева база, която става основа за всичките
известни ни днес езиково-писмени разширения.
Абстрактният ум, като висша форма за идентификация и
проява на индивидуалността и като интерпретация на духа,
е проява на безсмъртния УМ, наречен в езотериката Висш ум.
В Тангризма ние го наричаме УМ-Ай – Синът, продуктът от
Архетиповите модели на Бащата (Дум-ай) и Майката (Жън-ай).
Такова познание носи за посветените релефът от Перперек,
погрешно наречен Умай – „съпругата”, женският аспект на Танг-РА.
Там е показана символично Богинята Майка – Жън-ай, когато ражда
своя син Ум-ай. В древната българска понятийна символика Син и Ум
са синоними. А Слънцето е Син на Танг-Ра. Честването на Слънцето
като Син на Танг-РА е на Лятно Слънцестоене, когато Слънцето
е в своята най-висока точка (максимум) на Небето – Перперек.
Значението на топонима Пер-Пер-Ек обясних в книгата „Колобър”.
Абстрактният ум, тоест умът, работещ с идеите, е найвисшата степен в развитието на интелекта на личността.
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Психиката не се намира на
конкретно място в човека, нито е
качество на клетките – тя е връзката
между клетките, отношенията,
които те осъществяват, чрез
качествата
и
реакциите
на
нервните клетки. И тук е „връзката”,
”съединението” между отношенията
на атомите по химическо сродство
и атомите по психично сродство,
които се намират навсякъде в
организма, защото са разположени в
атомната му структура, тоест във
всичко, което представлява нашият
организъм. Осъществяването на
връзката между клетка и нервна
клетка става в междуклетъчното
пространство, където се отразява
Българската Богиня-Майка
ЖЪН-АЙ, когато ражда своя Син
общото състояние на комплекса от
– УМ-АЙ (фигурката на човек
клетки в даден орган, система и целия
между краката на Богинята
представлява бебето – слънце
организъм. Непрекъснатата разлика в
– малко човече с глава, тяло и
химичното съдържание на натриевокрачета).
калиевите йони дава способността
клетката да реагира – химически, а нервната клетка – уловила
тази реакция в междуклетъчното пространство да изпрати
информацията на диригента на организма – мозъка, който всъщност
създава психичното изживяване чрез комплексната си реакция –
също химическа, но и психична, защото се отразява тотално върху
състоянието на организма, а не само на групата клетки или органи,
откъдето идва сигналът. Именно в тази химическа активност
се намира базата на така наречената психика – душата. Целият
процес се регистрира и контролира от едновременното действие
на атомите по химическо и психическо сродство, на атомно ниво,
а ние виждаме само реакцията на клетките – на целите органични
единици, от които е създаден организмът ни.
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5 . 3 . Т рансформац и я на атом и те по “ карм и чно
сродство ” .
Кармичният закон изисква всяко човешко желание да бъде
осъществено. По този начин желанието е верига, която приковава
човек към колелото на прераждането.
Йогананда
Мъдростта не се усвоява с очите, а с атомите…”
Шри Юктешвар
„Същественото не се вижда с очите”

5.3.

Т рансформац и я

на
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Малкият Принц

134

Кармични атоми няма. Определени специфични отношения
между атомите по психично сродство и атомите по химично
сродство изграждат програмиран комплекс от вътрешни връзки,
които съставят характеристика предназначена човекът да
реагира по определен начин – според личната му кармична програма
съобразно сценариите, които има да изживее в даден живот, за
да се разчистят стари критични отношения между хората и
между хората и биоса на планетата. Тези специфични отношения
се контролират от двойките атоми (психични и химични),
наречени кармични, които позволяват на атомите по духовно
сродство (атомите по психично сродство в ниво духовно), да
трансмутират съзнанието до свръхсъзнание (свръхосъзнаване). Те
са в постоянна връзка с космичните дадености (енергии, йерархии,
същества, сили и начала) и се явяват еволюцинните стожери на
всички процеси и отношения възникнали при осъществяването
на живота чрез човешката дейност. Само човешката, защото
в животинския свят тези контролиращи и балансиращи двойки
атоми не съществуват.
Животните нямат карма, въпреки че имат съдба. В алхимичен
смисъл това означава, че те имат зависимост – ограничена и
специфична – отнасяща се до спецификата на Творчеството на
Слънчевата Йерархия – Амон-Ра, Сина в пределите на неговата
собствена планетарна система. Тази специфичност произлиза
от характера и качествата на атомите, от които е изградено
самото Слънце, тяхната химическа характеристика, станала
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основа за възможността да се структурират планетите, в
частност и нашата Земя. Минералното тяло на планетата е
ограничен конгломерат от две неща – енергия, която организира
планетата като материя – енергийно организирана структура
(тяло) и енергия, която контролира състоянието на планетата
в планетното семейство. Всяка планета има своя лична
характеристика, произтичаща от характера и качествата на
Слънчевите атоми, които са я творили – организирали.
В този смисъл планетата Земя носи характера и качествата
на слънчевите атоми, които са нейна първоначална задължителна
Програма за съществуване, тоест те са нейната планетна Карма.
Получиха се два базови фундамента, върху които планетата,
създавайки отделните Царства ги поставя в пряка и задължителна
зависимост от качествата на слънчевите атоми и от качествата
на планетните атоми.
Имаме две фундаментални атомни бази: Слънчева и Земна (които
всъщност са Четири, защото са съвкупност от поляризираната
енергия и материя на двете) чрез които ще се реализират
отделните Царства. В сила е Законът за Четвъртичността –
неговата първоначална проява на нашата планета.
Царствата, сами за себе си, са също биполярни елементи
от Живота на земята, защото са от индивиди, съставени найобщо казано от енергия и материя. В сила влиза и законът за
Шестстепенното организиране на материята – до „живи души”
– символизира се от костенурката „Звезда”.
На ниво „живи души” са в сила енергиите на клетъчната
система, тоест едновременното действие на химичните,
психичните и кармичните атоми по сродство (за хората). Понеже
живата клетка, представител на Царството на Животните, носи
в себе си и Цветето на Живота (Елбетицата) – ставя ясно, че
кармичните причинно-следствени връзки влизат в истинската си
значимост едва тук – на това ниво на Живота. Действа с пълна
сила Законът за Осморността. Ба Гуа в отношението Ян-Ин,
мъжко-женско и т.н. Елбетицата в българския фолклор – Цветето
на Живота. Този комплекс от атоми работи подчинен на ДжеДже
– Колелото на Живота, както го знаят в Индия.
Обяснявам Кармичния закон пестеливо и без подробности,
защото в него не може да се навлиза без да се изпадне в безизходното
състояние на неизказаност поради липса на термини и знания, които
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притежават само посветените и то с висок ранг. Желанието ми
е да обясня, доколкото е възможно, откъде започва да действа
всеизвестният Закон на Кармата и защо той е пряко свързан със
Закона на Съдбата. Съдбата е Програма, в която са вплетени
тези сложни, изначални атомни зависимости на цялата Слънчева
система и нашата планета, плюс Личната програма на индивида
(личността), който автоматично попада под усложненото
натрупване на така наречената народностна, етническа, родова
и семейна карма.
Именно тези сложни характеристики при образуването на
планетите създават нужните условия, за да може в дадена Звездна
система, на планетите й, да бъде възможно или невъзможно
зараждането на Живота…както и формите на този живот,
защото за всяка планета те са строго регламентирани. Това, че
ние не виждаме и не можем да съзрем живота на някоя планета
не означава че там няма живот, а че той е във форма определена
от други условия, при които Слънчевите атоми са въздействали
на материята, от която е съставена планетата, по друг начин,
следователно са причина Живота там да има друга структура, в
друго измерение и т.н.
За напред ще огранича разсъжденията си само в пределите
на планетата Земя и познатите ни четири реалности, които
определят фундаментално всичко на нея: кваркова, квантова,
атомна и молекулна.
Строежът на Слънчевата система
е Принцип и Метод за структурата на всички атоми в
материалното тяло на системата и Земята. Всички атоми в нея,
независимо на какво са, какъв вид материя образуват, са вариант,
интерпретация на Слънчевата система с база слънчевия атом –
хелий, плюс Вселенният атом Водородът (Н). Затова в приказката
„Снежинка и седемте джуджу” колобрите – катари са кодирали
всички химични отношения от атом до човек, тоест развитието
в границите на атомната и молекулната реалности.
Законът за Причинно-следствените връзки е закон за
задължителното взаимодействие между атомите по психично и
атомите по химично сродство. И науката и религията вярват в
Съдбата, в Карма, въпреки че най-често ги отричат. Ако кажеш на
някого поговорката: „Каквото посееш, това и ще пожънеш!” – ще
го оспори ли? Не, нито ученият, нито свещеникът ще отхвърлят
тази истина.
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Причинно-следствените връзки, каквито ги познават и
разглеждат днес астрологията и религиите, са пето ниво на
кармичните зависимости, на кармичните отношения. Те са пряко
зависими от състоянието на психокомплекса, който ги поражда
(психичното и химичното състояние на атомите по сродство у
причинителя) и психокомплекса, който го възприема – психичното
и химичното състояние на атомите по сродство у потърпевшия.
Зависимостта между двата комплекса на съществата, пораждащи
отношения, поражда и съответните следствия между тях.
Единственият кармичен закон за определяне на причинноследствените зависимости е Отношението, което се създава
между причинителя и потърпевшия – във всички отношения между
хората – от шегата до убийството. Много хора, под формата на
шега и елементарен зевзеклък, нанасят дисхармонии и нараняват
други хора без да си дават сметка какво ги очаква след време.
Още на ниво Образуване и Раждане на Душа, в нейната
етерна субстанция, се оформят два вида астрални атомни
съставки, които са зародишът, майките на бъдещите атоми по
психично и химично сродство. Казано образно: на това първично
ниво на образуване на живите човешки души се регламентират
възможности новата душа да приеме своето въплъщение съобразно
своите програмиарни лични химични и психични характеристики –
абсолютно индивидуални за самата нея.
В процесите на своето обучение във физическо тяло Душата ще
отработва, развива и възпитава именно тези свои характеристики
на химичното си и психично сродства, които сега, на този етап,
са оформени под спецификата на слънчевите и планетните
атоми. Преражданията, за които често става въпрос, са процеси
на възпитание на душата, но вече със строго задължителния
трети процес – кармичните атоми и взаимоотношения. Които
не са нищо друго, освен допълнително изградени отношения
между първичните атоми по химично и психично сродство,
носещи следите на преживяното по време на живота, което дава
отпечатък върху Джу2 и се носи от Джу1 като придобита химична
активност. Активност, защото тези нови житейски качества
ще определят във всяко прераждане активността на атомите
по психично и химично сродство, осъществяващи комплекса:
структура – характер – чувствителност.
С други думи: кармичните атоми са комплекси от атомите по
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химично и психично сродство, които действат като синергитици.
В Християнството има един любопитен символ, който
изобщо не се дискутира от теолозите – Христос е показан на
апостол Йоан Богослов с двуостър меч в устата (Откровение, гл.1,
ст.16). Двуострият меч в устата на Иисус Христос е Словото, но
и Кармата – задължителният процес на причинно-следствените
връзки, които причиняваме на всички нива. Карма е двуостър меч
– реже в двете посоки, в двете направления едновременно с едно
действие, тоест всяко наше действие има двупосочен, двойнствен
израз: към другите, но и към себе си. При него действието
въвежда в зависимост атомите по кармично сдродство на всички
участници.
Тук е мястото да подчертаем, че кармичните атоми по
сродство, които са специфично и тясно свързани с психичните
атоми по сродство, са идентични във всички хора, взели участие в
един причинно-следствен процес. На ниво Звезда (слънцето за нас)
– имаме зависимост на всички планети в Слънчевата система от
кармичните атоми на Слънцето. На ниво Планета – зависимост на
всички Царства в планетата от качествата на нейните собствени
планетни кармични атоми. На ниво Царства – зависимост на
всички нива в отделните видове, родове, семейства и членове
на царството, на всички негови представители. В Царството
на кристалите например – всички атоми на планетата са в
пряка и специфична зависимост, предоставяща възможност на
планетното тяло да поддържа своята цялост, но и свобода на
атомните стуктури да образуват и се развиват свободно в
отделни кристални структури (минерали, метали, силикати,
окиси и т.н.). На ниво Царство на Растителния свят – всички
растителни представители са в тясна зависимост чрез еднаквите
си кармичини атоми по сродство, изграждащи растителната
клетка. В Царството на Животните – всички представители на
животинския свят – от микроорганизмите до слона, имат вътрешна
зависимост на своите кармични атоми. В Човешкото Царство
– всички хора са също в пряка зависимост чрез своите кармични
атоми, защото Човечеството е единен цялостен организъм.
Истинската кармична зависимост става именно в това царство
на многостранните и сложни психични изживявания – каквито
имат само хората. На ниво Човечество можем да проследим една
неимоверно сложна зависимост на отделните представители
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като елементна (химическа), физическа (структурна), психична
(душевна) и кармична (съдбовна) свързаност. От своя страна,
по силата на посочената кармична зависимост, своя специфична
свързаност имат народите, племената, родовете, семействата
и общностите чрез възникналите отношения.
Ако сведем кармичния принцип до най-малката обществена
единица – семейство от 4-ма души, то цялото семейство има
близки и подходящи кармични атоми по сродство, които влияят на
идентичните за семейството химически атоми по сродство (чрез
общата им част от яДНК) като този кармично-химичен комплекс
е основният „формовчик” на психичните атоми по сродство на
семейството и отделната личност в него. Комплекс, под влияние
на чийто промени в семейството се изграждат и развиват
заложените от карма отношения. Отношенията в семействата
са винаги строго кармични.
Тъй като хунорът Иисус Христос е алхимик от най-висока
степен, той притежава качествата и правото да променя
кармата на хората, пожелали промяна и духовно развитие. Ясно
и категорично казва: „Аз мога съдби да променям!” Какво друго
означават тези думи ако не спиране на програмираната кармична
предопределеност и насочване дейността на кармичните и
психични атоми в нова посока на развитие. В тази му способност
и чрез придобитото на Кръста на Голгота (символ на сарактаземята) право, той заявява на пробуденото съзнание на разбойника
от лявата му страна: „Истина ти казвам, довечера си в Царството
на Отца ми!” Което означава две неща:
1. след смъртта душата на разбойника ще отиде в астралните
нива и
2. там ще изградят Нова програма за душата на разбойника,
в която старите кармични атоми по сродство ще се насочат за
промяна на пробудената му душа към еволюция на личността.
Пълно безсмислие е ако разбойникът-убиец бъде вкаран от Иисус
в Царството на Отеца, само защото го е пожалил – нещо, което
противоречи на всичките му проповеди за смирение, ненасилие и
правда – обезсмисля ги.
Неговият Двуостър меч – словото му – променя съзнанието на
слушателите и те се пробуждат и покръстват. Същият меч-слово
обаче безкомпромисно нанася психичен удар, когато нарича Петър
„сатана”, само защото изказва недоверие в Плана и намеренията
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на Отеца „Иже си на Небесех” (на Централното слънце, Танг-РА за
българите, а не планетният Господ, провъзгласил се за Бог).
При всички случаи на смърт, особено тези, които не са в Плана на
Живота, психичните атоми по сродство запечатват необратимо
ситуациите на процеса на умирането. Това е особено важно,
когато душата изживява сценарий, контролиран от атомите
по кармично сродство, т.е. от онези психични атоми, които са
запаметили смъртта и условията на настъпването – в онзи
живот, в който тя е настъпила. Сега, в живота на разплащането,
същите психични атоми по сродство на безсмъртната ни душа,
възстановяват преживяването, като определят неговия характер
и емоционална сила съобразно кармичния замисъл.
Потенциалите на тези психични атоми са толкова мощни, че
човек може да изпитва безпокойство, дори необясним страх, щом
обстановката, в която се намира, наподоби или напомни с нещо
сцената на смъртта.
Химичните атоми по сродство регламентират нужното
според природата изобщо!
Психичните атоми по сродство регламентират нужното
според природата на своята особа – на човека (Ка)!
Кармичните атоми по сродство регламентират качества
според Плана на еволюционните зависимости, натрупани
като неотработени качества в Дългата памет на душата –
небесната субстанция на душата ни (Ба).
Духовните атоми по сродство съдържат всички натрупвания
на духовното развитие през преражданията с приоритет на
най-високото постижение – максималното духовно развитие,
реализирано в някое от предишните прераждания на личността.
Например: ако човек е бил отдаден на някоя религия, независимо коя,
до фанатизъм, като главен и единствен приоритет в живота му –
тогава този човек може сега, в сегашното си прераждане, да стане
монах или свещеник – живот, който да му позволи професионално и
качествено да практикува и осъзнае на дело духовната си цел.
Посочих трите трансмутационни нива на алхимичните
процеси, които ще изследваме: по химично, психично и кармично
сродство. Всичките сродства обаче са пет. Другите две не се
отнасят за човешкия род. Другите две не са предмет на това
алхимично изследване, освен ако алхимикът не е достигнал такова
високо духовно ниво, че успява да прозре и техните основи. Като
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изключим Иисус Христос, никой друг на Земята не е достигал
в настоящата Пета коренна раса, нивото АЛхимик на Трите
Принципа (субстанции) на Сътворчеството, които всъщност са
умения, присъщи на владеещият Чевърто и Пето нива. В Индия
определени духовно развити хора като Парамаханса Йогананда,
свидетелстват за такива умения при Учителите Бабаджи, Лахири
Махасая и Юктешвар, но техният опит и проява засега не са
доказани в пряк трансмутационен процес с трансформационни
следствия, каквито е извършил Учителят Иисус Христос според
свидетелството на неговите ученици – например Възкресението.
Читателят, прочел книгата „Колобър” за Учението на Тангризма
може да си спомни, че главният колобър на Каганата носи титлата
АН Колобър.
АН – е Първият. АЛ е възможността да има АН.
АН – е Материята. АЛ е причината за АН.
АЛ-АН е едно от кодовите имена на процеса Алфа-Омега,
изразен в алхимичен аспект. С този термин се обозначават родове
достигнали алхимично съзнание като родова принадлежност.
Българите имат такова племе в своите седем главни племена
– уйгури (които китайците наричат о-кут) или алани. Според
Димитър Съселов и днес останки от това племе живееят в Кавказ
и са известни под името осетини. Те са потомци на племето о-сун
(у-сун) – най-голямото в Таримската долина – втората родина на
хунорите – българи, чиято Първа Родина е Балканският полуостров.
В нашата съвременна епоха, когато се осъществява задълбочен
и пространствен анализ от науката, опитваща се да синхронизира
своите изводи със съществуващите древни знания (алхимичните),
човечеството е било посетено от двама Адепти на алхимичната
наука: Нютон и Юнг.
Духовността, духовният живот не може да бъде формулиран,
той може само да се живее, той е процес. Процес, при който
психичните атоми по сродство съзнават единството си по
сродство с химическите атоми и обикновените атоми, тоест те
достигат нивото интегрално съзнание – колкото и относително
да е това понятие, което впрочем е възможно да съществува само
на това ниво – атомното.
В езотеричната литература, както и в ума на цялото
човечество, вече съществува вписан като символ един от найдискутираните и за съжаление най-неразбран символ, свързан с
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тайните на алхимичното преобразуване, тоест с дейността
на химичните и психични атоми по сродство – свастиката и
сувастиката.
Алхимично свастиката
е израз на движението на електро
ните в атомното ядро, следващи посоката на въртене на Земята
около нейната собствена ос – обратно на часовниковата стрелка.
Такова е движението и на атомите по химично сродство в средата
от обикновените атоми на веществата. Един от елементите,
който обозначава този символ е простото вещество Въглерод
(С) – основата на Живота на нашата планета. Веществата,
принадлежащи на така наречената от науката органична материя,
трябва да съдържат в атомната си структура поне един атом
въглерод. Така науката сама достига, макар едва в миналия век, до
старата езотерична тайна, че животът е химически обоснован,
а живата материя представлява алхимично състояние на същата
органична материя… въпреки че все още остава необяснен
въпросът: защо майка, среда на живота, е неорганичното
съединение вода (Н2О)?
Сувастиката
, илюстрираща обратното на свастиката
движение – по посока на часовниковата стрелка, дясното движение
– крие тайните на движението на атомните структури вътре
в големите структури – около своя звезден център – звезди,
галактики и т.н.
Свастиката и Сувастиката са символи на движението на
обикновените електрони около ядрото им и на атомите по
сродство. Благодарение на тези посоки молекулите в материята
имат определен цикъл на съществуване, който е различен за всеки
елемент, за всяко вещество – просто или сложно.
Равнораменният кръст е знак за равенството в хоризонтално
отношение свързано с йерархия по вертикалата. Единството
на филогенезата (вертикалното развитие) и онтогенезата
(хоризонталното развитие). Или Родът в Битието като израз
на Реда във Вселената. И от тук символично: Свастиката, е Род
(енергийно) за планетата ни и Ред от системата ни (слънчевата).
На по-ниско ниво този Род е частна форма, която се изявява като
Ред за синтропията на Земята (като структура, пораждаща
структури). Този Ред, но понеже за Вселената е и Род, носи
предопределеност за всичко, което се проявява в планетния живот
– от атома до организма.
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Сувастиката, на планетно ниво, е и друг Ред за Рода на
планетата, който не е анти, противоположност, а просто
поляризиране на свастичния ред, защото в тримерната материя
законът за Полярността (бинарността) е фундаментален. Този
знак споделя с колобъра знанието за Реда на Звездната система
(за нас Слънчевата), в която се проявяват Родовете (планетите),
специфични и характерни индивидуалности (Архангели), които
приличат на Вселенния Ред (вертикално) и Род в материята
(хоризонтално). Алхимично отношението между Свастиката и
Сувастиката дава динамиката и спецификата на отношението
между химичните и психичните атоми по сродство (Джу1 и
Джу2) изобщо в материята, в елементите… чак до клетката и
телата: синтропно – ентропната динамика. Според алхимията
всички електрони следват свастичното движение на планетното
околоосно и орбитално въртене – спрямо ядрото и заедно с него,
а като цялост (атомът) следват сувастичното въртене на
звездната система спрямо своя галактически център. Електроните
са позиционирани в свободни орбитали около ядрото, устойчиво
прихванати от електромагнитното поле на ядрото. Ядрото
е бинарно (протони и неутрони), а електронът може да бъде
самостоятелен и бинарен в орбитата си.
Принципните отношения между Свастиката и Сувастиката
се символизират от Равнораменния затворен кръст, обединяващ
символично и двете движения. Наричат го Малтийски, но той идва
до нас от древен Шумер (българското племе кутигури) и е базов знак
в Тангризма за етерната рализация в химиосферите на планетите.
В Тангризма равнораменният кръст, обединяващ свастиката и
сувастиката, се нарича Христос. Далеч преди християнството да
се появи на света, Кан Кубрат и Кан Аспарух носят този кръст
на гърдите си. Равнораменният кръст и значението му, са добре
познати на колобърството. Всъщност този е кръста на Христос,
а не кръста на който е убит човека Иисус и на който Рим разпъва
разбойниците си – внедрен в християнството съвсем неоснователно
и преднамерено. Необяснимо е, защо християните днес носят
оръдието на смъртта на Иисус Христос като отличителен белег
за принадлежност. Богомилите категорично отхвърлят кръста
на разпятието, но носят равнораменния изразен чрез символа на
двете кръстосани елипси
.
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Разгледаното по-горе отношение се изразява в такта на Коня
(3/4), който е обязден и има стреме – 7/8. Тактът 7/8 регламентира
Рода (7), проявяващ се чрез Реда (8) като израз на вибрационното
отношение във Вселената. Всяка форма на неравноделния такт е
специфичен израз на това правило (3/4,7/8,9/12 и т.н.). Генетично
и алхимично този проблем се осъществява на земята чрез
тракийските племена (родове) и българските племена (родове)
– единствените носители на неравноделното отношение,
което чрез химическите атоми по сродство в тялото привежда
психичните атоми в друго ниво, чрез хорото. Особенно хорото
„Трите пъти”.
Най-дълбоко отношението между Свастиката и Сувастиката,
тоест, между Род и Ред, е отразено в българския Боляр шах
(майката на класическия шах), който има 9 по 8 броя полета, а не
8 по 8 както го знаем днес, плюс четири Лодки (кораба), които
са изразители на Четирите енергии в техния поляритет към
качествата на Джу1 и Джу2, тоест на свастично-сувастичните
трансформации.
Системата 8 по 8 полета отработва кодонната еволюция на
организма, а системата 9 по 8 регламентира и развива космическия
Субект (мозъка) в материята на нуклонно ниво. А двата реда
фигури в шаха регламентират половата детерминация на земната
синтропия. Тази взаимна проникнатост дава генетичната
еволюция на Човечеството, като продукт от синергетиката на
Слънчевата, Еднорог и Земна синтропия.

5 . 4 . Ш ах ъ т
1. Боляр (Боил) шах

5.4.

В българската система за титулуване няма титлата Боляр –
тя навлиза много по-късно след Аспаруховата държава. На титлата
Боляр съответства БОИЛ. Тъй като преди два века този шах е бил
наречен Боляр шах и вече е известен с това име, аз се придържам
към това последно именуване.
Боляр шахът е система, символизираща първичната
Архетипова матрица на Сътворяващия код. Неговата Цялост носи
следните три нива:
а/ Четирите творящи субстанции (лодките).
б/ Тридесет и шестте фигури като съвкупност от единството
на Андрогинния Ян и Ин, преди да бъдат разделени. Семената
– НЕпроявеният свят. Космическият принцип на Творенето.
Общото. Мъжкото начало. Програмата, която съдържа в себе си
Метод за реализация, но преди последният да бъде активиран в
материята (Ин). Тези Тридесет и шест са подчинени на Тримата,
които творят под егидата на Четвъртия – Архетипът на Расата.
Всеки от тримата е негов Син.
в/ Двамата Боляри (царици), от двете страни на Кана (царя),
са двете творящи енергии, които нямат енергиен знак, но едната
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Българският Боляр шах. На полетата D и F се намират болярите (царици),
а в четирите полета, в ъглите са Лодките (корабите).
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от тях се поляризира, когато творчеството започне в Проявеният
свят. Всеки от тях има своя женски, материален аспект на пониско ниво (материалното). Те са квантът на атомния свят –
протонът и неутронът. В най-чистият си алхимично-химичен вид
те са символи на Водорода – бащата на елементите в проявената
атомна вселена, но като динамика на развитието на химическата
реалност (елементите) символизират и Хелия (Не).
Третият – Канът (царят) е обединителят на Болярите.
Той е връзката между тях и носи способността да ги обединява,
да ги свързва в система. Етерът. Така системата Боляр-КанБоляр става способна да твори, а Проявеният свят има своята
Троица. Тримата, под ръководството на Четвъртия са творци и
коректори. Но само третият (царят, посветеният) знае всичко и
помни тайната. Той има очи да вижда, слово да указва и енергия да
служи.
Двата коня покриват полетата на епохата като съединяват
Осемте в единство и Третият (посветеният) може да пребивава
в тях. Десният кон тръгва надясно, Левият тръгва наляво. Заедно
обхождат всички части на полето (проявения свят – шахматната
дъска) и изграждат движението на спиралата.
Човешките същества не могат да практикуват Боляр шаха,
защото още са извън Градината – извън Еден (Рая). Затова се
нарича Боляр шах – защото е за хора, придобили ранг в духовното
си развитие. Само българи с благородно потекло (боляри, боили,
багаини, багатури и прочие), придобили духовният сан Колобър
могат да научат истинските правила и да го практикуват.
Отразено е например в личните им титли: Багаинът Колобър,
Багатур Колобърът, Колобърът Боил Колобърът и т.н.
				
1.2. Структурно движение на конете, съставящи кода и в двата
шаха.
а/ Конете – ляв и десен – символизират вървящите по
законите на Небето, на свастично – сувастичните енергии, чрез
не равноделния такт. Трак и Балгуру.
Третата костенурка ( ) затова няма център, защото двата
коня изграждат връзките на Осморността (4+4). Осморността
се разполага на кръст в квадрата на костенуркатаСлънце ( ).
Всъщност се получават 4 квадрата и 8 двойки в кръга на движението
– Елбетица
или Джедже .

Квадратурата на Кръга е именно това – този символ тревожи
Леонардо да Винчи и го кара да опитва да реши отношението, но
стига само до един графичен символ на вписаната в геометричните
фигури човешка фигура… изплъзва му се биполярната система
на осемстепенната Елбетица, Джедже или БА Гуа – колелото на
живота.
б/ В Слънчевата костенурка конете са по кръстовищата
на Квадрата, пресечен от Кръста – зоните на Саракта. Има точно
осем точки плюс Центърът на хармонията, който е 9-та точка.
Девет е символ на успешно приключил етап от еволюцията на
душата. Това е центърът на Джедже или квадрата на Танг-Ра в
неговия символ . Символизира плодовете на неговото Проявено
– станало Човек и завърнало се отново в Него (Аз и Отца едно
сме). Същата система на Осморността е илюстрирана в много
от християнските храмове, като Осемте са отделните Йерархии
на Проявяването (начала,сили,власти,и т.н.) в чийто Център
се рисува Иисус Христос. Въпреки, че в Християнството тази
символика е навлязла от юдаизма и видението на Йезекил, тя е
наследена от Тангризма и Шумерските тайни на Единството
между непроявения и проявения свят. Египет, като приемник на
Шумерската и Орфическата космогонии, развива това тайнство
в символиката на своите три главни духовни школи Мемфис,
Хермопол и Хелиопол, дълбоко завоалирани под канонизацията на
КА и Слънчевата ритуализация.

5.4.
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Изчисленията на ходовете на конете в българския Боляр шах, както са
дадени в таблиците по-долу, е според изследването на Таньо Танев и Ангел Манев
„Свещените Простронство и Време в долината на Разума”. То напълно съвпада с
идеята за движението на конете в Тангристката наука за шаха.
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1.3. Математическият израз на тази връзка и отношение
между конете е: 34, 37, 62, 43, 56, 25, 40 и 69 в последователност:
Вертикален израз на Хоризонталното движение върху тялото на
планетата.
В количествен израз тази последователност придобива следния
вид: 25, 34, 37, 40, 43, 56, 62 и 69. В този случай ходът на конете
става времеви, а не пространствен19.
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В
поместените
диаграми
прави
впечатление,
че
последователните ходове на конете (ляв и десен), по централната
вертикала (Царския фронт – Е) съвпадат по пореден ход и място
в полетата на шахматната дъска. Тази вътрешна, принципна
организация на движението на конете (посветените) има
много сакрален смисъл свързан с ДНК. Успеем ли да „съединим”
тази характеристика на движението на конете с личната
характеристика на движението на всеки кон, около собствената
му позиция (мястото, на което се намира в момента), ще се
доближим много до идеята... Защо двата коня описват свастичносувастични движения около собственият си център всеки път,
когато заемат определена позиция (поле от шахматната дъска),
както е обозначено на рисунката по-долу.

Свастично-сувастичното движение на коня в шаха

5.4.

Всичко във фолклора на българите и тракийците гравитира
около народната песен, танц и музика, чрез един основен принцип:
отношенията, зараждащи се от ритъма 7/8. В класическият модел
на шаха това са 8те полета на шаха и седемте структуриращи,
подвижни фигури около неподвижната на Царя. Тъй като той е
неподвижен, в действителност имаме седем структурни нива
(тона), които се развиват около неговата централна фигура,
което всъщност е още едно ниво на отношението 7/8 и което
в Боляр шаха е Две към Три и Три към Шест. Две към три: кан и
боляр към офицер, кон и топ и три към шест: кан и боляри към два
офицера, два коня и два топа.
Ход на Кана (Царя).
Канът (Царят), заедно със Болярите, представляват Тримата
братя, Тримата генетици на нашата вселена, ръководещи
еволюцията на живите същества под ръководството на
Четвъртия: в приказките това е Колобърът – разказвач, а в Шаха
той не фигурира, защото представлява Наблюдаващият (ТанГРА или Амон-Ра) от Небето. Първият от Тримата пребивава в
съзведие “Колата” (днес неизвестно защо наречено Голяма мечка).
Вторият пребивава в съзвездие “Близнаци”. Третият пребивава в
съзвездие “Воловар”. Четвъртият пребивава в “Плеяди” (звездата
Алциона или ТанГ-РА).
В класическия шах Четвъртият е Играчът, докато в Боляр шаха
Четвъртият се интерпретира от Везира (в Тангризма наричан
Кавкан). Името Везир, което означава и Главнокомандващ (генерал),
е заемка от влиянието на турската административна система,
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начело на която стоят Султанът и Везирът – първият помощник
на Султана. Така Четвъртият се явява дуална Индивидуалност,
която е Амон-Ра на Небето и Кавканът на Земята. Кавканът влиза
в помощ на Кана (земния Цар) само когато има крайна нужда от
него, тоест когато Небето (Амон-Ра ) се намесва, защото Канът е
изгубил своята Оренда – защитата на посветения от Небесното
войнство – Небесната конница на българите – еднорозите.
В нашата Вселена Четиримата обединяват своите действия
в съзвездие “Косите на Вероника”, а за нашата галактика – в
“Касиопея”.
Тримата са вече тук, на Земята, защото Партията (цикълът)
приключва.
Третият подготвя раждането на новите 42 рода човешки
същества, които в Новата епоха ще имат тела с нови качества.
Вторият, който вече е отворил “вратата” за Новото
човечество, взаимодейства с новите магнитни полярности на
географските райони и чака промяната на магнитните полета,
предшествуващи промяната на географските – геомагнитните –
Ин аспектите.
Първият ще подготви съществата, носещи Ян потенциала
(мъже) да могат да “внасят” в жените хромозоми с нов, разкодиран
от РНК сегмент, което ще доведе до генетичната промяна на
яДНК – половата клетка вече ще работи с друг набор хромозоми.
Един от ефектите ще се изрази чрез пълната дейност на имунната
система, което ще ги направи недосегаеми за болестите.
В Пета Коренна раса Бащата (ТАНГ-РА) отдава на своя Син
(Кан) правото да промени ”Съдбата на хората”, тоест да поведе
лично новия човешки род обратно към Бащиния дом.
Канът, Бащата на българите, е водачът на душите,
предопределени да структурират Човечеството по Закона на
Небето в Пета коренна раса, осъществяващ се само в общности,
които имат държавен характер и монотеистичен душевен
живот. Той не е Законодател, а главен реализатор на Законите,
които по принцип са Бинарни във вселената – затова има около
себе си двамата Боляри, „държащи” Лявата и Дясната част на
реализацията в материята. Законодател е Каганата – деветте
представители на Държавните мъже – Багаини, Колобри, Багатури
и специалните пълномощници – Кавкановете (Везирите-лодки),
които са призованите от Кана на доверена служба – те са „ОН от

20

РА- Силата на Сътворението (добро) и ЗО – Силата на разрушението (зло).
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Ход на Болярите
Двамата Боляри са същностите на душата в ниво Небе
(астрал) и ниво Материя (планета). Ян и Ин, Ляво и Дясно, Юд
(Север) и Юг (двете Йерархии, двата полюса, вретеното на
енергията в клетките и т.н.). Действие на БИполярния принцип,
но като безполов и напълно равнопоставен. В Боляр шаха те са
от мъжки род-боляри (вместо царици), защото се визират двете
индивидуалности, програмирали Семената преди проявяването на
света, тоест те са в света на непроявеното – преди дейността
на планетарната Йерархия, на Луцифер, когато все още няма
полова детерминация. Светът (шахматната дъска) е БИполярен,
но не по Род, а по Ред.
Болярите, заедно с Кана (Царя) са Космическите принципи,
Общото за Вселената, Галактиката и Звездата – мъжкото. Те
са двама и се „въртят” около Кана по силата на космичният 72
степенен ритъм в цикъла. Във функциите на вселенните Сили на
непроявената божествена симетрия. Когато Вселената твори,
тя изразява символично своя динамичен аспект чрез отношението
9:8, което дава сбора от полетата в Боляр шаха – 72. Четирите
полета с Лодките не влизат в сиситемата на развитието – те
са Принципите на Четирите Етъра на Космоса, които участват
само когато душата е достигнала висше ниво на равитие.
Духовното Учение на Българите (Тангризъм), съдържа в себе си и
Дуалния принцип на Съграждането и Разрушението. Като първото
и единствено монотеистично Учение, съдържащо в сакралните
си знания Принципите за Творенето във Вселената, тангризмът
развива и проблемите за монотеистичното начало (Божественият
Творчески Център на Вселената – звездата Алциона от „Плеяди”) и
трансмутационните процеси на дуалното развитие (творческите
полярности РА и ЗО20) на проявените светове в нея. Развитието в
материалния свят на Проявеното творчество обаче съдържа в себе
си идеята за Отражението, което древните българи са изразявали
чрез разделянето на Процеса на Творчество и Съ-творчество.
Всеки от тях съдържа 36 етапа на еволюция или 72 общо.
Вътре във времевите цикли тази идея се илюстрира от найсъвършения календар на земята – българския, където десетте
месеца на годината се делят на по 36 дни, плюс 4 дни, посветени
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на Джиловете – стихиите вода, огън, въздух и земя – дните на
Лодките. Имаме и един ден на равновесието – Еднажден (Игнажден).
Този ден се явява компесаторен за астрономичните натрупвания
при изчисленията на Времето. Така Шестдесет годишният цикъл
на календара ни се снижава естествено в триста и шестдесетте
дни на развитието (годината). Вътре в полетата на материята
този времеви и качествен процес се осъществява от съзнанието
ни (съществено важно за богомилите), което непросветленото
човечество не може да разбере. Затова Методиката за развитие
на хората налага да се играе шаха, наречен днес Класически
(8/8полета,без Лодките) – с принципите и идеите на отношението
Цар-Царица, Принц-Принцеса, Мъж-Жена, тоест опростено.
Отнася се само за развитието на човечеството в пределите на
тази планета и това царство на Княза.
Ход на Багаина (офицера).
В Боляр шаха и двамата офицери са в един цвят, защото
интерпретират дейността на Болярите в материята, позната
на хората като ДНК (яДНК и мДНК) и нейната еволюция в процеса
на натрупването на опитност. Във вселенен смисъл обаче те са
илюстрация на НЕпроявения свят (до атомната организация на
материята) – семената и родовете като заложена възможност
в квантовия свят. Тяхното движение затова е диагонално, тоест
работят по линията на непреките връзки в генетиката.
Ход на Колобъра (Коня).
И в двата шаха конете запазват характера на своята
дейност, защото духовните водачи имат еднакви цели и задачи в
подготовката на Човечеството за духовното му развитие.
Конят чертае движението на посветените по структурния
модел на Идеята (кода). Двата коня дават двете едновременни
движения (спиралите на ДНК), които се съединяват в Третия син –
обединителя, посветения. В Боляр шаха конят се наричат българин,
но във варианта на класическия шах (8/8) конят на тъмното поле
е тракиец, който винаги е от лявата страна на Царя. Конят
принципно не променя своя ритъм, независимо в кой шах участва.
Този Кон обаче не е Колобърът-катар, тоест алхимикът.
Ход на Багатура (Тур или Топ).
Багатурът определя фронта на действие и в двата шаха.
На ниво ДНК той определя параметрите на разширенията и
реализацията на интелекта в даден цикъл. Топовете са оператори
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на времето и простраството. С тях се ограничава действието на
активните и пасивните хромозомни връзки, които РНК може да
разкодира или не може да задейства. В класическия шах е останал
един вариант на това име от българския шах – Тур. Свещените
названия Тор, Тур, Тара, Тора и Тура вече бяха обяснени. Тази частица
от името на воина Бага-тур е свидетелство за преките връзки
между българския Боляр шах и Класическия му вариант днес.
Багатур = Бага + Тур. Бага-старша, велика, еволюирала душа и Тур –
охранителят на цикъла (крепост). Названието Топ е следствие от
по-късно художествено пресъздаване на шаха, когато фигурата на
Багатура е била интерпретирана като оръдие – топ.
Фигурите Багаин (офицер), Багатур (тур) и Кон покриват плътно
полетата на определено пространство – те са двигателите на
действието – служителите на хората. Докато Канът и Болярите
покриват всички полета. Заедно тези пет фигури изграждат
спиралата на развиващото се действие. ДНК на ядрото има една
особеност в бивалентните си връзки – плътност около центъра
си и „рехавост” в периферията на атомните връзки.Тези фигури
илюстрират тази и характеристика.
Ход на Лодката (Кораб). Колобърът – алхимик.
В моите знания за символиката на българския шах вместо
Лодки има Кораб, но мисля, че това не е съществено, защото
те са синоними. Важното е, че олицетворяват движението
на Душата по Небесната еклиптична орбита на Слънчевата
система (на Сина, Амон-Ра) и отразяват „плуването” на душата
във водите на астралния свят, олицетворен в сакралните знания
чрез символа вода (Вам). Ще използвам названието Лодка, защото
така е познат на шахматистите, познаващи древния български
шах. За вложените в името на това съзвездие идеи читателят
може да прочете още малко в книгата ми „Пътят на пробудената
душа – астрология на траките”, стр.128, знакът „Рак”. Тук само ще
добавя, че съзведието Кораб има 64 звезди, колкото са полетата
на класическия шах, колкото са и кодоните на ДНК.
Сакралното значение на лодките е:
а/ Четирите Лодки в Боляр шаха са четирите Джила
– енергиите на стихиите земя, вода, огън и въздух. Алхимично
те са четирите азотни бази, които определят 4те енергийни и
антропоморфни белега на Човечеството… както и четирите
рода (раси) земно човечество, съставящи общия единен организъм
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на Човечеството на Земята.
б/ Когато са в ниво Четири азотни бази Лодките са
специфичен Род в Реда на проявяването на хората в расата (черни,
жълти, червени и кафяви). Бялата раса (петата), няма земен
произход и работи с петата енергия – Етера.
Това знание е добре илюстрирано в така наречения при
индианците (шейени, навахо и други) „Ловец на сънища”.Там синият
цвят, символизиращ Небето (въздухът), се замества с черен, което
означава, че душата (на човека) ще навлиза (сънува) в пределите на
Вселената – на Непроявения свят. Космическото пространство е
черно, защото там светлината в нашия смисъл на понятието я
няма, не съществува. Там няма въздух, а само дифузната енергия на
вселената – етерната, затова синият цвят (небето от въздух), е
заменен с черния, символизиращ етера. Всеки Ловец на сънища носи
тази велика идея на нашите братя – индианците.
Ход на Чигота (войн, пешак или пешка).
Воинът – пешак (пешката, пехотинецът) символизира
дейността на всички следствия от работата на РНК. Във всяка
клетка от нашия организъм реализаторката на военното действие
е РНК. На ниво зачатие са яйцеклетките и сперматозоидите
(белите и черните) – преносителите на информацията, тоест
на неразривната връзка между двете полярности на двойката
Баща – Майка (Ян и Ин). Пешките имат изразен полов и войнски
характер. Затова и в двата шаха фигурите, без посветеният –
Коня, не могат да влязат в действие ако Чигота,пешката, не
даде възможност. Това е особено интересна идея за строежа на
двете спирали на ДНК.
В алхимичен аспект пешката е първичната Душа, която е
пожелала да върви по пътя на своето лично обучение чрез Опита,
намираща се и в двата шаха в позицията на ученик – обучаващ
се от най-ниско ниво, но … с възможностти да достигне до найвисокото ниво на посветените – Боляр (или Царица), но… само след
осем степени на последователни посвещения, които да я обучат
за тази висока отговорност, която в Боляр шаха има и девето
ниво. Припомняме на читателя, че в Българската устна колобърска
традиция имаме Три степени на посвещение (Гарван, Орел и Сокол),
които имат по три вътрешни нива – общо девет.
Ход на Кавканът (Везир)
Колобърът Двуглав орел или Багаините с висша степен в
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колобърството. Той не фигурира в основните фигури на Боляр
шаха, но влиза в играта, когато Лодка достигне ъгловите полета
на противника, тоест когато се изисква дълбоко навлизане в
материята преди духовният период на еволюцията на хората –
когато работи с пълна сила Законът на Княза на планетата (Луцифер)
да се получава хармония чрез конфликт, чрез противопоставяне.
Идеята се илюстрира най-добре от знака – символ на епохата на
крайното антагонистично противопоставяне на всичко с всички –
непреодолимият антагонизъм на двата триъгълника – Небесният
и Земният, на Двете Йерархии – на Слънчевото и Лунното начало.
Говоря за епохата, когато действа с небивала сила Законът за
Противоположностите. В този период не може да става и дума за
Подобие. Когато Колобърът алхимик навлезе дълбоко в генетичната
същност на епохата той подпомага алхимичните дадености на
расата съобразно нуждите на следващата епоха. В идеите на Боляр
шаха това е навлизането и превземането на „противниковото
поле” – символ на една от Четирите стихии. Казах по-горе, че
всяка Лодка, преди нейното лично поле да навлезе в играта, е
символ на една от четирите стихии. Алхимично това означава, че
Колобърът – катар (двуглав орел) подпомага трансформацията на
структури от яДНК в противниковия лагер, тоест в неразвитата
страна (защото това са полетата на победения противник),
които принуждават към трансформационни промени, нежелани от
земната Йерархия, но задължителни според Небесната Йерархия.
Великият хунор ИИСАА (Иисус Христос) заявява категорично на
разбойника от лявата му страна, помолил за пощада на душата
си: „Довечера си в царството на Отца ми.” Както казва и на
апостолите: „Аз дойдох за болните!” – тоест за победените от
Княза на този свят.
В ролята на Двуглав орел (кавкан) този Колобър-катар
подпомага (защото не решава сам) изхода от битката –
предстоящата програма за хората. Той променя нещо в една от
стихиите на развиващото се Човечество. Всичко, което казах
по-горе за Гарвана Саалбий сега виждаме как е кодирано в играта
Боляр шах и каква е всъщност дейността на посветения Двуглав
орел спрямо своя ученик. Нека си припомним, че нивата на тази
промяна са 36 (по 12 за всяка степен и по четири на всяко ниво).
Последното говори ясно, че истинската промяна в съзнанието на
хората – ученици настъпва чрез хармоничната и задължителна
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промяна в Четирите стихии в организма на самия ученик.
Една тайна на езотеричната астрология, която тракийците
перфектно владеят и осъществяват чрез 64-та посветени Царежреци. На нивото Трак това означава, че Цар и Жрец са синоними
на Кан и Колобър. Ако внимателно анализираме изводите в главата
за влиянието на Четирите стихии в астрологичната програма на
човека, поместена в тази книга, ще разберем колко важен е този
процес за всяко човешко същество и групата хора, с които живее.
Разбираме ясно, че Боляр шахът има способността да работи
чрез съзнанието (ума) на играещия за неговата лична генетична
трансформация, докато човечеството стане готово да премине
осъзнато към обща и всеобща трансмутация. Така става в края на
всяка Коренна раса.
Рокада.
Рокадото е олицетворение на „преобръщането” на съзнанието,
когато натрупаните трансформации стават трансмутации.
Подчертавам – в Боляр шаха има само Голямо рокадо, защото
малкото е трансформацията (дълъг процес за натрупването
на опитности, провокиращи съзнанието), а голямото е
трансмутация. Сега разбираме и уточнявам, че Лодката,
трансмутиращата процесите на дадена стихия на ниво ДНК, е
Кросинговърът в зачатието. Както кросинговърът в едно зачатие
е решаващ за качествата на новия организъм (бивалентните
връзки), така рокадото е нов вариант на отношения между Кан
и Боляр. Рокадото символизира промяната в общата хармония
(ДАО-то) на цялото Човечество, осигурява „преобръщането” 21 на
същото, за да премине в друг еволюционен цикъл. В Класическия шах
е между Цар и Царица. В анализа на „Български вълшебни сакрални
приказки” описах как става това ДАО състояние на Героя във всяка
от приказките.
Има и една особеност, която трябва да разискваме – когато
Кон, тоест посветен, владеещ неравноделните тактове на
развитието, получи правото да изгражда своя лична група от
посветени, с които да развиват специфична системна работа в
живота на Човечеството – тогава Конят може да стане Боляр и да
приеме при себе си Четири лодки, които да ръководят учениците
му. Те всичките работят на ниво мДНК. Такъв е Гарванът Саалбий,
21
Преобъщане – в будизма е Просветление, в християнството е Преображение,
в юдаизма е Пламтящият храст пред Мойсей и т.н.
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защото приема ученика си в своето царство на посветените,
оженва го за сестра си и така го приобщава към генетиката на
посветените духовни души, работещи в Петото царство, но в
пределите на царството на Княза на планетата. Те са души в ниво
БОЯН.
И в заключение искам да обобщя, че: всяка фигура в българския
Боляр шах може да стане Боляр, тоест посветен от най-висок
ранг, стига да премине успешно през всичките седемдесет и две
полета(прераждания) на личното си усъвършенстване. Когато
този процес приключи успешно, всеки ще има правото да стане и
помощник на посветените хора в осъществяването на хармонията
между Четирите стихии – Лодките.
В космогонията на Богомилите тези идеи са ясно поставени,
обяснени и разработени като Метод за обучение на духовните
неантагонистични души. Те работят в Общиария, за да станат
Подобия – хора лишени от каквито и да е претенции за личен
приоритет и значимост. В Общиарията всички във всичко са
равнопоставени. Там не може да съществува човек, който не се
приема безусловно за подобен с всички други.
				
2. Класически шах
или как траки и българи подпомагат еволюцията на хората
чрез играта на шах, съобразно енергиите на Балканския полуостров
– Земята на ЙОН.
Когато Тримата са свързани в единство и Четвъртият е дал
знак за служение в творчеството започва новото начало. ДНК
започва да твори и еволюцията продължава в новия цикъл. Тогава
Болярите започват да възпроизвеждат, в равновесие и хармония,
двете линии на Кода (яДНК), в енергиите на който четирите
субстанции възпроизвеждат отново Живота. Тогава единият от
тях става женски поляритет, става Мярка – Яфа. Другият не се
променя, защото Сем е носещият семената на Непроявения свят.
Третият (Канът, Хам) ги балансира и хармонизира.
Горният текст символизира времето, когато Боляр шахът
(космичните принципи на творчеството) отстъпва Ред за дейност
на планетарните принципи на СЪ-Творчеството – изразено чрез
Класическия шах. Затова полетата вече не могат да бъдат 9 по
8, а стават 8 по 8. Канът и Болярите стават Цар и Царица – те
са Двамата, които създават и контролират Съ-творчеството
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(играта) на душите на планетата.
Третият (вторият Боляр) остава скрит и недостижим за
непосветените, но присъстващ в играта, защото напътства и
двамата шахматисти. Така всяка партия шах е илюзорна битка с
реални постижения за хармония и то в ДАО – защото и двамата
шахматисти преминават през ходове на играта.
Четвъртият се оттегля и остава Тримата да творят
самостоятелно в цикъла – партията шах. Партия, която трае
една цяла Коренна раса.
Четирите лодки от Боляр шаха са влезли в пристанищата на
материалния свят и са закотвени до края на цикъла. Тримата са ги
вързали здраво за „пристана на епохата”. Свети Йоан Богослов го
казва ясно и категорично в Откровението: „…видях четири ангела,
стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни
ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята…(Откровение,гл.7/1).
Съществителното вятър е синоним на енергия.
Започват времената на преминаването на душите през
материалния опит. Сега двата коня (вече тракиец и българин)
обхождат полетата. Десният отново върви надясно, а Левият на
ляво. Човешките същества могат да практикуват на планетата
Земя.
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Класически шах. На полето D (мястото на левият Боляр) сега се намира Царицата
– лявото управление на Бинарния свят (цар и царица), лявото въртене на Живота
в енергията на планетата – свастичното. Десният боляр липсва.
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Ракът е болест, причинена от дисбаланса на вретеното на клетката,
в който естествените процеси на разцепването му, ръководени от магнитните
качества на атомите по химично сродство, губят своя програмиран принцип
за делене и изпадналата в енергиен стрес клетка, започва да се размножава
непрекъснато, образувайки тумори, както и да атакува другите клетки, прилагайки
неконтролирано закона Материята изяжда материя, за да живее. Този стрес,
дълбок и необратим в електромагнитното състояние на клетката, е основната
причина за болестта. Електромагнитният колапс на туморните клетки в даден
орган, разпространява своя дисбаланс чрез електромагнитните си излъчвания и в
други органи, където средата (киселинна) или психичното равновесие на клетките,
е близко до това на първопричинителя. Дисбалансът е нарушен баланс на ДАО
равновесието в атомния строеж на клетките – в синхрона на комплексите от
химичическите и психични атоми по сродство.
Ракът е болест на тоталното дисхармонизиране на Джу1 и Джу2, което разстройва
молекулната програма на клетъчната организация. Дисбаланс между физическите
и химически качества на атомите в тях. Учените трябва сериозно да обърнат
внимание на този факт, колкото и труден да е той все още за регистрация в
клетките-агресори. Микробиолозите могат по-обстойно да проследят качествата
и персонализацията на клетките-воини в организма ни, които притежават
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Отношенията в Класическия шах:
Отношенията между фигурите в класическия шах изразяват
реализация на ДНК във времето на една коренна раса. Затова сега
действа само Царят, който в българския фолклор е самият Герой
или Принц – победител. Разглежда се еволюционното движение на
човечеството в рамките на един планиран цикъл – Коренна раса.
Шахът с полета 8/8 дава броя на 64те кодона на ДНК, 64 връзки,
от които в Пета коренна раса (сега) активно работят на ниво
организъм само 20. В следващата раса трябва да нарастнат на
23, при 46 работещи хромозоми, позволяващи да се преодолеят
всички видове болести, познати до днес на човечеството. Така
е ставало в края на всяка коренна раса, затова ужасяващите в
предишната раса болести сега са само частични, а не епидемни
прояви, които човечеството успешно овладява. Такива са:
сифилисът, туберкулозата, инфлуенцата, грипът и т.н. Така ще
бъде със страшилищата на нашата раса – рак, особено СПИН, която
поразява цялата имунна система и обрича организма на неминуема
смърт, въпреки, че от СПИН наистина не се умира. Спин вирусът
обаче рано или късно ще предизвика активизиране на стопирана
структура от ДНК, която ще блокира дейността на вируса и ще
доведе до цялостно високо активизиране на имунната система.
Същото ще стане и с рака22.
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подобни свойства като качества на персонализацията им, служеща за защита
на организма – цялата имунна система. Факт, който се отчита, че е налице
(отслабена имунна система), но не му се придава все още достатъчно значение.
Разчита се на химическата терапия, при която болните клетки не издържат,
а здравите трябва да я понесат стоически и балансирано. Парадоксално. Ако
имунната система е в баланс и достатъчно активна, рак не може да има. Тогава
какво правим с химиотерапията? Средата, в която е възможно да се появи
ракова клетка или условията, пораждащи такава аномалия са две: киселинност и
стрес. Киселинността е един от външните фактори в живота на клетката (и
междуклетъчното простраство), който принуждава, може да принуди в даден
момент, клетката да започне неконтролирано делене, осъзнавайки опасността от
смърт.
Стресът – общият психически пик принуждава химическите атоми по сродство да
активират електромагнитното вретено на клетката за делене с цел размножаване
– което „де факто” е защита от смърт.
Алхимично и двете условия водят до един и същи процес – неконтролирано делене
– размножаване, за да се защити живота.
Химическата среда – киселинността – може да се предотврати само по един начин
– алкализирането й. В хранителния режим на хората това става чрез алкалните
храни, а лечебно например чрез содата бикарбонат, която има свойството да
се усвоява много бързо и много ефективно от организма. Чрез алкализирането на
средата се предотвратяват химическите условия за дисбаланс между Джу1 и Джу2
и атомната структура на клетката се хармонизира устойчиво от химическите
атоми по сродство.
Чрез премахването на стресавата ситуация в живота на хората се осигурява
стабилност на психическите атоми по сродство. Всичко в този аспект се свежда
до начина на живот. Отношението между Джу1 и Джу2 в разглеждания въпрос
е най-висшата, най-дълбоката символика на ДАО хармонията – на квантово
ниво. Нивото е квантово, защото Джу1 е символ на физическата реалност на
вселената (небесната), обективизирана в ядрото, а Джу2 е химическата реалност
на реализацията в планетната химиосфера – поднебесната. Активността на
Джу2 е приоритетно стартова – определяща при започване на процеса, защото
стресираната клетка осъществява деленето на химическо ниво (атоми и
молекули), но психичното състояние на атомите по психично сродство, изразено
чрез дисбаланса на електромагнитното отношение във вретеното на клетката, се
предава и на дъщерните клетки на раковата клетка. Това обяснява защо деленето
става лавиноподобен процес до безумния антагонизъм – унищожават организма в
който живеят…и самите себе си.
Раковата болест е болест на човечеството и неговата човечност. Раковите
заболявания са следствие от расизма и антагонизма на хората към собствения си
вид. Еволюционно раковото заболяване се появява епидемично само в общество,
където антагонизма е тотален – каквато е днес нашата цивилизация.
Ако СПИН е заболяване на третия човек в нас (половата система) и хармонията му

с тялото и мозъка, то ракът е дисхармония между първия и втория човек – тялото
и мозъка.
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Нека читателят има неотменно пред себе си идеята, че
структурата на Човечеството, на дълбоко закодирано ниво, има
структурата на съвременния шах. Казаното означава, че всяка
фигура представлява строго определени, качествено различни,
огромни маси от човешки същества. Иначе казано човечеството
е непропорционално формално разделено на шест вида същества:
Цар, Царица, Офицер, Кон, Топ и Пешка. Те притежават 16 лични
стратегии на отношения, които са противопоставени на
шестнадесетте стратегии на “противника”.
Развитието на активността им може да се извърши на полето
на 32 пасивни еволюционни структури (пулсации) в дадена епоха –
символизирани от свободните полета в централната част, които
се активизират в зависимост от целите на расата. Проследени от
позицията на двамата шахматисти те представляват отново
символа 64 – вариациите на кодонните промени в епохата. Но…
всеки има своя вариант от 32 възможности, в които действа заедно
с опонента си. Сем и Яфа противоборстват без да се побеждават,
защото Хам ги балансира като хармонизира промените от
революционни в еволюционни. Затова в еволюционен аспект
победители са и двамата състезатели – двете структури на
нашета ДНК.
Осъществените еволюционни процеси – 16те полета, в които
се разполагат фигурите и шестнадесетте свободни полета от
страната на всеки състезател, дават двоичния код на Закона
за Четвъртичността. Всеки от двамата има два хоризонтални
овладени цикъла (полетата на които се намират неговите фигури)
и две свободни хоризонтали – всички са огледално отразени в
другата половина на дъската – където се намира опонентът.
Законът за Четвъртичността отново влиза в сила: 16 плюс 16 =
32, а заедно с 32те на опонента (също 16 + 16) стават общо 64.
На това ниво на развитието на еволюцията Човечеството само
определя и осъществява ходовете на движението си по Пътя на
еволюцията. Затова казвам, че Шахът е еволюционна игра, която
крие тайните на еволюцията на ДНК.
Ще разгледам накратко характеристиките на тези Шест
фигури от Класическия шах.
Ход на Царя.
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В съвременния шах, с неговите 64 полета, Царят е блестящият
Принц от фолклора на българите, който е показал ниво на
еволюционно развитие и може с Принцесата (Царицата) да
създаде ново човечество – новата партия. Царят не може да играе
свободно и много активно, въпреки, че е най-значителната фигура
в играта. Неговото унищожаване бележи края на играта, тоест на
еволюционния цикъл. Той прави само по един ход, но с него насочва
цялата стратегия в определено направление. Защитата му е от
всички фигури, от всички структури на ДНК и произведените
от нея следствия (цялата дейност на РНК, клетките, жлезите,
органите и т.н.).
Ход на Царицата.
Царицата е познатата ни Принцеса от фолклора на българите.
Нарича се още Снежанка и т.н. Тя е полярната част на Царя,
защитава го най-активно и безмилостно се хвърля в атака, за
да го предпази. Пред нея всички фигури треперят. Неограничена
в своята дейност, Царицата брани не само своя цар, тя брани
всички – цялото човечество, което е създала с него. Майка на
новата еволюционна епоха, създаваща своите деца със замисъл и
определени цели. Тя брани всяка фигура, всяко същество, защото
е майка-създателка. Царицата обединява в себе си движенията
на всички фигури освен тази на посветените – конят. Тя няма
право да прави само “Г” ходове, тоест не може да възпроизвежда
“прескачащото” действие на посветените (колобрите), имащо за
цел да определя, да жалонира специфични хора от човечеството.
Те са пробудените същества – учениците на Небето. Царицата
не владее такта 7/8. Той е за посветените, въпреки че тя владее
всички други ходове и това е целесъобразно, защото Майката дава
ходовете на еволюцията на химическите атоми по сродство, но
ходовете на личната еволюция (движението на душата от трак до
балгуру, от Херакъл до Христос), са лични действия на психичните
атоми по сродство, под ръководството на Учител.
Ход на Офицера.
Офицерът държи диагоналите, тоест дава направления на
движението “напред и към фланга”. Той се движи спрямо другите по
диагонала – допирателната на „съединението” – между работата
на химическите и психичните атоми по сродство. Офицерите са
„ребрата” на спиралата на ДНК.
Ход на Коня.
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Конят чертае движението на посветените по структурния
модел на Идеята (кода). Двата коня дават двете едновременни
движения, които се съединяват в новото ниво – творческото.
Неговото движение е Бал (свастично-сувастично). Ходът му
контактува с Офицера на две нива, които определят структурата
на контрол над връзките на развитието, докато се стигне до Топа,
който стопира разширяването на движението извън програмата
на Цикъла. Специфичното движение на Коня (3/4) е толкова
дълбока и неназовима тайна, че все още не е възможно да бъде
разкодирана. Достатъчно е да знаем, че е схвастично-сувастично
и че олицетворява качествата на Земята в отношението
със Слънцето. Левият кон се нарича тракиец – работещият
в материята посветен за осъществяването на физическата
еволюция до пробуждането за духовност – стои винаги на
тъмното поле отляво на Царя – защото работи със свастичните
(леви) движения на планетното околоосно въртене. Десният кон се
нарича балгур (българин) и подпомага изцяло дейността на левия.
Ход на Топа (Тур – крепост).
Спира линейно всяко развитие на импровизацията и
пренасочва към основната Идея на цикъла. Всичките му ходове са
фронтални, докато на офицера бяха само диагонални – свързващи.
Той прекратява развитието, затова е най-крайната позиция в
полетата на действието. Крепостта на цикъла на еволюционните
процеси – тяхната последователност и крайна граница. Топовете
ограничават пространствено – времевите характеристики на
цикъла.
Ход на пешката.
Пешката дава развитие на набелязаните вътрешни идеи
(разработки) и ги подготвя за евентуално по-кардинално разширение,
но в посока на Главната тема. С хода си встрани (полутона) тя
интерпретира офицера, което я прави непосредствено свързана и
с Небесния ритъм. Пешката по ходове е равностойна на Главната
фигура – царя, но не притежава неговите фронтални действия за
ликвидация на противника – мутирали части от ДНК. Пешката не
може да работи в тона, а само в полутона – най-краткия диагонал.
Всички вътрешни направления за развитието на Идеята могат
да се разглеждат като “твърди” моменти от структурата
на Темата, които не позволяват да се излиза от основната
идея. Затова пешката може да стане Царица, тоест Принцеса
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Снежанка – тя може да „роди” ново развитие на главната Тема
(като трансмутира в Царица), защото притежава валентността
(творческия принцип) на тези твърди връзки вътре в рамките
на “твърдото направление”, на хоризонталното развитие –
човечеството в битието. В този смисъл всяка Пешка (генетично
– женска утроба) е Принцеса в развитие. Пешката е като пчелата
– при нужда трансмутира до Царица.
В частен план, на ниво Планета, пешката е символ на
четирите антропологични групи хора в Човечеството и тяхната
равнопоставеност в еволюцията, чрез възможността да станат
царици. Пешките са самият Закон на Осморността, при който
всичките осем фигури са равнопоставени. Те са лъчите на
Елбетицата.
Рокада.
За разлика от Боляр шаха в Класическия имаме две рокада –
малко и голямо. Тъй като в този вариант нямаме влиянието на
Непроявеният свят (Болярите) в живота на човечеството, а само
дейността на поляризираните, полово детерминирани хора, ролята
на втория Боляр отпада. Но и съществуващият вече не е Боляр,
а Царица, тоест действащият Женски аспект на творчеството
– Съ-творящият приницп. Това е Майката на човечеството,
съпругата на Владетеля и затова тя е Единичното и трябва да
има приоритетна роля понеже притежава възможността да
селекционира Уникалното (бебето), в съединение с Общото (Царя).
Тя осъществява еволюционния план за проявяването на Родовете
в Реда на творчеството. Затова може да предотвратява кризите
чрез специфичен личен ход в играта – рокадото.
Малкото рокадо е символ на преките генетични връзки, които
водят развитието до родове, затова е технически предопределено.
Във фолклора на българите има система от символи, които
разработват това еволюционно тайнство, реализирани и до днес
в тъкачеството. Такива са символите маказ, голям маказ, канатица
и голяма канатица.
Голямото рокадо символизира възможността родовете да
преминат в отношения на антропологични разширения (връзки),
които дават възможността да се създават народи и да се реализира
на дело единният организъм на Човечеството. Техните символи в
тъкачеството ни са: велика канатица, бабица, сродени племена.
Пълният набор от символи съществува и днес в Чипровските и
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Котленските килими.
Голямото рокадо е символ на „преобръщането” на яДНК:
а/ на Кросинговъра преди създаването на формата,
б/ на „преобръщането” на зародиша през формите на ца
рствата, докато достигне човешкото и започне да се реализира
като такова и
в/ нейната възможност да развива качества между етносните
родови характеристики, при които скачването на бивалентните
връзки има напълно творчески характер. Човечеството
днес се намира в много интензивна степен на тези връзки.
Междуетностните полови връзки днес имат съществено значение
за еволюцията на яДНК на Човечеството и трансформацията на
неговите органични структури – етносите.
В посоката на всички досегашни разсъждения, като не
забравяме, че основната цел на Алхимията е развитието на
Човека чрез личната му интелектуална дейност до равнището на
реализирана и овладяна духовност, трябва да уточним, че Шахът
идейно и структурно илюстрира Реда (боляр шах) и проявяването
на Рода (класически шах) в тази дълга еволюционна борба на Духа
до развитието на личното му съзнание до Свръхсъзнателност,
прословутата божественост, с която така емоционално се кичат
хората, особено Рим.
В смисъла на горното Шахът се явява символ на ДНК. Ако Боляр
шахът представлява Принципът за структуриране на ДНК, то
класическият шах удовлетворява Метода, чрез който тази велика
молекула на Живота се реализира в света на живата материя и
главно на Човечеството.
Троицата: Боляр – Кан – Боляр дава Реда, чрез който се проявяват
Осемте (Законът за Осморността). Изразено математично става:
3, плюс 3, плюс 2, където: 3 са Боляр, Кан и Боляр, плюс трите: Багаин,
Багатур и Чигот, плюс 2 – двата Коня. В този Ред на проявяването
на Родовете Канът (Царят) е централна фигура (и в двата шаха)
на Модула (шах), чиято дейност се припокрива от тази на Хам.
Затова неговият ход е винаги крайно внимателен и ограничен – по
едно поле във всички посоки. Затова и в двата шаха Царят винаги
прави само по един ход – накъдето си поиска, но само по едно поле.
Болярите (Сем и Яфа) са организирани чрез Хам. Общото движение
на Трите (Боляр, Кан, Боляр) символизира квантово-атомният свят
на материята, докато специфичната организация на развитието
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на формите, олицетворено от движението на останалите фигури,
определя атомно-молекулния свят на живите форми, кодирани в
трите вида ДНК. Споменаването на идеята за структуриране на
молекулата на живота е необходимо заради абсолютно бялото
поле в науката по този въпрос. Разглеждането на двата вида шах
и основните функции на техните фигури в общата алхимична идея
за молекулата на живота, е само с тази цел – да се даде насока за
мисленето... на мислещите.
Ако приемем Боляр шаха за многопластов, структурен и
позициониран символ на ДНК, не е трудно да схванем, че става
въпрос за игрови модел на Молекулата на Живота, основан върху
взаимодействието на Биполяритета чрез неговата Черна и Бяла,
Лява и Дясна страни на Закона за Осморността.
Ако приемем, че Светлата армия на фигурите се ръководи
от Сем, а тъмната от Яфа, става ясно, че тези Две биполярни
структури на действието са параметрите на отношенията
между Семената и Мярката на развитието им по полетата на
Живота – територията на Хам – свободните полета между двете
армии от „хромозоми” (планетата).
Така семето Сем и програмата Яфа се осъществяват от
съединението, което Хам допуска да се случва на фронтовата
площ – неговите обединяващи структурата на ДНК енергии.
Не е трудно да осъзнаем идеята, че личните характеристики
на ходовете на всяка фигура са съотносими към атомните
структури на елементите, изграждащи Молекулата на живота,
особено интересна сред които е фигурата на Коня. В биполярния
си вариант (бял и черен), в ритъма на българското хоро конете
„разбъркват” неочаквано, революционно и творчески посоката на
играта (действието). Танцуват в ритъм (7/8) своя неравноделен
такт тракиецът и българинът – конете на Небесния Отец, децата
на съзвездие Еднорог и Слънцето. Нека не забравяме, че Конят е
животното – символ на плазмената реалност на нашата звезда
Слънцето.
Шахът трябва да бъде задължителна игра (както е
била за колобрите и аристокрацията на българите преди
християнството) в училищата и университетите. Класическият
шах дава възможността умът на човека да изгражда абстрактни
идеи и връзки, водещи обезателно към ускоряване на еволюцията
на молекулата на живота и особено на интелекта – за което
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всъщност са го създали колобрите алхимици. Трудно е да се определи
кой от двата техни основни методи за подпомагане еволюцията
на човечеството е по-значителен Приказката или Шахът.
В горните аспекти на разсъждения трябва да осъзнаем ясно, че
духовните и кармичните атоми по сродство са всъщност само
специфично състояние на атомите по химично и психично сродство,
обуславящи началото и края на един цикъл на съществуване на тази
сложна квантово–атомно–молекулна структура (до клетката), във
времето и пространството, както и спецификата на формите,
каквито са организмите (многоклетъчните).
Когато в Откровение, глава 13, стих 18 есеинът Свети Йоан
Богослов категорично и символично определя дявола като тройната
цифра 666, той всъщност само конкретизира, че в състоянието на
Живот структурите носещи дихание (имащи жива душа), имат
квантова организираност на въглеродните атоми в състояние
С12 – животворните атомични състояния, които Парамаханса
Йогананда сполучливо нарече жизнетрони.
Князът на планетата носи този математически символ,
защото в тази позиция на атомно равновесие (между атомите
на веществото и атомите на С12 в съединенията на същото
вещество), се появяват възможности да се оживотвори материята
и да има чувствителност, тоест да могат съвкупността от
атоми, в своето химично и психично отношение, да изградят в
живата материя енергийното тяло на Чувствата.
Свети Йоан Богослов няма как да изрази обобщено тази
древна езотерична истина по друг начин. Не случайно стих 18 носи
един ясен алогизъм: „Тук е нуждно мъдрость който е разумен, нека
сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е
шестстотинъ шестдесеть и шесть.”
Уж трябват ум и мъдрост, за да може човекът да пресметне
числото на звяра, а веднага той сам казва кое е числото му – какъв
е смисълът тогава от препоръката? Само невежото съзнание
на неговите преписвачи и тълкуватели може да превърне това
двусмислие и нелогичност в една безполезна препоръка. И уж е
числото на дявола, а се оказва, че е и на човека.
Алхимията има своите кодове и аналогии, които дават яснота
на тези кодирани текстове.
Простата на пръв поглед истина за строежа на веществата
(елементите) и съединенията им в живата материя, е
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единствената причина третото агрегатно състояние на водата –
ледът (снежинка) – да бъде пряк изразител на тайната – съединение
от неорганичен характер, но със символите на органичната
материя – да бъде обявена за Майка на живота – Снежинката.
Може би тук читателят ще се замисли над тази ясна
информация, кодирана в словото на Господа, когато в ролята си
на СЪ-Творец на планетата, привежда атомното състояние на
земната и водната субстанции в епохата на творчеството „по
подобие” на архетиповия модел. Творчество, чийто връх е човекът
– неговото подобие.
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Началото на Началата.
Духът решава да встъпи в света на материята, за да
отработи собствената си еволюция. Той тръгва сам из лоното
на своя Баща – Централното Божество (Танг-РА), за да достигне
Център (Амон-Ра), който да го приеме и да го въдвори в света на
материалните структури (Мада-Ра).
В горния израз фиксирам трите основни процеса на движението
на Духа при личната му ориентация за придобиване на лична форма
и отработване на личен опит. Идеята, че “търси да достигне
Център” (Амон-Ра) съдържа в себе си информация за множество
центрове (Синове), които могат да приемат в собствената
си система желаещия да се материализира дух. Един от тях е
звездата, която ние наричаме Слънце (Амон-Ра). За подробности
виж “Колобър”, глава “Небесната костенурка – знак на Танг-РА”.
Следва процесът на материализация или трансформирането на
енергията в материя в съответния геомагнетичен център от
системата – планетата. Тази планета ние наричаме Земя, с водещ
енергиен център Балканския полуостров.
Духът идва направо от сърцето на своя Небесен Отец и затова
е изпълнен с неговата енергия и хармония – симетричен е – в пълно
ДАО. Той е Дух (слово, систематизиран Ред), обособен в материята
на Огъня (енергия – плазмена структура), персонализиран Ред (БА),
въплътен в Тяло (енергия – материя, Ред в планетарния свят и Род
във физическите структури на уникумите (КА – човеците). Станал
е Душа. Духът слиза от Звездния център в Планетарната система,
който за нас е Слънцето. Звездните системи, включени в Единната
система за подпомагане на еволюиращите Духове, която наричаме
Зодиакален Кръг, изпраща свои Духове, които имат Обща и Лична
дейност на нашата планета и са пряко свързани с развитието на
земното човечество – троичният човек.
Трите Костенурки, които разгледах в книгата „Колобър” имат
чисто алхимична символика. Ако читателят не е схванал дълбокото
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им алхимично значение то е заради целенасоченото поднасяне на
текста така, че да се избегне подобна идея, преди да се достигне
до възможността да говорим по-обстойно за нея. В процеса на
описването на тайните на алхимичната наука тази предпазна
мярка отпадна, затова сега ще поговорим за най-древната и найзагадъчна символика на българите. И най-неизяснената, защото
ако изключим Далай Лама с предположението, че той знае защо
на неговия дворец се намира символът на Втората Тангристка
костенурка (
, звезда, слънце), никъде досега, включително и
будизма, не е публикувана или изказвана идея за подобен анализ.
Трите костенурки носят в себе си трите основни идеи за
Творенето – структурата, функциите и качествата на Универсума
в нивата Вселена, Звезда и Планета.
В този смисъл понятието Алхимия трябва да се разглежда
като енергийно – химични процеси, породени от Духа (плазмата,
словото, вибрацията) вътре в енергосистемата, независимо
дали се отнася за галактика, звезда или планета. Подразбира се, че
това ниво е и психично, тоест осъществява се от Съзнателната
идея на Ръководния център. На ниво Вселена такива центрове са
седем: Единният Идеен Център (Т – тау, на български – ТАН) на
Словото (Глаголя – Г) и Плазмената енергия на Творящата Сила (РА).
Словесният му символ е ТАН-Г-РА (Тангра). Плюс Шестте енергийни
Центъра на ВЕЛИКИТЕ СИНОВЕ, организиращи потоците на
енергията в структури, една от които са самите те. Графичният
израз на казаното е Голямата Костенурка – Вселена (организирани
галактики).

Седемте сина – галактики
Костенурката Вселена или Система от Шест галактики (Велики Синове),
групирани около своя енергиен Център – Централна звезда.

Тези Шест ВЕЛИКИ СИНА (колела), са в пълно ДАО отношение
към Седмия (Танг-РА) и помежду си. Алхимично казаното
означава, че те са изградили четиридесет и деветте канала
на взаимоотношенията си. Такава е структурата на Нашата
Вселена и на всяка Галактика в нея. Всяка от Шестте галактики,

изграждащи структурата на Вселената, е Център и Периферия на
Единния Център Танг-РА (звездата Алциона от съзвездие „Квачката
с пиленцата” (днес наречено Плеяди).
В местата на Покоя (Хармонията или Празнотата) на
Структурата те изграждат своето Общо ДАО. На алхимично
ниво те творят все още само видове енергии и енергийни
потоци, в които се разполагат техните вътрешни центрове на
взаимоотношения. Центрове, посредством които осъществяват
в система своето лично Дао. Творят алхимичната материя на
Светлината (плазмата). Все още не можем да говорим за химия в
смисъла, който днес хората познават взаимодействията на атомно
и молекулно ниво. Всичко е на ниво Кваркови взаимодействия.

седемте центъра
шестте места на „покоя”

СИНОВЕТЕ (не Великите) прилагат Закона за поляризираното
творчество (Втората костенурка) в материалните Синове и
Дъщери (планетните), които ги осъществяват на ниво Планети
(Третата костенурка).

6 . 1.

Костенурката Звезда (Син, Амон-Ра), вътре в една галактика и шестте
съпътстващи я Звезди (Синове), в системата от съседни звездни структури.
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На ниво СИНОВЕ процесът се повтаря. ВЕЛИКИТЕ СИНОВЕ
(галактичните) осъществяват Себе Си като източник на
поляризирани енергии, чрез които интерпретират Идеите
на Централното Слънце (ТангРА), което: Посредством Волята
и Идеите на Великите Синове (галактичните Шест Сина) се
осъществява и интерпретира в плазмената структура на
Синовете (звездите), а чрез тях в материята на планетите.
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Вселена със Седемте й центъра и Шестте места на покоя (хармонията)
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Костенурката Планета. Планетарни системи
вътре в енергийното поле на една Звезда.
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На това ниво Космичната енерго-материя (етер) губи своята
лична светлина и „пропада” дълбоко в „мрака” на конкретните
физически форми. Говоря за Проявения свят – за проявените
Семена от НЕпроявения свят. Процесът се осъществява чрез
Планетарните Йерархии на планетата, където трябва да започне
развитието на Живота.
Такова е ДАО-то на всяка Звезда и Планетарна система в нея.
Нашето Слънце и планетите му са такава система.
На това ниво Синът, Звездата, (Амон-Ра), организира
материята по своя Замисъл и я предоставя на своите лични Седем
Сина, които организират Седем устойчиви центъра (планети
– Власти) като свои Логоси и Пет неустойчиви центъра –
Престоли (също планети, наричани още Дъщери), които стават
пет вибрационни центъра, динамизиращи Седемте в обща
планетна система. Така планетните Центрове, творящи чрез
Сина (Звездата, Амон-Ра) стават общо дванадесет. Дъщерните
планети (несвещените в астрологията), динамизират Седемте
Сина, които не могат да творят в материята на своите планети
и те предоставят своите семена за творческа интерпретация на
съответната планетна Йерархия.
Това са Седемте Сина и Петте Дъщери, за които говорих в
„Колобър”.
Така се раждат планетите. Символът на този дълбоко
алхимичен процес на осъществяване на структурите (планетите)
в материален вид е Третата костенурка – Планета. Идеята е да
творят, докато материята сама придобие Собствена Светлина –
да стане Луцифер.
Ето дълбоката тайна на знанието, заложено в богомилството
– защо Боян Магът приема жената за творящо начало на планетата
– интерпретаторка на Творческата Сила – РА. Тя динамизира мъжа,

Т ворчеството
на
Т ро и чността
6 . 1.

който не може да твори в материята, защото тя е притежателка
на тяло, което може да интерпретира творчески Живота – чрез
утробата си. Затова Ева яде от плода на познанието, затова
джуджетата подготвят Снежанка за търсещия я Принц – съпруг.
Приказката „Снежанка и седемте джуджета” илюстрира епохата,
когато всички Царства са вече възникнали и оформени според своя
Ред и Род, но човешкият Вид все още не се развива според Реда
на Творческия план на логоса. Джуджетата я подготват за тази
велика задача – зараждането на човечеството.
Алхимично и антропологично този процес се осъществява чрез
сборния еквивалент на Трите костенурки в Архетиповия модел
ЧОВЕК или АДАМ КАДМОН – принципният безполов Архетип за
човек – Дървото на Живота.
Физическата форма на творчеството на Планетния Логос е
тялото на Човека, творено по модела на костенурките.
Луцифер, когото християнството погрешно интерпретира
като Сатана, е Господ, предоставил своето Тяло, тоест
организирал материята в личното си енергийно поле – истинският
материален владетел на Царствата на планетата Земя. Той не
е Сатана. Луцифер е Господът на тази планета – физическият
организъм на всеки човек е част от него – планетното тяло на
Земята. Той работи в съюз със Сатана (Син на Господа), но само с
определени цели и задачи. Сатана е това, което, интерпретирано
на нашата планета, тоест на трето ниво на творчеството на
ТанГ-РА, богомилите наричат Сила на Разрушението – ЗО. ЗО е
Сила от вселенен характер, затова има Общ характер, определящ
я принципно като деструктурираща. Когато нейните служители
я интерпретират на ниво Планета (като нашата Земя), носи
по-конкретно име, характеризиращо качествата на служителя.
За Земята – Сатанаил, Рептилният Княз, Древната Змия (но не
дракон). Сатаната е служител на Силата на разрушението, но като
Син на Господа (не на Бога-Отец) изпълнява задачата да подлага на
изпитания еволюиращите Царства на планетата ни, което го
поставя в много особена и отрицателна роля, често реализирана
зловещо в Човешкото царство, защото не рядко злините са дело
на самите човешки същества, преминали на страната на силата
ЗО. Такава е дейността например на атлантите, унищожили
духовната държава Рамаяна и създали свой личен център за
дейност на Земята, дълбоко скрит в подземията на ЮД – северния
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полюс. Всичко описано и съхранено и днес в Индия, в Книгите на
Девите – Махабхарата и главно Рамаяна – се отнася за извечната
битка между този център и планетния център на Творящия Син
– Слънцето (Амон-Ра), намиращ се в пределите на Жлезата на
Времето – Балканския полуостров.
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Няма да разглеждаме подробно антропологичното творчество
на Животинското царство, защото организмът на което и да
е земно животно напълно съвпада с организма на човека. Както
писах преди време в студията „Балканите – Жлеза на времето”,
разликата в антропологията на човека и животните е само в
положението на тялото спрямо земята и броя на крайниците,
които захранват тялото със земна енергия. При животните
те са четири – краката, а при човека са два, защото предните
крайници са трансмутирали алхимично в ръце. Науката дължи едно
обяснение на хората – как копитният преден крак на сърната,
е започнал да отказва да я носи в елегантен бяг и творчески е
достигнал до идеята вместо копито да си конструира пръсти?
Закърняването на части от организма не е трансформиране на
същия орган в друга форма. Животните захранват своя организъм
(5-та, 6-та и 7-ма чакра) с енергия от предните си крайници, а
низшите чакри – до четвърта включително – през задните крака.
При човека цялото тяло се захранва със земна енергия само от два
крайника – краката, тоест всичките седем енергийни центъра
на тялото получават еднотипна по състав и качество енергия.
Този факт, алхимично програмиран в еволюцията на човешкото
творчество, предопределя възможността хората да еволюират
до интелектуални и духовни същества. В тази велика трансмутация
(преминаването на формите на животните в човешки форми
– тела) е съпътствана с промени в челните дялове на мозъка на
човека, което дава възможността за умствена, емоционална,
интелектуална и културна дейност. Освен това, с изключение на
маймуните, няма друг животински представител, който да има
фронтално разположение на очите, с ъглово отношение от 6
градуса между двете очи. Този въпрос ще разгледаме по-подробно

в главата за ролята на очите в антропологичното оформяне на
човешкото тяло. Сега читателят трябва дамо да запомни, че
изправянето на крака, вертикалното разположение на гръбначния
стълб и превръщавнето на човека в същество с ръце, е главната и
най-съществена разлика между животното и човека.
Разликата между Животното и Човека е във възможността
менталното животно (човек) да развие манталитет на
разумно същество. На първо място трябва да се осъзнае разумно
тоталната взаимовръзка между Реда и Родовете на Земята,
тоест да се осъзнае Единството на света и неговата тотална
химическа и психическа взаимосвързаност. Знание, което Господ е
знаел, за да живее в хармония със света, наречен Рай (РА+Ай), за
разлика от Човека, който избра да разбере тази хармония между
Реда и Родовете и заради което трябва да премине през Ада на
познанието. Затова в Царството на Аид (ада) на траките няма
животни, а само хора. Животът е интегрално свързан и обвързан.
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Андрогинът е полово не детерминирано същество,
притежаващо в себе си ян и ин специфичности в хармонични части
– в цялост. Всяко бебе е андрогинно до 4 месец, когато започва
структурирането на половата му система. Андрогинният Човек
е безполов архетипов модел за съществото Човек. В Тангризма
човешкото същество се разглежда като съвкупност от три
основни самостоятелни системи, изграждащи организма му. За
яснота ги наричам Първият, Вторият и Третият човек: Тялото
– Първият Човек, Главата – Вторият Човек и Половата система
– Третият Човек. Всички животински същества на планетата са
изградени от същите три основни системи.
Всяка от посочените системи е свързана с един от Вселенните
Принципи на Творчеството:
1. Глава – костенурка Вселена – Мозък и Нервна система. мДНК
– архетип на яДНК. Танг-РА.
2. Тяло – костенурка Звезда – Ендокринна система. яДНК и РНК.
Адам Андрогинът. Амон-Ра ( Слънце).
3. Полова система – костенурка Планета. Полова система.

човек

6 . 3 . А нтрополог и я на А ндрог и нн и я човек .
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Адам и Ева. Земя. РНК-мДНК-яДНК.
Половата система, осъществена в прародителите с
детерминирани полови системи (Адам и Ева) реализира планетния
Принцип на Двоичността, осъществяващ транспроцесите в
материалния свят.
Нервната и половата система са всадени в организма
структури, развиващи се и работещи самостоятелно, независимо
от дейността на организма, но в много тесни взаимоотношения с
клетъчната система на тялото. В система и пряка зависимост те
осъществяват реализацията на Законите за Четвъртичността и
Осморността.
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6 . 4 . А нтрополог и я на Т ялото . Е лбет и ца –
М аркаба .
Когато говорим за антропология на Човека е задължително
да уточним един въпрос на СЪ-Творението, който все още остава
неизяснен и практически заглушен от верски фанатизъм или от
научен формализъм. А също така и от умело, твърдо и внимателно
манипулиране на научните изследвания, за да остане той в дълбока
и дебела сянка. Изясняваме въпроса с така нареченото в Библията
„Образ и Подобие” на Твореца с неговото последно творческо
вдъхновение – човека. Защото така, както е описан в тази „Книга”
човекът не е възникнал като естествено биологично и идейно
замислено същество, а като творческо хрумване на Господ Бог
и …свитата му… която в последна сметка се оказва, че е само
планетният Господ – Князът на планетата.
Истината е коренно различна. Облягайки се на знанието в
Учението на бългаските колобри – алхимици, определено твърдя,
че човешкото същество е било заложено като идея още в периода
на НЕбитието, тоест още преди на богът в юдаизма (Йехова) да
му хрумне да си сътвори и едно човече за разнообразие.
Идеята за сътворението на човек по Образ и Подобие от
алхимична позиция е заложена като Идея за Образ и Подобие на Вид
в Родовете на Животинското царство и в Реда на биологичния
живот на планетата. В Алхимията мутационните процеси за
преминаването на видовете структури (тела) в нови видове
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структурно организирани тела, е фундаментален. Казаното
изключва всякаква възможност да се появи случайно видова, дори
вътрешновидова структурна промяна, която да е от естеството
на мутации в смисъла на това понятие като алхимично. Всички
мутационни промени са базови за целия материален свят на
планетата ни – всички Царства (и техните членове по Родове и
Видове) трансмутират едновременно. Появяването на физическо
същество като Човека изневиделица, по нечие хрумване, пък било то
и на планетния Господ, е абсолютно невъзможно. Всички промени,
които науката днес регистрира, анализирани в теорията на Чарлз
Дарвин за „Произхода на Видовете”, са само трансформационни –
вътрешновидови трансформации, които променят Родовете, но
не могат да бъдат изразители на трансмутациите на Видове, още
по-малко на Царствата едно в друго.
И тази закономерност на еволюцията на нашата планета
е ясно отразена още в НЕбитието на Творчеството – когато и
където се създават Семената, от които произлизат Видовете и
Родовете.
В Живота реализацията на тази закономерност, наречена
антропологично Образ в Царство на Животните, е свързана
принципно и закономерно с видовете на това царство, с различни
структурни трансформационни промени, най-важната от които
се отнася за главата. В нея най-съществената антропологична
промяна е формата на черепа като конструкция и положението на
мозъчните дялове спрямо формата и позицията на тялото.
Антропологичният Образ като Подобие на Бога – Творец
(Господ Бог) аналогично определя антропоморфния вид на
планетната Йерархия, реализираща идеята Човек в обекта Човек.
Това означава, че Господ Бог е антропоморфно същество, чиято
форма е модел на подобието като образ за човека. Планетната
Йерархия моделира от Животинското царство съществото
Човек, което принципно съществува като Идея още в НЕбитието,
но се реализира структурно „от кал” (тоест от елементите
на земното Кристално Царство), антропологично облягайки се
на създадените вече видове в Животинското царство, което
( не трябва да забравяме), е Трето ниво на СЪ – Творчеството
на планетата. Животинското царство вече е напълно проявено
като Родове в Реда на биологичния свят в планетното тяло,
когато се създава човекът. Кристалното, Растителното и
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Животинското царства са били създадени. Човекът е Вид от
Видовете на Вида Животно – притежаващите „жива душа”.
Тъй като видовете: животни, риби и птици „се възпроизвеждат
според родовете си” (Битие гл. 1/ 21, 24, 25) става ясно, че Човекът
е следствие и част от еволюцията на това царство. И той,
човекът, е структурен образ и подобие и на животинското тяло.
Това подобие обаче е мутационно преструктурирано от Господа
Бога в двукрако животно – единственото на планетата… което
вече е информация за още един елемент от подобието на Образа
с Твореца, реализирано от СЪ-Твореца на тази планета. Смисълът
на текста в Библията обяснява, че СЪ-Творецът има животинско
тяло, което интерпретира като свое подобие – създава Човека
според Себе Си.
Знанието на богомилите, че Творчеството и СЪ-Творчеството
са два различни взаимосвързани етапа от еволюцията на Вселената
(Епат О и Етап 123) – до завършването на Биоса на планетата
– съдържа много идеи, на които трябва да се отдаде нужното
внимание. Това тяхно твърдение принципно и научно застава
срещу напълно необоснованото хрумване на планетния Господар за
сътворяване на човешко същество, а после за сътворяване на жена
за него и т.н. – все възникващи една от друга идеи и реализации, а не
като предварителен замисъл (семе), като че човекът не принадлежи
на животинското царство. Християнската църква и юдаизмът не
са могли да понесат такова ясно космогонично твърдение, което
оспорва и оборва твърденията в Библията. Твърдение, което
решава съдбата на Боян Мага, Богомил и богомилите.
За замисъла на Твореца (ТанГ-РА, Иже си на небесех) да
достигне еволюцията на Енергията (Закон на Вселената) до ниво
на съзнателност в материалния свят (Закон на Живота), са знаели
богомилите, както и факта кога се прави ТЯЛО (Етап 1) и кога се
прави ЧОВЕК (Етап 16 и 18). За разлика от авторите на Библията
богомилите ясно съзнават и правят разлика между сътворяването
на Тяло и на Човек.
23
Виж книгата на Антон Глогов – „Богомилското учение”. Всички изводи
и анализи, които правя за богомилите и Боян Мага са възоснова предимно на
информацията от тази книга, защото тя е единственият обнародван документ
за Богомилското схващане за Вселенната и Човешката история. Богомилите са
единствените хора на планетата, които имат перфектна космогония и духовна
идея за държава и общност. За повече подробности вижте тук глава 10.3- за Боян
Мага и Богомилството.
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Говорим за Четвъртото троично същество от Животинското
царство, наречено Човек.
Човешкото тяло, като единство от трите съставящи
го структури: тяло, глава и полов апарат е четвъртично. То
е изградено по законите на Осемстепенното градиране на
вътрешните връзки между системите в него (и органите), което
на български се нарича Елбетица, в Китай е известно като Ба Гуа,
или пълното отношение между Четирите принципа на енергиите
в тялото: вода, огън, въздух и земя. Осмотонието е Елбетица или
Мааркаба – Колелото на Живота, включващо в своето развитие и
връзката с Вселената.
Държа да подчертая, че българската Мааркаба няма нищо
общо с измислиците на Друмвало Мелхиседек, с неговото безкрайно
компилативно натрупване на несъвместими информации. Колелото
на Живота е Осемстепенно проявяване на връзките между Човека
и Вселената, както и личните отношения между телата му.
Словото МААРКАБА означава:
1. МА – физическа реализация на идеите на Бога (проявен свят)
чрез Ин структурирането на материалните структури (телата)
или Женското начало – МА (мама).
2. АР (РА) – проявяването на семената в звездната и планетна
система на Слънцето (Амон-Ра). Проявяване на химическия свят чрез
творческата сила на Вселената – РА, реализирана от плазмената
енергия на Слънчевата Йерархия.
Съчетанието от горните две срички дава общата МАР,
което на български означава Утроба. Всъщност утробата е обект
на слънчевата творческа енергия РА, приложена като творчески
потенциал в материята – раждането на земята (АР).
3. КА – човешко същество – душа на човек. Отношението
между МА и РА се изразява в обекта Човек, който е и субекта
Човек. КА е човекът, изграден като структура от трите тела
в него: организъм, глава и полова система. В своя женски аспект –
Живота, той е Утроба (МАР).
4. БА – Космическата Душа, реализирала своето развитие чрез
живота на КА.
Тези четири кода съставящи името МаАрКаБа илюстрират
Дървото на Живота, когато е свързано с космическите принципи
– Осемстепенното проявяване на Утробата. Цветето на Живота
при българите е Канатицата.
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Когато проявяването се отнася само за планетно същество
(или етнос) този процес се изразява чрез Шестстепенното
отношение – разработено изключително тенденциозно в
юдейската Кабала – Лунните принципи, в които липсва Слънчевото
начало. В българската сакрална символика се нарича Канатица
– самостоятелното проявление на един Род в процесите на
неговото развитие вътре в родовете на Царството. Мааркабата
и Канатицата са синоними на род в родовете на Вида. МаАрКаБа
е човешкото тяло като цялостен организъм със заложените в него
космични дадености (Духа), които са символизирани в българското
тъкачество като Елбетица. Елбетицата и Джедже (Колелото
на Живота в Тибет) са синоними. Всички опити на кабалисти
като Папюс, Д’Алведър, Друмвало Мелхиседек и т.н. да нагодят
кабалистичната лунна символика към Вселенните символи могат
да заблудят само незнаещите.
Мааркаба, трябва да включва в своята символика Четирите
етера (Рам, Вам, Пам и Лам), както и техните проявявания в света
на материята – четирите енергии на физическия свят: вода, огън
въздух и земя. Интерпретиран така Законът за четвъртичността
става закон на Осморността в енергийно отношение – Елбетица.
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Свастично-сувастичен модел на българската Елбетица – Колелото на Живота.
Символ на едновременното действие на Закона за Осморността и Закона за
Четвъртичността. Колобърската МААРКАБА.

На фигурата горе ясно се виждат: законът за Четвъртичността
изразен чрез двата типа енергийна полярност в материята
– свастиката и сувастиката (в сиво), които са производни на
четирите Вселенски етера (в черно). От стилизираните стрелки

Колелото на Живота – Джедже, с неговите осем
основни и осем второстепенни спици.
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в ъглите на фигурата ясно личи, че движението на енергиите на
космичния етер е навътре – към центъра на квадрата, тоест
четирите вселенни етера навлизат в планетните структури
и управляват схвастично-сувастичните отношения в тях.
Равнораменните кръстчета в средата на свастично-сувастичното
„сърце” показват равнопоставеността на структурите във всяко
Царство, където тези енергии работят. Това не са християнски
кръстове, нито са влияние от християнството. Четирите
квардратчета (в черно) пред кръстчетата и „сърцето” са
Четирите входа на енергиите в планетното тяло на Земята. Те
са символи на Земята и съответстват на четирите Врати на
мандалата – четирите Входа на връзката Космос – Земя. Същата
е и символиката на четирите стрелки в диагоналите на фигурата,
които обаче са символи на енергиите, навлизащи в планетната
система – на космичните четири етъра – и са еднакви за всичките
планети на Слънчевата система.
Ако разгледаме Елбетицата така: Четирите космични Етъра
(в черно) и Четирите входа на същите в планетното тяло
(кръстчетата и квадратчетата, които също образуват Кръст)
от една страна и проявата им в дадена планета (като Земята)
чрез свастично-сувастичните отношения (които също са 4
плюс 4), от друга – ясно разбираме, че се получават 16те нива на
вътрешните междувидови и родови отношения в пределите на
всяко Царство на земята. Тибетското Колело на Живота (Джедже)
има същия символ – тънките осем спици между основните осем
спици на колелото – с които общият брой на спиците става също
16.
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Обърнете внимание на тези четири тънки спици, които не
са носещи, нямат идеята, че поддържат обръча на колелото.
Ако читателят се интересува допълнително от символиката на
Джедже може да разгледа внимателно композициите във всяка от
носещите спици на Колелото – също 8. Те са дебели и със сакрален
релеф по остта си, представляват илюстрация за реалности от
живота, а сравняването на темите в съседните композиции ще
позволи на читателя да проникне в същността на междинната
спица, намираща се между двете основни. Тъй като тънките
междинни спици нямат символи, естествено е да се досетим, че
те ще изразяват друг, сроден или междинен процес от темите на
двете съседни композиции. За съжаление алхимичната символика
на Джедже все още не е разработена никъде в аналитичната
литература на индийската философия, за да разберем какво знание
и разбиране има Индия за този символ. Тангризмът има своята ясна
позиция, запазена в Устната колобърска традиция от преди 12 000
години. За мен Джедже и Мандала са инструменти за дейност, а не
красива религиозна орнаментика и украса, каквато е задачата и на
Елбетицата в българската сакрална фолклорна символика.
Елбетицата е вид мандала, изразена чрез средствата на
тъкачеството. Законът на Живота в тази фигура е демонстриран
така префектно и подробно като информация, че днес можем само
да се поклоним на това гениално измислено творение на българката
и способността да го предава на поколенията. На друго място
ще разгледам връзката на Мааркаба с колобърската Кабара. Сега
само отбелязвам забележителната констатация на Египетския
посветен ТОТ: каквото Горе, такова и Долу. Този израз може да се
каже само за безусловната връзка Небе – Земя – такава, каквато я
виждаме в Мааркабата – Осморния принцип.
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Изображения на Елбетицата в българското тъкачество и везмо

Законът за Осморността (Елбетица) изразява връзката
на Земното с Небесното, което означава, че Човекът е в пряка
връзка с Небето – Отеца „Иже си на небесех” и тази връзка може
да бъде изразена чрез трите символа на Творчеството на ТанГРА – Костенурките. Всяка от тях е Канатица, трансформирана
и свързана до Елбетица. Колобърската антропология разбира
структурата на Човека така:		
Тимус
Гръдни зърна

Гръдни зърна

Полови жлези

Полови жлези
Перинеум

Трите костенурки – трите Божества Творци: на Вселената, на Звездите и
на Планетите: БОГ – ОТЕЦ (ТанГ-РА), Господ БОГ (Амон-Ра) и Планетният
Господ (Луцифер). Тези три Йерархии пряко изразяват трите вида ДНК при
хората, които конструират тялото на троичното същество Човек.
Това е Дървото на Живота или Човек.

По схемата на трите костенурки в човешкия организъм
имаме следното структурно реализиране на органите и техните
неосъзнати още от хората отношения:
Осемте външни центъра (гръдни зърна, бъбреци, жлъчка,
далак и полови жлези) образуват Осморният принцип на
взаимоотношенията между Ян и Ин – състоянието Елбетица (ба
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Матка или
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Слънчев сплит
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гуа). Те са разположени хармонично около центъра на Живота –
пъпа – мястото, където трите костенурки се сливат с центъра
на Вселената – с нейното сърце (та+та). Гръдните зърна (ци+ци),
бъбреците (ма+ма) – творчеството на Ин в материята – Свети
дух. Жлъчката – творчеството на Жизнения принцип (етерът) като
наследство в цикловото реализиране (майка на половите клетки).
Далак – разрушителят на структурите (клетките), приключили
своята физическа функция и главен енергиен разпределител на
енергия в коремната кухина – троицата пъп, далак и матка или
простата.
Елбетичната хармония на енергийната цялост на тялото
(ка+ка и бе+бе). Цялост в хармония, но не и в покой. Четирите
главни енергийни центъра на живота – бъбреци, жлъчка и пъп,
се контролират от централната костенурка – Вселенната.
Универсумът активно и програмно участва в живота на уникума
(човека).
Човешкото тяло има: мъжкото – 7 отвора, а женското 8.
Осмият, утробата, е Животът – тракийският обект и субект на
еволюцията.
Осмият тон (горно ДО) е повторение на първия (долно ДО),
но с една октава по-високо. 8 = 4 + 4. Осем е Венец, Осморност.
Осмицата не е съставена от 0 + 0, а е усукан торсионен поток (две
полета с една ос), който е безкраен. Като конеца на мартеницата
– сечението му дава винаги символа Безкрайност (
) или спи
ралата ДНК.
Осмицата е символ на движението на Небето към Земята –
материалните светове: 8 = горна О – небе, плюс долна О – земя.

Небето винаги е затворена О, отваряща се само надолу – към
материята, докато земята е винаги отворена О нагоре – приема
небесното и дава плода – човекът, който се „отваря” нагоре – към
вселената. Тези два символа можем да открием и като преплетени
два триъгълника – един в друг, но без да се сливат никъде
.
Известен е като Давидов знак, което не е правилно, защото е
много древен графичен символ, илюстриращ отношението на
троичността на небето към троичността на земята и пълният
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антагонизъм между Небесното и Земното творчество.
От схемата горе виждаме, че човешкото тяло е структурирано
като система от 12 центъра, центрирани около тринадесетият
– пъпа – мястото на връзката майка – бебе. В горната част на
торса си имаме шест центъра, групирани по тройки. В долната
част на тялото всичко се повтаря: отново имаме шест центъра,
групирани в две тройки, но половият център (матка или простата)
не принадлежи на Планетната костенурка, а се явява половият
център на Вселенната костенурка, видимо организирала около
себе си костенурките Звезда и Планета. Така получаваме знанието,
че Общото (Вселената) твори чрез своите два помощника – СЪТворци в света на материята (звезда и планета). В космически
план Звездната костенурка се явява по-ниско стъпало на Общото
(мъжкият аспект на творчеството, заради което звездите се
наричат Синове на Централното слънце – Тангра – единосъщни с
него), а Планетната костенурка е Единичното (женският аспект),
която с нейната полова система дава идеята за творчеството
– бебето – полово детерминираното човешко същество –
уникумът. В космически план Звездната костенурка се явява
Единичното (женският акпект на творчеството), а Планетната,
с нейната полова система дава идеята за творчеството – бебето
– полово детерминираното човешко същество. Ако разгледаме
тази символика като модул за движението на енергията от
Вселенния център (Универсума, ТанГ-РА или звездата Алциона от
съзвездие Плеяди) към центровете на творчеството на Звездите
и Планетите, откриваме естественото и логично преминаване на
тази енергия през нивата на уплътняването й, докато достигне
материята (планета) където да твори Форми чрез Енергията си.
Сега можем по-дълбоко да прозрем защо в Тангризма съществуват
Три нива на Творенето, които преминават през процесите
Творчество и СЪ-творчество. И да разберем какво се визира под
кодът СИН на Небесния Отец, както и да разберем защо Иисус
Христос се нарича Син на Небесния отец (иже си на небесех).
Нека да проследим тази сакрална троичност чрез системите в
нашия организъм, които интерпретират този процес.
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6.4.1. Троичността на Центровете в торса:
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1. Сърце и Бели дробове.
Първата от тройките центрове в човешкото тяло.
Етерният принцип.
Сърцето не е само неуморният двигател на живота ни, то е и
център за приемане и разпределение на Етерната субстанция (ЦИ)
от вселената в нашето тяло, чрез своите помощници – белите
дробове.
Състои се от четири камери и от четири съставни
части: ендокарда, миокарда, епикарда и перикарда. Отново
Четвъртичността.
Четирите структури на сърцето съответстват и съдържат
в себе си съответните атоми по химично и психично сродство,
съответстващи и свързващи дейността му с четирите вида
материални енергии, които символично наричаме вода, огън, земя
и въздух. Всяка от структурите има своя приоритет, главен
атом по химическо и психическо сродство, който предопределя
неговата лична специфичност спрямо другите структури.
Четирите в комплект дават Осморната функция на нашата
способност за чувства и съответстващите им вибрации, активно
контролиращи сърдечната ни дейност. Всяка от камерите
(стомахчета) е средище за смесване и влияние върху кръвния
състав, който по чисто химичен път въздейства върху клетките
на организма и системите, които те изграждат. Тук законът за
Четвъртичността може да се каже, че е най-тясно свързан с двата
основни аспекта на човешката проява – химията и психиката на
организма. Така удвоеният Закон за Четвъртичността (в химичен
и психичен аспект) заставя сърцето да работи на алхимично ниво
според характеристиките на Закона за Осморността, който на
това ниво е строго индивидуализиран. Получава се едно наистина
необозримо многообразие, благодарение на което хората имат
неповторима чувствителност. Разбира се, тази строго лична
специфичност има своя единствен и полярен аналог в нащия
андрогинен партньор. Голямата близост, наречена Сродни души,
изграждана често в многобройните прераждания, е дала основание
за подобен извод, но трябва да знаем, че Андрогинният двойник
и Сродната душа не са едно и също. Андрогинът е нашето друго
Аз, докато сродната душа е нашето изградено в преражданията
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а/ Сродствата на Синята кръв.
Специфичен продукт на дълга алхимична мутация у първите
същества населявали някога земята и положили основите
на Животинското царство. Днес го притежават всички
представители на Животинското царство като базов мозъчен
тръст, осъществяващ физиологичното развитие на организма в
природата – рептилния мозък.
Рептилният мозък е структурата на Живота. Преносител по
генетичен път на Дългата памет на автономното и автоматично
поддържане на живота независимо от Програмата (съдбата) на
отделното прераждане.
„Синята кръв” е код за студена кръв – студенокръвни животни.
Студенокръвни са животните, които нямат собствена регулация
на температурата на кръвта и тялото си. В Биологията са
известни като клас Рептилии – Влечуги.
И днес кодът Червено означава – топло, а кодът Синьо –
студено. Всеки кран за топла и студена вода в банята ни има тези
два символа.
С този символ колобрите-алхимици са внедрили в нашето
съзнание идеята за качеството на душите (кръвта) на царските
и аристократичните родове, управляващи хилядолетия
човечеството – студенокръвни, тоест рептилни същества.
Такива, на които е развит и в еволюцията им преобладава,
рептилният мозък – мозъчен продукт реализиран на Земята и
внедрен в мозъка – вселенното същество в нас.
Основното поражение, което рептилоподобните са нанесли
върху хората е студенината, губенето на сърдечната топлота в
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сродство като родители, съпружество, едноутробно раждане
(братя и сестри), духовно осъществена близост и т.н.
Законът за Четвъртичността и неговата проява в Сърцето
като Закон за Осморността, се реализират на клетъчно ниво
чрез идеите за Червената и Синята кръв. Те са символи, които
не регламентират нищо друго освен възможността да се разбере
правилно раждането на така наречените двойни души, живеещи
на земята по кръвното (химическо) сродство. В Библията има само
два случая на раждане на близнаци, които регистрират именно
тази тайна за двуделните хора: Исаак и Ребека раждат Исав и Яков,
а Юда и Тамар раждат двама близнаци.
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отношенията между хората. Това са плодовете от управлението
и съжителството със синята линия на кръвта – студенокръвните
сърца.
Подвластни на Лунните ритми и Йерархия са юдеи, будисти,
кришнисти, мохамедани и християни. При юдеите и християните
хунорът – есей Иисус Христос прави опит да въведе топлокръвната,
слънчева линия в лунните хора (религии). И тук не става въпрос за
етнически качества, а за душевни (религиозни) психични модели.
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б/ Червената кръв.
Специфичен продукт на много дълга алхимична трансмутация,
осъществена от Елохимните Творци на Слънцето. Символизира
топлата душа (кръв), подвластна на Слънчевите цикли и Йерархия.
Душевните качества са интерпретирани в Ученията Тангризъм и
Орфизъм, развити като самостоятелни системи в Зороастризъм
и Християнство.
Човечеството е подчинено на тези два типа душевни и
генетични характеристики, водещи непрестаннна борба помежду
си.
В общочовешки план кръвта има четири типа разновидности,
известни днес като кръвни групи: 0, А, В и АВ. Първата група О
характеризира Общата душевна субстанция (БА) на андрогинните
същества, както и на първите хора на планетата. Разделянето на
общата Духовно-Душевна субстанция (БА), извършено насилствено
върху човечеството от рептилната Йерархия, се олицетворява
от групите А и В и регистрира дълъг период на детерминация на
кръвната субстанция. Четвъртата – АВ специфичност на кръвта
– символизира най-невероятния трансмутационен процес, който е
познат в историята на Човешкото подцарство. Този символ има
две нива на кодиране: когато представители на Животинското
царство трансмутират до представители на Човешкото
царство и когато духовно възвисени представители на човешкия
род и представители на Космични Йерархии живеят в симбиоза – в
едно тяло. Най-много представители откриваме в душите Цинграт (цигани, странно наречени днес роми) както и сред висшите
духовни представители на човечеството. Иисус Христос е бил с
кръвна група АВ, Бабаджи-също.
Антагонизмът между топлокръвната и студенокръвна
йерархии се изразява главно в проливането на кръвната субстанция
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– субстанцията на живота. Говоря за Кръвната жертва.
Става въпрос за безчовечните кръвни жертви на животни
и хора, осъществявани ненаситно и жестоко от етноси в
Човечеството, които практикуват подобни сатанински
ритуали. Дивата жестокост на ацтекското кръвопролитие в
името на божеството „Пернатата Змия” е смразяващ пример
за безграничната жестокост на рептилните същества, които
поддържат своя живот чрез проливането на кръвта на жертвите
си. В Астралните нива на Живота съществуват неизброими пълчища
от тях, които ненаситно искат кръв и кръв. Под тази жестока
действителност попада и юдаизмът, когато ежедневно пролива
кръвта на хиляди животни (чифтокопитни), чиято кръв, принесена
в дар на бога всъщност захранва рептилните астрални същности с
енергия. В своята фанатична религиозна вярност евреите са една
от най-големите жертви на рептилните същества. Всяка култура,
която и да е тя, престава да бъде човечна и прогресивна, щом в
нейната доктрина или ритуализация присъства кръвната жертва.
Не може един вид от Живота на планетата да убива и изяжда друг
вид, какъвто е прасето или телеца, да не говорим за човешките
жертвоприношения и да иска това да не се отразява на личната
му, родова и видова еволюция.
В нашата епоха този принцип и манипулация на хората
безмилостно прераства в кървава вакханалия, осъществена
от рептилните идеолози чрез войните. Изтреблението на
милиони човешки същества не може да е грешка. Нито метод за
ускорена еволюция, както се опитват да преиначат истината
известни представители на Рептилната Йерархия в планетата
ни, представящи се за наши Учители, възнесени владици и т.н.
Войните са жертвоприношения. Всяка война, всяка битка с
леене на кръв, е жертвоприношение на апокалиптичния план на
Същество, което не може да понесе „човека” в себе си и затова
с наслада избива хората. Най-драстичната форма на садизъм
е когато човешко същество принесе в жертва друго човешко
същество. Тогава психичните енергии на атомите по психично
сродство трансмутират психичните атоми по сродство на
жертващия до изначалното структуриране на химическите му
атоми по сродство – животинското тяло. За душа, принесла друга
човешка душа в жертва, няма еволюция – нейният еволюционен
път приключва. Тази душа дори не се връща в Животинското
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царство, тя се деструктурира или преминава безвъзвратно в
йерархията на сатанизма. В апокалиптичната схема, завещана ни
от апостол Йоан Богослов в неговото „Откровение”, няма нищо
друго освен описание (от Христос) на грандиозната садистична
душевност на расизма, осъществяващ себереализацията си чрез
братоубийството. Началото на този кървав садизъм са Каин и
Авел, а върховният момент, когато деградацията на психичните
атоми по сродство са тотално изродени, е жертвоприношението
на Авраам. Кървав бог – кървав последовател – кървав ритуал.
Шикалкавенето, че синът е заменен с агне, е обикновен тарикатлък,
целящ прикритие, а не проявена милост. Кой е този бог, който
довежда Своя син до безумието да сложи нож до гърлото на сина
си с идеята да се докаже вярност?! Апокалипсисът е разкрит
План на Йерархията на Княза, претендираща днес, че е водач
на човешката еволюция, план – садистично и цинично обявен за
спасителен, кармичен, целесъобразен и т.н. Всъщност зад тази
расистка доктрина на Луцифер се крие основната характеристика
на Лунните същества в битката им със Слънчевите деви. Битката
между тъмната Шамбала и лъчезарната Агарта.
Една от най-важните причини Йехова, чрез Мойсей, да забрани
на юдеите поклонението към Слънцето е свързана с живота на
нашето тяло. Ние можем да се храним със слънчева енергия пряко
и непрекъснато. В алхимичните знания на колобърството за
обмена между енергиите на вселената се е практикувало много
успешно захранването на организма, на плазменото ни тяло,
директно със слънчева енергия – светлина. Чрез измисленото
определение „езичество” юдаизмът, а след него християнството
и мохамеданството, анатемосват основния енергиен източник за
планетата ни и всичко живеещо на нея. Слънцепоклонничеството
не е религиозен фанатизъм или невежо преклонение, а осъзнат и
реален начин за поддържане на живота. Тангризмът – основното
и единствено Учение в Цивилизация Рама, е давал на българите и
хората изобщо, космическия начин за съхраняване на живота.
След като свирепата и кръвожадна Атлантида унищожава
цивилизация Рама с духовен център Балканския полуостров,
започва системно приобщаване на хората към органичната храна
на планетата, докато човечеството се отучва да консумира
плазмена енергия. С месоядството и чрез него, човечество пропада
дълбоко и безвъзвратно в кървавата драма на Закона на Живота
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на Земята: Животът се запазва чрез унищожането на живот. Този
закон на сегашното битие не е закон на Живота на Земята – той
е внедрена деформация от същества окупирали планетата преди
десетки хилядолетия.
Връх в дълбоката деградация и духовно пропадане, е така
наречената Кръвна жертва, която след религиозната ритуализация
става сатанинска дейност на умопомрачени хора. Дори Учения
като Тангризма, Орфизма, Зороастризма, Богомилството и Бялото
братство, които са строго вегетариански, не успяват да предпазят
човечеството от кървавата вакханилия на жертвоприношението.
Консумацията на мъртвото тяло на същества имали „жива
душа” е тежко престъпление към енергосистемите на вселената.
Тангризмът, Орфизмът, Бялото братство на Петър Дънов и
Богомилството на Боян Мага, са учения на цивилизация Рама, които
се опитват да върнат човечеството към неговия стар духовен
начин на съществуване. Днес Силата на Разрушението (ЗО) вилнее
в нашата цивилизация поголовно и неотклонно.
В Колобърството вегетарианството е начин на живот, затова
посрещането на слънцето сутрин е било естествено необходим
ритуал на захранване.
За да завладее душите на юдеите Йехова, планетният Княз,
вменява на Мойсей непрестанното кърваво жертвоприношение,
което от тях преминава във всички религии и народи.
Днес учените, особено траколозите, се опитват да изкарат
жертвоприношението естествен начин за практикуване на
духовното съзнание на траките, забравяйки, че в нито един химн
на Орфей няма други жертвени приноси, освен билки и растения.
Парадоксално е твърдението, че в каменните „жертвеници” се е
изливала кръвта на жертвата и по начина на изтичане от улея се
гадаело. Невежество, което няма оправдание, освен натрапчивото
„научно” себелюбие. Кръвта излята върху камък се съсирва за секунди
и не може да напълни каменото корито, камо ли да изтече от улея.
И невежеството трябва да има своите граници.
Трансмутацията, Преходът или както и да го наричаме днес,
е качеството на съзнанието, осъществило в себе си осъзнаването
на истинския път за Освобождение от земната безчовечност. Така
се постига трансмутацията на ДНК от лунната към слънчевата
вибрация. Великият посветен от Слънчевата Бяла ложа Петър Дънов
затова наложи на своите последователи само едно ограничение за
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чистотата на храма (тялото) – отказ от употреба на животни
за храна. Не месото, а пролятата кръв, хранеща рептилните
атланти, поставя душите на месоядците в тежки кармични
отношения с душите на жертваните животни. Не трябва изобщо
да се яде храна, която е имала жива душа. Дънов осигури в епохата
на апокалиптичната промяна да има достатъчно хора с химически
чисти атоми по сродство, способни да осъществят прехода и да
подпомогнат устремените, но отклонени от тъмната йерархия,
хора. Той върна заветите на Боян Мага към извечните български
норми на живот в Тангризма – вегетарианството. Като виден
представител на Богомилското движение, той за последен път
направи опит да покаже на Човечеството Пътя за освобождение
от свирепите норми на бездуховната Пета Коренна раса.
Йоан Богослов, преди 2000 години описа в Апокалипсиса и доказа,
че империята на злото не е метафора или фанатичен полет на
религиозното съзнание, а реално замислен План за бъдещето на
човечеството. Злото съществува и то в невъобразимо сложни
форми, които имат прости методи за влияние над хората.
Чрез кръвната жертва (курбанът), християнството се
принизи до езическите кръвни ритуали на африканските шамани и
юдаизма, в който леенето на кръв е безкрайно и по всякакъв повод,
независимо за чия кръв става въпрос – на животни или на хора.
Представителите на рептилния род, внедрени сред евреите,
постепенно и неотклонно превръщат този етнос в свое безропотно
оръдие за насилие. Рептилната йерархия така осигурява за себе си
достатъчно енергия от смъртта и разрушението. Атлантида
е цивилизацията, която извършва най-тежкото и античовешко
генно инженерство, чрез пробуждане и „стациониране” на атомите
по психично сродство, пазещи животинските характеристики на
вида животно, от което е преминала (трансмутирала) душата
в Човешкото подцарство. В основата на тази трансмутация
стои агресията. Затова Мойсей нарежда на юдеите да ядат само
тревопасни животни – животните, структурирани през епохата
на богоподобния Рама – РАМА цивилизацията, която атлантите
унищожават… и която не консумира месо – храна, имала жива душа.
Месото на тревопасните животни (преживящите чифтокопитни)
няма в субстанцията си (кръвта) страшната отрова на смъртта
Империл, която деформира наследствено ДНК.
Индия, възприела от българите знанието за цивилизация
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Плазмено тяло. Плазменото тяло е свръхподатлива и абсолютно
ограничена субстанция. Тя е като течността по отношение на формата и като
кристал по отношение на свързаността си – иначе би се разпаднала и изпарила като
газ. Пластична и контактна, тя всъщност е скована в границите на гигантската
си енергетика на привличане на частиците й. Но в плазмата не цари анархия, а
строга организираност, освободена в рамките на статичните единици. Нейният
Ред е по-освободен във формата, но абсолютно ограничен от енергетиката, пряко
обвързана с атомите по химично и психично сродство, които задържат в цялост
плазмения изоморфизъм и хомоморфизъм на Силите, работещи във втора и първа
реалност. Такова е състоянието на всяка звезда, особено на нашето Слънце, което
определя генерално не само отношението между него и земята, но и отношенията
с плазмените тела на всички обекти на нея. Алхимичният израз на това единство
– хармоничното ДАО състояние между звездата и земята, между енергията и
материята – е демонстрирано от Иисус Христос, когато излиза от гробницата
си и среща Мария от Магдала. Плазменото му тяло би я убило на място, ако тя
се докосне до дрехата му, но е достатъчно съхранено като огнена енергетика, за
да не избухне и опожари пространството между двамата, както и да поддържа
връзката между атомите на телесния му Образ. Иисус в този момент е изоморфен
и хомоморфен на Образеца – Отеца „Иже си на небесех” – Слънцето и Алциона.
Също като течността и плазмата е организирана материя , но на друго ниво.
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Рама, описано в епоса Рамаяна, пази и до днес този завет –
вегетарианството. Пази го, защото знае, че Плазменият сакрален
център на Слънчевата енергия в нашите тела – Слънчевия сплит, е
център на РА – Звездата ни. В духовната практика на бог Кришна
също не съществува нито една кръвна жертва – само вегетариански
приноси – както е в Орфизма и Тангризма. Затова Индия неслучайно
нарича един свой щат Манипура – един от енергийните центрове
на Йерархията на Джуджетата, управляващ геомагнетичните
процеси на Земята, пряко свързан с Балканския полуостров и
дейността на джуджето Мърморко.
Алхимичните промени, настъпващи в кръвната субстанция
(душата) на същество, което яде мърша (материя без жива
енергия в нея) и кръвта й, са невъобразимо много и с трайни във
времето трансформации. Никой човек, консумиращ месо или
правил кръвна жертва, по какъвто и да е повод, няма да премине
в новата епоха. ДНК не може да осъществи своя плазмен24 преход,
ако в субстанцията (информацията) на душата съществуват
енергиите на ферментиращото разложение на физическото тяло
от животински произход – отровата империл. Всички животни
от епохата на АдАм (адамичното андрогинно същество) са
тревопасни. След това Йерархията на Злото, на планетния Княз,
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извършва мутационни промени в структурата на яДНК и създава
деформираните месоядни животни, които „де факто” регресират
целия Животински свят на планетата. Техните деформирани
психични атоми по сродство устойчиво увреждат яДНК и тя не
може да трансформира плазменото тяло до състояние на водещо
в организацията на Трите енергийни тела на хората: плазмено,
етерно и физическо. Човек сам определя качествата на своята
психичност към Живота, а от нея се предопределя личният му път
в еволюцията. Българите и траките не са месоядни хора.
Мнението, че те ядят месо е създадено изкуствено, особено
по време на тоталитарното общество, когато се прави план
за далечно и ефективно разрушаване на здравето на българите.
То е факт днес, но този факт се дължи на същата рептилна
скруктура от човечеството, която създава животните, хранещи
се с други животни, тоест когато напълно и нехуманно в живота
на планетата ни се внедрява Закона „Всичко яде всичко”. Също
както днес различни некомпетентни учени – траколози лековато
и елементарно внушават на аудиторията, че траките са един
впиянчен народ – нещо което никога не е съществувало в техния
бит и култура. Траки и българи са практикували принос на жертвено
животно (кон и куче) само в особено трудни за народа им времена,
съответно бял кон, когато затваряли светилище (траките) и
черно куче, когато предстояла война – при българите. А пиенето
на сакрално съставен винен екстракт било единствено, за да се
достигне отпускане на психичността, за да се навлезе в пределите
на феноменалното. Виното, всъщност конячен екстракт, наливано
в достатъчно според ритуала количество, изпълвайки каменните
корита, санкционирано по определен начин, е спомагало за
въвеждането на личността в съответното екстазно състояние.
Във виното може да се види и възможността за чисто алкохолно
опиянение, както е днес, но това са приоритетите на алкохолика,
а не на посветения тракиец.
Алхимичната трансмутация на животните, наречени
тревопасни, става в епохата на цивилизация Рама (с център
„Жлезата на Времето”), която атлантите унищожават и
внедрявайки своята кръвожадна генетика в генетиката на човешкия
род (така наречените в библията „синове божии” които започват
да оплождат дъщерите човешки), въвеждат хората в епохата
на тотален антагонизъм. При всяко леене на кръв рептилните
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същества от астралната полоса ненаситно консумират кръвната
плазма, затова те непрекъснато подтикват хората да извършват
жертвоприношения. Върхът на това сатанинско деяние е когато
определен етнос започва да принася в жертва малки деца и хора.
Човешкото жертвоприношение, по какъвто и да е повод, е чист
сатанизъм.
При ядене на животинска храна, особено при консумирането
на кръв, душата променя своя поляритет и структурният канон
за Родова и Видова характеристика драстично мутира… към своя
първичен животински организъм – така душата на човека се връща
или застива, в едно от трите подцарства на Животинското
царство (птици, животни или риби) за дълъг период от време, а
често и за цели епохи.
Страхът, на ниво Кармична онаследеност, се носи от кръвната
субстанция (РаУр) и се създава в процеса на всяка насилствена
смърт, особено при кръвната жертва.
ЖИВОТЪТ е най-крехкото и най-удивително осъществяване на
Универсума.
Но да се върнем на нашата основна тема за троичността на
енергийните центрове на тялото.
Сърцето и полярните му енергопреносители – белите дробове
– правят троицата на дишането. Ритъмът на дишането поставя
в пряка зависимост мозъчната дейност (нервната) и физическото
състояние на тялото, което, за да се осъществи емоцията, особено
в нейния пиков момент, въздейства пряко върху клетките: и
комплексно на яДНК, мДНК и РНК. Затова изтокът така ревностно
и упорито развива и контролира дишането. Въпреки че от всичко,
което знам за дишането в техните йогически системи, не им е
ясно въобще кога и как да започват медитативните си практики..
Сакрални символи на вторичните центрове на белите дробове,
пряко свързани с духовното развитие на хората, са гръдните
зърна. В българския език гърдите на жената имат названието Цици
(центрове на енергията ЦИ), което е пряка информация за тяхната
енергетика. Символично колобърството го изразява така:
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Знакът ЦИ-ЦИ илюстрира двете главни структури на тялото
на човека: тяло и глава.
В структурно отношение знакът ЦиЦи (хоризонтална осмица
с точки), илюстрира връзката ни с Монадата, която има този
графичен израз:
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Този символ стои винаги над главата на човека и изразява
космичния човек – андрогинът – единството между мъжа и жената
– ведно, като цялост. Това е духът – душа в нас. Космичният Човек,
Архетипът БА.

196

Рисунка на монадата над главата

На рисунката е показано как духът-душа (БА), реализиран като
душа в материята (Ка), се поляризира на Ян и Ин в организмите
на мъжа и жената. Същият символ, когато има личен пробуден
център в личността (тимуса) придобива следния вид:

Двете части от Ян и Ин, които при завъртане дават знака на сърцето.
В празното място между тях се намира жлезата Тимус

Двете части от Ян и Ин, които при завъртане дават знака на
сърцето. В празното място между тях се намира жлезата Тимус
Затова сърцето е знак на тимуса и на енергията Ци в тялото
на човека. То е знак на нашата душа и чувствителността й. Но
това е енергията като биполярна – двусъщностна. Сърцето е
мястото на Бога в Душата на човека. Мястото на Любовта. В
Християнството Богородица и Христос имат този знак в един от
иконографските си варианти.
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Когато знакът е Сърцето на Сина, върхът на същото спира в
Слънчевия сплит, а Тимусът е празнотата, тоест – той се намира
в допирната точка между двете части. Това е любовта на земния
човек, на пола, на страстите, раждането и т.н. Същият знак се
обръща нагоре, когато Душата на човека се пробуди и се устреми
към Небето. Сега двете точки в половинките Ян и Ин стават
гръдните зърна, а върхът е в гърлото (щитовидната жлеза). В
празнотата отново е Тимусът.
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Трето око

тяло .

Т20

човешкото

Сърцето (тимусът), и центровете Ци образуват Триъгълника
на Обръщението чрез вибрацията на Любовта. Затова Любовта
към ближния и към всичко в този свят е заветът на Христос към
последователите му. В това се състои Мъдростта на опита,
когато познанието е станало идея за ново ниво на отношение
към света. Този Триъгълник се отпечатва и в главата на човека.
Събуденото колело на чувството Любов (сърцето), преодолява
Петото колело (чакра), където са Астралните чувства и отива в
главата, където работи на ниво Ум-Ай – умът, словото, разумът и
съзнанието (синът на Любовта).
Структурата в главата, която илюстрира този процес е: очи,
Трето око и точката Т20 от меридиана Дум-ай (заден среден) –
връзката с Монадата.
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Гръдни зърна
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Тимус
Гръдни зърна

Когато знакът е с върхът нагоре, същият опира в Астралния
център и променя съдбата (духовното става цел) на живота.
Постепенно вибрацията на Тимуса запълва празнотата и сърцето
става цяло – духовен енергизатор на пробуденото ни съзнание.
Излъчванията на душата вече не отиват в Слънчевия сплит и
оттам в низшите колела (чакри), а чрез Етерната енергия достигат
до Небесното сърце и събуждат съзнанието за всеобща любов.
Поставя се началото на функционирането на свръхсъзнанието,
което ще доведе душата и ума до Мъдростта. Затова процесът
Любов – Мъдрост е единен и единосъщностен, като развитие за
всеки човек и за цялото Човечество. Христос казва: „Аз мога съдби
да променям!”
Той може да преориентира съдбата, ако любовта в нас нарасне
до промяна, до преобръщане на ума. Началото на тази алхимична
трансмутация на „атомите по психично сродство” е вярата.
Затова Христос препоръчва: Вяра имайте и всичко ще ви се придаде.
Щом импулсите на преобърнатото сърце “пробият”
Астралното колело в гърлото и достигнат до горното, Небесното
сърце – тогава Ум-ът преживява криза и преминава на друго ниво
на дейност. Върхът на Небесното сърце у нас пробужда Епифизата,
която задейства психотронното Трето око. Тогава функцията на
Втори дял на хипофизата се променя и спира хормоналната химическа
дейност, активираща половата система. Спира действието на
тялото на Чувствата по низшия път (удушаването на Немейския
лъв от героя Херакъл). Целият мироглед и всички критерии на ума
се променят. Мъдростта става качество на ума и дейността: да
прозреш значимостта на мравката и тревичката, на пиленцето и
лъва като равностойни творения на единния всеобщ организъм на
планетата и вселената.
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2. Слънчев сплит и Бъбреци
Слънчев сплит (мутационен център и транслатор на плазмената
енергия на Слънцето – ЦИ) и Бъбреци (енергиен поляризатор на
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Тогава половият център губи окончателно енергитизирането
от Централната костенурка, чийто полов център е център
на Третата костенурка – земната в тялото на троичния човек
(виж рис. Трите костенурки и тялото). И Небето оставя тези хора
безплодни. Те “сами са се скопили” – както каза Христос (Матей,
гл.19/12.). Процесът се отработва първоначално на физическо
ниво чрез монашеството. Тази е сакралната му функция, която,
ако Църквата знаеше, щеше да спести много мъки и неудачи в
монашеския живот на иноците. Защото много от тях отиват
там, без да са готови за такава дейност и без безплодието да е
цел на съдбата им.
В Хипофизата се намират двата центъра на ума, осъществяващи
дейността на двете функции Разум и Емоционалност. Тя има
качеството да възприема тези два вида основни мозъчни вълни
и да привежда организма в подходящо състояние – съобразно
намеренията на ума в нас. УМ-ай (умът) придава на хипофизата
информация, по силата на която тя отреагира, като произвежда
хормони стимулиращи или потискащи Емоционалното тяло.
Чрез неговия отклик се привежда в съответното състояние
целият организъм или отделни негови системи. Всички умствени
състояния, водещи до синтез стават програма за хипофизата.
Реакцията на Хипофизата е Второ ниво на дейност. Отговорът
на органите е Трето ниво на дейност на нашия умствен апарат.
В този процес се коренят спецификите на нашата чувственост
(предразположения, слабости) както и способността ни да
прилагаме воля, за да потушим процесите. В тази дейност се състои
смисълът на християнството – овладяване на съзнанието, което
от своя страна да потисне чрез волевия апарат склонността за
грешки. Когато казва “Не пожелавай!” – Христос казва: Не мисли! Не
позволявай на низшия ум да надделява и да принуждава хипофизата
да реагира.
Хипофизата е “пещерата” за осъществяване на осъзнаването
на низшия и висшия аспект на душата – ума и неговите деяния.
Пещерата е център, утроба на душата по пътя към Духа, където
тя ражда себе си като дух. Всички посветени имат своята пещера.
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енергиите на наносвета – първа космическа реалност – Светият
Дух в човека като поляризирана енергия, тоест неговата втора
същност).
Принцип на Живота в Материята. Езерата Бъбрека и
Близнаците.
Слънчевият сплит или Центърът на Слънцето в неговата
материална интерпреитация в звездната ни система (АмонРа), е основният енергиен център на организма, явяващ се
средище на Живота във Вселената – Светаго духа – Женската
ипостас (основа) на Танг-РА, поляризирана по силата на Закона за
Биполярността на Ян и Ин качества. Тези две символики се носят
от двата бъбрека в нашия организъм. Бъбрекът е средище на
Животворната еманация на Централното Слънце на Вселената,
притежава една от енергийните характеристики – Ян или Ин. В
колобърството се приема, че мястото на Светия дух в човешкото
тяло е в бъбреците, затова тяхната поляризация и състояние е
изключително важно за жизнеността на организма. Тук Светият
дух привежда в хармония основния физически принцип на живота
– кръвта. Затова всяко заболяване на бъбреците ние смятаме
за болест на енергийния баланс на Святаго духа – поляритета на
женското начало в материята на живите организми. В древността,
чрез резки и белези върху рисунки на бъбреците колобърството е
обозначавало кръвната група и болестите на даден човек. Хората,
които имат сериозни заболявания там обезателно имат проблеми
на съзнанието за духовния си живот. Сред посветените се знае, че
много често боледуващите с хронично бъбречно заболяване са били
лечители или лекари в минали прераждания, които са злоупотребили
със знанията си и сега идват да направят опит да поправят тази
грешка, но… за съжаление отново нямат правилната позиция или
начин на живот, при който съзнанието им налага дисбаланс в
енергетиката на бъбреците. Бъбреците са Дао-то на душевнодуховния аспект на еволюцията на личността.
Състоянията на Принципа на Живота в еволюцията на
човечеството на Земята, както и на отделния индивид в него, се
изразяват чрез Четирите велики трансмутации на Духа на Живота
– четирите кръвни групи. Тяхното начало на баланса – Нулева група
(О) бележи началото на всеобщия енергиен баланс в поляризацията
на двойките и е пряка производна от Андрогинния Човек. Така
е било в Първата раса на човешкото съществуване. След което
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3. Пъп, Жлъчка и Далак
Принцип на Живота в материалното тяло: Живот – Смърт.
Реализацията на Закона на Живота.
Езерото Трилистник.
Далакът е главен разпределител на праничната енергия в
организма ни. Жлъчка – източник на първичните „полови” клетки,
от които ще се трансмутират бъдещите полови органи и полови
клетки: сперматогонии или овоциди. Пъп – централен енергиен
източник на живота в ембрионалния период. Троицата на живота
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поляризацията се разпада на Биполярни същества (Адам и Ева),
вследствие на което започва началото на Човешкия род, успоредно
с Рода на Божиите синове. Поляризират се кръвните групи А и Б.
По същия приницп се поляризират и човешките деца. Кръвните
групи в Четвърта Коренна раса вече са три: О, А и Б. На земята с
кръвна група АБ пребивават предимно души от Петото царство:
посветени човешки души (от стар цикъл на еволюцията), дошли
да подпомагат пробудените земни хора.
В Пета Коренна раса кръвните групи на членовете на
Човечеството вече са Четири: О, А, Б и АБ – на завръщащите се в
Живота посветени човешки души, пребиваващи временно в други
тела. Пълнотата на Закона на Четвъртичността в еманациите
на Святия дух – квантовата реалност.
Като кодова символика кръвната група АБ е ориентир за
посветените с чисто езотеричен характер. Тази символика не
трябва да бъде абсолютизирана, защото в Човечеството като
единен организъм съществува още един етнос, в който често
пребивават посветени души, за да го подпомогнат в еволюцията
му, защото той е граничен Родови Ред в трансмутациите
по химическо сродство вътре в Животинското Царство – в
отношенията на трите му подцарства към четвъртото – на
хората.
Името на кръвната субстанция в еврейската Библия е Раух
– в нейният Лунен аспект на живота (Кабала), но в българската
Слънчева Кабара е Раур. Ра + Ур = Огън + Огън = плазма + плазмено
тяло.
Това е и основанието на Петър Дънов да кръсти едно от
езерата на Рила с името Бъбрека. Не само формата, а и знанието е
определило това име на езерото.
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в материята.
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4. Полов център и Полови жлези
Принцип на Живота на планетната материя.
Рибно езеро.
Полови органи. Полюси, които работят само в поляритетно
единство.
Половата система е Третата система в човешкия организъм,
която е инструмент на Царствата, функциониращи чрез тялото.
Мъжът – (сувастика) – дясно въртене, издигане до Идеята.
Жената – (свастика) – ляво въртене, снижение до Формата.
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Разположение на гонадите в жената и мъжа (А), проекцията им по време на
полов акт (Б) и енергийното завихряне между полюсите на гонадите (В).

Еден – фоликулът на Мъжа е Единица (еден = един).
Едем – мястото, където Еден (единият) започва да функцио
нира, докато стане Единица (общото) в Две (частното, жената)
и Множество (поколението). Това е Раят.
5. Перинеум и Крайници
Първото езеро.
Принципът на Живота и Смъртта в тялото.
а/ Перинеум
Перинеумът е енергийният център на живота на планетната
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• Ръце. В андрогинния човек те общо са четири: две
десни (мъжка и женска) и две леви (мъжка и женска). Ин и Ян в пълно
полярно равновесие (мъжка дясна – женска лява и мъжка лява –
женска дясна).

6.4.

материя (половият орган) и смъртта на планетната материя
(ануса). Този Център (първи чекрък, колело) е фрактал и анал за
материята, принадлежаща към „живата материя”. Перинеумът
е мястото на върха на Меча и началото на енергията Синджир
(кундалини), която има своя край в Главата (вторият човек). Така
Перинеумът се явява Първи средищен център за връзка между
физическото тяло и главата. В Перинеума, в този енергиен център
на човека се намират четирите първични клетки, образувани от
деленето на оплодената яйцеклетка. Вторият средищен център
е Гърленият чекрък (чакра) – астралният център на тялото на
Чувствата, чрез който енергията на главата се свързва с енергията
на Тялото, но вече с участието на Ума ни. Първият средищен център
работи на чисто физиологично ниво (приоритет на атомите по
химично сродство), докато Гърленият средищен център носи и
психичните вибрации на мозъчните центрове (психичните атоми
по сродство). Изводът, че Перинеумът и Гърленият център се
явяват естествени места за връзка между първото и второто
тяло в нашия организъм, е логичен и ясен. Затова на това ниво
– раменния пояс (ключичните хоризонтали, кръстачката на Меча)
– се намират ръцете на човека – физическите органи на неговата
психична (творческа) дейност. А в първичната връзка на чистото
животинско съществуване (перинеума) се намират вторият чифт
органи – краката – физическите органи за чисто физиологична
дейност
б/ Крайници – динамиката на Небесната и Поднебесната.
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Поляризация на телата при мъжа и жената през деня – слънчева система.
През нощта (лунна система) енергията е с обратен знак.

Троичността им се организира от дейността на Тимуса
(сърце) и двете ръце. За краката троичността се организира от
перинеума и двата крака.
Ръцете са структури, които „прибират”, „навътре”
„привеждат към себе си”. Ръцете работят с енергетиката на
пасивната зона в областта на Сърдечния център (главата на
котенурката Звезда),но в пряка връзка със Сърдечната троица.
Петте пръста на ръцете също имат интересна роля – четирите
прибират, а петият „захваща” прибраното – есенцията на личния
опит в практиката на дейността им, който се осъществява само
от човека. При животните този процес не е възможен, затова
те имат напълно безполезен пети пръст на предните крака,
което постепенно налага развитието да ги оттласне високо
нагоре по краката. Лапата на животното и ръката на човека са
като клапата, която разделя на две – неразвитото животно и
животното в развитие – човекът.
Ставащото горе, защото ръцете при човека са горе в торса, е
свързано с Втория човек (главата) – мозъка, тоест Ума – умствената

1

4

Такава е и структурата на планетата Земя: комплекс от
триъгълници, изграждащи най-сложната платонова фигура
космическата
–
пентагондодекаедричната
структура
(пентаграмна). В този смисъл Пентаграмът е символ на найсложната планетна кристална структура и на най-сложния
планетен жив организъм, притежаващ отработена психична
дейност – човекът.

А нтрополог и я

Вътрешният обърнат пентаграм
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Пентаграмът и Човекът
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човешкото

тяло .

4

1
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Слънчев
сплит

–

Тимус

Е лбет и ца

Гърло

дейност или с приоритетната
дейност на психичните атоми по
сродство. Така Четирите (ръце и
крака) са пряко свързани с Петото –
мозъка (главата) и затова Човекът
има пет крайника. Той е Пентаграм,
в който четирите служат на
петия. Човекът е Пентаграм,
но животните, въпреки че имат
глави, не са пентаграм. Човекът
Пентаграм е вертикален – с глава
(ум) в небето, но и с природа, в която
главата (умът) все още е свързан
с посоката надолу – пентаграмът
в центъра на Пентаграма, който
става винаги обърнат с петия връх
надолу (защрихованата част). А
петте му крайника са триъгълници
– крайниците на пентаграма.
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Господ (триъгълник) и Човек (пентаграм) са в единство на
Земята, с критичен апогей на идентифицирането си вПета Коренна
раса.Така в Материята (триъгълникът) чрез развитието си като
Човек (пентаграм) става възможно да се осъществи като Бог
(кръг). Или: Господ на Троицата (триъгълник) чрез образа си в Човек
(пентаграм) може да стане Бог – единосъщен и подобен на Него –
на Танг-Ра. И от „деца на майката природа” чрез преобръщането
стават „деца на Бога” – Синове.
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• Крака
Краката са структури от тялото, които „отвеждат навън”
или „преместват навън” организма.
Краката действат от пасивната зона на Планетната
костенурка – тазовата област, изцяло подчинени на планетния
принцип на Живота – оцеляването.
Същото се отнася и за животните, при които и четирите
крайника служат на съществуването. И това определя единствената
разлика между тези два основни вида от Животинското царство:
животно и човек.
Времето на естествената трансмутационна еволюция на
дилемата животно-човек е 900 000 000 години. А човешкият вид,
такъв какъвто го знаем днес, еволюира само от 19 000 000 години.
• Буквата Ф
Буквата Ф е структурен модел на енергийно-материалната
система в безконечност. Принцип на движение – ЮГ-ЮД, валиден
и за енергийните процеси на Слънцето, планетите и живите
организми, особено човека. Потокът на движение е Юд-Юг наляво
и Юд-Юг надясно. Потокът енергия излиза от главата, обхваща
тялото и се завръща обратно в перинеума.
Всичко обяснено по-горе се символизира от българската буква
Ф, която е идентична и в двете български азбуки – Глаголица
и Кирилица. Тя е символ на Троичността на творчеството в
Проявения свят, но за разлика от кабалистичните персонализации
на идеите и енергията, тук символът на подчинените енергии
се свива и слива с основното ядро на физическата субстанция –
майката на физическия свят – астралната енергия. Като символ
от Кабара-та на българите буквата Ф олицетворява всичко, което
кабалистите се опитват да съчинят, но без да персонализира като

тях специфичните субстанции
(наречени
в
Каба
лата
Сефироти), с което моно
теизмът на юдаизма става
доста неубедителен. Всяка
персонализация извън дълбокото
познанаве
на
енергийните
субстанции на Творчеството
и СЪ-творчеството говори за
липса на знание и единство в
монотеистичната идея.
Буквата Ф, както е изписвана
в
Кирилицата,
илюстрира
равнопоставеността на косми
ческата субстанция Дух и
земната физическа структура
Душа, разделени, но и слети
от Вертикала на астралната
материя, която е основният
посредник и строител на
единството Дух – Душа. В
ЮГ
Глаголистичния си вариант
(като галактически символ), същата буква е представена като Кръг
с вертикална права, което категорично илюстрира единството
мужду дух и душа разделени активно чрез астралната енергия
– правата вертикална линия – Ф. Този глаголистичен символ
илюстрира Реда.

–
Е лбет и ца
тяло .
човешкото
на
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В същата Глаголистична азбука, но изведена като чисто
езотеричен символ, тя вече приема формата на Елипса, хоризонтално
пресечена от линия завършваща с две кръгчета . Като алхимичен
символ тази буква Ф е от по-голямо значение, защото тя определя
принципите на развитието на двете субстанции (дух и душа) в
енергийното поле на Слънчевата система вътре в собствената

6.4.

Дух
Астрал
Душа

М аркаба .

ЮД (север)
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еклиптика. Този глаголистичен символ илюстрира Родовете в
проявения Ред. Или Редът (Ф) на проявените Родове ( ).
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6. Глава
Главата е първата от двете специфични системи в човешкия
организъм (мозък и пол), които принципно не принадлежат на
тялото, а са структури всадени в него. Затова в Тангризма
главата на човека се разглежда като отделна, Втора личност
вътре в Първата – тялото. Но ако половата система (Третата)
има напълно самостоателни, пряко свързани с тялото функции
за еволюцията на организма, то главата(мозъкът) представлява
напълно самостоятелна система, изцяло подчиняваща тялото
на своите планирани още преди раждането цели. Всички части
на този сложен организъм, имащ чисто космичен характер, са
предназначени за функциите на ума: мислене и съзнание.
Нервната система е тази, която анализира и отговаря
на условията на живота, следователно Вселената (главата)
контролира Планетата (тялото) и урежда вписването в генома
на новите условия – чрез половата система.
На нас, хората, са ни разбираеми преди всичко не свойствата,
а сигналите, които ги пренасят и представят, ние принципно сме
обременени от начина (състоянието), в което нервната система
ги приема и оценява. Обективният реален свят винаги е бил и
ще си остане субективна истина, тоест Висшият човек в нас
(Духът, Вселената) винаги ще бъде пряко зависим от нас (тялото)
и качествата ни, специфично предопределени от планетните
атоми (пола).
Дух – Душа – Тяло.
Следствието е само едно – отношение. Затова наричам
функцията на еволюцията Отношение25 и затова еволюцията е
винаги личностна, а не еднаква за всички, въпреки че е едновременна
и всеобща в общата сума от субекти съставящи Човечеството.
Искам да обърна специално внимание на два въпроса, които
разглеждаме от самото начало в Алхимията и които въпреки
честото споменаване и частични анализи, трябва да се осъзнаят
ясно и недвусмислено: първо – човекът е сбор от три части,
които съставят единство, съществуващо като цялост, наречена
25

За тази основна функция на нашия ум, както и за петте му функции на
дейност, виж студията ми „Отношението – функция на еволюцията.”.
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Човек. Те могат да бъдат олицетворени и илюстрирани от трите
Костенурки – свещените символи на Творчеството в Тангризма:
Вселенна, Звездна и Планетарна костенурка, които съответстват
на: глава – вселенна, тяло – звездна и полова система – планетарна
костенурка.
Второ: тези три проникнати едно в друго тела, притежават
вътрешен Ред, в който отново се вписват трите костенурки
като символи на структури и свойства, пряко свързани с идеите,
вложени в костенурките. Главата (мозъкът и цялата нервна
система) има своите лични три костенурки. Половата система
също притежава лична интерепретация, специфично обособена
в отделни органи: простата – вселенна костенурка, тестиси
– звездна костенурка, цялата полова система като структура –
тяло на костенурката Планета; матка – планетна костенурка,
яйчници – звездна костенурка и гърди (цици) – вселенна костенурка.
Без простатата и матката (които заедно обазуват порляритета
си) всички са БИполярни структури. По време на оплождането те
са в пълен енергиен синхрон и полярна хармония, които описах в
книгата си „Теория на енергийния обмен – обща част”.
Знанието, вложено в тази тройно структурирана троичност
на съществото Човек, се е разработвало и предавало на поколенията
в колобърската наука за бога и човека наречена КАБАРА.
Най-общо казано това е знанието за връзката между физическия
обект Човек и плазмения обект Слънце.
Кабара разглежда не химико-физическите енергийни и
вибрационни идентификации на човешкото същество, неговата
дуалност (БА и КА) и цялост, а възможността тази Цялост,
развивайки се, да приложи тридесет и шестте принципа
на съзнанието си, за да може човекът от биологичен обект
на материалния свят да се превърне в божествен субект на
вселената. Богът, както го разбират българите, е физическа
Същност на Вселената, притежаваща три основни свойства: мощ
(сила), ритъм (честота на полето) и слово (информация). Трите
са Началата на възможността този Център (звездата Алциона
от съзведие Плеяди) да организира НЕпроявения свят до неговата
пълноценна изява и развитие в Проявен свят. Тази Троична физична
реалност е началото на четирите реалности на непроявения и
проявения свят: кваркова, квантова, атомна и молекулна. Те са
Негово развитие по ”образ” (вселената е продукт на тези четири
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реалности), които водят до обособяването на петата реалност
– Ноосферата – психичния свят – Човекът, чрез който Центърът
реализира „подобието” Си. Петата реалност, Ноосферата, е
продукт на биоса на планетата и по-специално на четврътото
подцарство в Царството на Животните – човешкото. Петата
реалност е напълно субективна и нейната обективност се свежда
само до реалността на съществуването й, но в никакъв случай
не може да се приема като идентична със споменатите четири
реалности.
Това разбираме в Тангризма под понятието Бог на Вселената, а
не чрез наситения до безумие егоцентризъм на човека, оприличаващ
своята биология и характер с потенциалите на понятието Бог.
Разликата е огромна.
КАБАРА е подход за осмисляне и осъзнаване на реалността
Вселена. Този подход има своите тридесет и шест етапа на
осъзнаване и осмисляне, които естествено и плавно превръщат
човешкото същество (съзнанието му) в Небесно същество. КАБАРА
е разгънатата цикличност на Амон-Ра като алгоритъм на Закона
за Четвъртичността в Небесната (Вселената) и Поднебесната
(Земята).
Ако използваме казаното в глава ”Вселенни персонализации на
Андрогинния човек” на тази книга, можем да определим, че става
въпрос за великия Поход на душата да извърви своя личен Път
на еволюция от двукрило същество до шесткрило същество,
задължително преминавайки през формата на безкрилия човек –
душата, символично наречена в Тангризма КА. Тогава става ясно,
че КАБАРА осмисля и дава енергия на човешката душа КА в нейния
велик път за превръщането в БА, чрез енергиите на зведата
РА – Синът на ТанГ-РА – Слънцето (Амон-Ра). Чрез творческите
енергии на силата РА в лично противоборство с енергията на
разрушението ЗО.
РА – Костенурката Вселена. Танг-РА или звездата Алциона от
Плеяди. НЕпроявенят свят. Универсумът или Общото за Вселената.
КАБА – РА – Универсумът на РА (Амон-Ра). Творящата сила РА.
Костенурка Звезда (Слънце).
КАБА-ЛА – Уникумът на Универсума КабаРА. Проявеният
химически свят на определена планета. Човекът. Планетна
костенурка. Разрушителната сила ЗО. Кабалистичното знание
се отнася само до Принципа на реализацията на ДНК под
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ръководството на Планетния Княз в процесите на неговото
детерминиране – хромозомният набор на хаплоидите.
КаБаРА са трите костенурки в едно. КабаЛА е две костенурки в
едно (Лунна плюс Земна), но и двете са на едно ниво на развитието
в семейството на Слънцето – планетното.
Юдаизмът, разбира се в лицето на личности като Папюс, взема
Вселенния Принцип на Творчеството и Планетните принципи
на материалното СЪ-творение и ги развива в система, но това
е Лунното творчество – еднопосочно, материално и бездуховно
проявление на съзнанието, потънало дълбоко в битието. Лунното
творчество дори не е планетно, а само сателитно. Затова и
тяхната Книга започва с този процес Битие-то, тоест света на
проявеното тук, на земята. В нея са описани всички процеси на
Проявения атомен свят, но не и на Принципите – семената преди
проявата им. Знанието за Принципите (семето, родовете), е в
Кабара – Слънчевият Принцип на Творчеството. Кабара е книга на
Творчеството, неразривна част от Алхимията на Слънчевия Логос –
РА – Слънчевата костенурка, която не е включена в Кабалистичното
учение на евреите. И това е напълно разбираемо, защото те
принадлежат на лунната система в живота на планетата.
КабаРа работи с тринадесет центъра, докато КабаЛА само
със седем плюс три – Сефирите, от които трите не работят
в материята. В матералния свят (нашия) работят само седем
принципа – закони в материята, които са Адам Кадмон – човекът
в неговия материален физически вид като Вселенен принцип с
неразвит Принцип на половата енергия. Затова земната Йерархия
го убива и претворява (разделя) на две полови системи – мъжка
(Адам) – Общото Вселенното и женска (Ева-живот) – Единичното,
Планетното.
Йехова няма никаква роля в Слънчевото Творчество. Той го
взима наготово и само го поставя като необяснен Принцип над
всичко. Йехова – кой е той?! Защо като бог на планетата не може
да покаже лицето си на Мойсей – неговият личен пратеник на
земята?!
В Кабара тези два принципа не съществуват, защото
Слънчевият логос и слънчевите души не притежават агресивност
– те са в Четвърто ниво на отношенията – плазменото, където
антагонизъм не съществува. Кабала е всичко, което е станало и
става на Земята – самата Земя.
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Кабара е всичко, което е Вселената и Слънцето, включително
и възможността тези Две да се проявят в Третото – планетата
– независимо коя е тя в планетната система на звездата Слънце.
Тези две системи от знания имат своите два Центъра на
Земята. Кабаристичният – Земята на ЙОН (НОЙ), Жлезата на
Времето или както го познаваме днес – Балкански полуостров.
Кабалистичният се намира в ЮД (север) полюса на планетата.
Свещенните им места са Агарта (слънчевият) и Шамбала
(лунният). Между тях съществува вечен проблем – битката за
Човека – битката между Лунното и Слънчевото начало, така ярко
и точно описана във Ведическото учение на Слънчевите Деви –
„Бхагават гита”. Девите, каквито и да са те, не принадлежат на
лунната йерархия, а на слънчевата.
Мааркаба е Методика за действието на Принципа Кабара.
Отнесено към Човека това означава, че Мааркаба е Закон за
Творчество, подчинен на Кабаристичния (
) приницип, докато
Кабала е същият Закон, но подчинен на Лунния принцип –
отражението на РА. Затова Кабала е Лунното божество АлЛа,
реализирано чрез земния племенен бог на евреите Йехова. С
начеването на последният цикъл от битката между Слънчевите
посветени (тангризъм, орфизъм и зороастризъм), с Лунните
поклонници (всички лунни религии), започва създаването на
юдаизма, будизма и мохамеданството – такова, каквото е днес,
а не каквото го предава на арабския свят Мохамед. Битка, която
разделя света на хората на две (кози и овце) и която в последна
сметка ще принуди лунните души да напуснат планетата.
Тъй като колобърството, в духовното ниво Катар, разглежда
света като отражение на Всемира – Вселената – става ясно,
че движението на Духа преминава през циклите на Пропадане –
когато небесната душа Ба (духът-душа) „пропадне” в материята
до нивото на обект КА (човек). Тогава отражението ни дава
информация защо Египет нарича небесната част на душата-дух
КА. Там Слънцепоклонничеството е просто субективен принцип
на това отражение. Когато разглеждаме Човека (според Египет)
като отражение на Вселената, мислещият човек разбира, че КА е
съществуващата в нас Небесна субстанция (дух), която се развива
на планетата Земя като БА (човек). Разменянето на местата на
символите КА и БА не е съществена пречка за осъзнаването на
Знанието, което българите и египтяните имат за възможността

М аркаба .
–
Е лбет и ца
тяло .
човешкото
на
А нтрополог и я
6.4.

Човекът да извърви своя личен път в еволюцията си. Ако го извърви,
защото някои души ще пропаднат така дълбоко и необратимо в
материята на тежката физическа реалност, че ще се превърнат
от творческа реалност РА в разрушителната ЗО. Състояние, от
което няма връщане назад – към Небето…поне докато изтече
еволюционното време на сегашното Човечество, а това са милиони
години. За нас КА е БИнарната обективна реалност на субекта
Човешко същество, преминаващо през субективно обучение, за да
получи такова ниво на развитие на своето съзнание, че да стане
БА – свръхсъзнателно същество.
Вътрешният, материален Път на развитието, се символизира
от удвояването на символа Ба – съществото става БА-БА.
Българският език е емблематичен в това отношение, защото
само той словесно обозначава нивото на съзнателна опитност на
човека. Затова символът БаБа е безполов в мисленето на българите:
Баб – баща, а и Б ба – майка. Те са понятия в смисъла за възрастни,
знаещи, мисловно и духовно зрели същества. В книгата ми „Колобър”
дадох обяснение за тези сакрални думи и срички в българския език
и символика. Нека не забравяме, че умът в нас не мисли – мисли
словото, а умът осмисля и синтезира чрез словеснния потенциал
на интелектуалното развитие на човека – понятията, смисъла
на неговото слово. Казаното ясно и категорично е защитено от
българската азбука Глаголица – предадена на човечеството от
братята Методий и Кирил Константин Философ. Те не са я измислили,
а са възстановили старата българска азбука, пригаждайки я към
новите обективни условия в държавата, вече съставена от траки
и българи. Глаголицата не е азбука за ежедневни писма. Тя е азбука на
символичното предаване на Знанието вътре във възможността
да се сформират понятия, чрез кодовото образуване на графичния
знак (буквите – квантите на словото), носещ информация,
обединяваща трите нива на проявявление на вселенното
ДАО. Всеки знак от нея съдържа единството и значението на
единичната символика на буквата в развитието на Вселената
– Общото. Глаголицата е символика на Алхимични Принципи и
Системи в галактика Млечен път, но и действието на същите в
отношенията между Шестте галактики на Мегагалактиката –
Вселената. Всяка галактика от нашата Вселена има своите Шест
аналога в глаголицата. Системата Вселена се синхронизира от 6
по 6 структурни символа, които дават общия баланс от 36 кода
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– букви. Последните шест букви в Глаголицата са и Лични символи
на Всеки от Шестте галактични центъра. На рисунката по-долу
виждаме Глаголистичния модул за образуване на буквите – символи,
който е съставен от Осем фрактала, производни на деветия –
Кръга – Колелото на Творческата йерархия. Елбетицата е модулът
на Глаголистичната символика:
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Глаголицата на българите е продукт на символика с галактически
смисли, които съставят Единното Слово на Вселената. И това не
е етническа претенция или преднамерена презумпция, а знание,
което в Тангризма – най-древното и единствено монотеистично
учение на Земята, е съхранено напълно. От тези символи
произхождат българският и тракийският символизъм на словото
– писменостите на двата етноса, които винаги са били един и
единен народ, но с различни култови култури и космогонии, които са
в реален културен синхрон. Руническото и Глаголистичното писмо
са майка и дъщеря на писменото слово на човечеството. Както
Тангризма е първоизточник на всички духовни учения и школи на
Пета коренна раса.
Глаголицата е Кабара-та на Вселената и е графичен израз на
функционална система за Слово в нашата галактика и слънчевата
система. Тя е Кабарата на българската езикова култура (не на
тракийската, която има друга символика, свързана с еволюцията на
уникума ДНК, а не на универсума Семе). Нейните тридесет и шест
букви съответстват на Тридесет и шестте нива на УМ-ай (сина,
ума) в неговото индивидуално развитие, осъществено като частен
случай на Общото. Буквите, като фрактали-майки са графична база
за система от вторични символи, чиято сакрална символика е
свързана с междинното поле на реализацията на Небесната – преди
да стане Поднебесна и те се наричат Руни. Руническата писмена
символика произлиза от глаголистичните символи, от второто
ниво на реализация на Универсума. Универсалните вселенни
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символи Кръг,Триъгълник и Квадрат са нейни базови фундаменти
за структуриране на символи и отразяват: Небето, дейността
на Небесната Троица (
) и реализацията им в полетата на
материята (химичската реалност) – Квадрата, Саракта. Така
универсалните Принципи на вселената, графично изразени в кръга,
триъгълника и квадрата, чрез огледалния принцип (отдолу-нагоре)
стават квадрат, триъгърник и кръг, като триъгълника вече е израз
на Поднебесната Света Троица (
).
Последните Шест букви от Глаголицата са регистрация на
изключително специфична символика на божествените нива – ако
така можем да неречем нивата на непроявения свят и проявата
му в материята. Великолепието на това знание е отразено в
Ижицата ( ) и Двата ЮС-а (
,
), както и на Ер-голям и Е –
двойно ( , ). Последните две букви дълго и неистово тревожеха
определени среди и етноси, които положиха неимоверни усилия
чрез невежеството на комунистическата върхушка да ги изхвърлят
от писмената култура на българите, но… те вече достатъчно
добре си бяха свършили работата за еволюционното съзряване
на българския народ. Изключително високо посветената душа
Климент Охридски организира тази символика по перфектен начин
в азбуката Кирилица (безочливо наречена днес славянска, въпреки,
че в нея няма други букви освен български).Така двузнаковата
система Глаголистичен троен символ – Кирилистичен графичен
вариант, означиха епохата на началото на трансмутационните
процеси за системно навлизане на понятията в езиковата култура
на балканския народ (траки и българи), а чрез тях и в целия свят.
Глаголистичната система притежава Шест функционални
символа, от които Четири са свързани с проявяването на
четирите реалности във Вселената: Щ (
), Ц ( ), Я (
)иЮ
(
). Те нямат аналог в нито една друга писмена система, както
и във вълново – звуковата характеристика на другите езици.
Звуците Ц, Щ, Я и Ю са двойни звукови съчетания, носещи единичен
графичен символ в азбуките ни. Във всички други езикови и писмени
системи тези букви се образуват от два или три символа: Щ – sht,
Ц – ts, Я – ia и Ю – iu. Алхимичното им значение поставя редица
въпроси към функционалните процеси на структурирането на
четирите реалности: кваркова, квантова, атомна и молекулна,
които структурно, вътре в Глаголицата и Кирилицата, определят
отговори, свързани с понятията Начала, Сили, Власти, Престоли

215

М аркаба .
–
Е лбет и ца
тяло .
човешкото
на
А нтрополог и я
6.4.
216

и Царства. Тук трябва да подчертаем структурния принцип на
образуването на Глаголистичната система, сведен до геометрията
– графичната наука за развитието на Точката в Кръгове,
които интерпретират основния Кръг – Вселената, Бога-Отец,
Универсумът. Всички букви в глаголицата произлизат от тази
троичност на умножението на Центъра (точката в кръга), където
точката, като принципен символ на кръга (независимо че се приема
като безразмерен обект), има формата на малко, микроскопично
кръгче. Това е Синът, Словото, Логосът. В този случай Трите кръга,
образуващи графичния образ на глаголистичните символи, са пряко
свързани с дейността на Сина, интерпретиращ Трите ипостаса:
Отец, Свети дух и Син – кваркова, квантова и атомна реалност.
Другите две букви, които са пряко свързани с Четирите
реалности, но не като функции, а като символи на Равновесието
са Ш (
), и Ъ (
).
Първата Ш също е двузвукова Ш = ш + ъ.
Този знак е талкова сложен и специфичен, че другите народи в
своите разширения на езиковата и писмената си култура не могат
да го трансформират. Те не притежават знака Ъ, което прави
непроизносим звукът Ш. Затова в Китай, когато трансформират
Руническите символи на майката на Глаголицата – астрономичната
писмена система на българските колобри, не могат да преодолеят
този праг и Ш остава самостоятелен йероглиф.
Знакът Ъ не се интерпретира в нито една азбучна система и
остава строго български. Възприет е и от траките в говоримия език
на народа ни, съставна част от който са и те, но те притежават
други две свои писмени системи, които няма да анализираме тук.
Споменатите шест знаково-звукови символа в Глаголицата и
Кирилицата на Климент Охридски, се отнасят строго и уникално
към българо-тракийската фонетична система. Разглеждаме ли
сакрално и алхимично двете български азбуки, трябва да имаме
предвид тези 4+1+1 писмени знаци, защото те квантуват
енергетиката на азбуките по уникален начин.
Буквата Я – последната от азбуката Кирилица, е идентична
по значение с буквата Я от глаголицата (
), но носи пълноценно
алхимичната символика на тридесет и шестата буква от нея –
ижицата.
Последната глаголистична буква – Ижицата, символизира
Иисус Христос (Иса Ра) сред своя народ – българския. Имали сме в
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стария си календар и празникаът Южици-Верижици,
който ясно изразява това дълбоко знание.
Ижицата е символ на проявата на Сина
(ИИСАА,Иса Ра – Иисус), в света на материалните
структури. Синът е СЪ-Единението на Небесната
с Поднебесната, в процеса на осъществяването
на реалния свят, чрез човешкото същество. Да
видим кои са сакралните фрактали, чрез които
Ижица
тя обединява Небесното, Поднебесното и Човекът
(синът).
Първият фрактал е буквата И ( ), означаваща съединението,
събирането на две в едно. Тя е Нищо – то, което се определя като
междинно, неутрално, но съединява принципно и обективно двете
части. Вътре в своята цялост буквата
е съставена също от два
обединени фрактала
и
.
Знакът
е символ на Небесната проява на НЕпроявеният
троичен свят (триъгълника), тоест на Небесната Троица, като
Възходящ Принцип, произлизащ от Кръга (Бога, Танг-РА), и неговия
Център (
). Кръгът е Универсумът, Богът – Отец (Иже си на
Небесех, а не планетният Господ), от чийто вибрационен център
(точката) произлиза Небесната Троица, чрез Словото (Сина).
В своя Кирилистичен вариант тази буква съответства и
на знака , което я свързва със старото българско означение за
енергията на космоса – АЙ. Тази частица, означаваща Етърна енергия
се прибавя не случайно към имената на Трите ипостаса на Танг РА:
Дум-ай, Жън-ай и Ум-ай. С първите две имена ( мъжкото и женското
начало) се означават и двата основни меридиана в човешкото
тяло: Управителя – Заден среден меридиан и Белият меридиан –
Преден среден меридиан. От което следва, че нуждата да има в
Глаголицата три букви означаващи буквата И има изключително
сакрално значение, а третата е пряко свързана с космоса. Същото
се отнася и за буквата Ф, но за нея по-късно.
Вторият фрактал на Ижицата е буквата С – , също съставена
от два фрактала
и
и представлява огледално отражение на
буквата .
Знакът С (
) илюстрира Словото. Словото като принцип
на потентността на кварково-квантовия свят, като звук, като
Глагол – глаголя – говоря, озвучено слово. Той е Низходящата Небесна
Троица (триъгълника) слизаща чрез Словото – глагол, в света на
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материята.
Единството на символите И и С (знаците на Небесната и
Поднебесната), дава основният графичен символ на Ижицата – Бог
(Танг-РА), реализиращ се като Небесна (непроявена) и Поднебесна
(проявена) Троица. Троицата на Небето и Троицата на Земята.
Ижицата е сборен символ на Небесната и Поднебесната (двата
триъгълника в кръга) изразени чрез символът на Сина – човека.
Затова я наричаме ИИСАА (Иисус).
В буквата Ижица глаголистично и алхимично се намира и
символът на реализирането на двете Троици. Този трети символ
в нея е
. Той е поставен в основната, низка част на знака Ижица,
защото е пряко свързан с Проявената Троица, а не с Небесната.
Знакът
представлява част от знака на буквата Щ от Кирили
цата, но той произлиза от буквата Щ в Глаголицата – (
) или
( ). Буквата Щ е символ на поднебесната Троица ( ), проявена в
живота на Хората, тоест в съзнанието на словесното същество
Човек. Основната хоризонтална греда на буквата Щ ( ) е символ за
Човека в материята – бог в развитие. Затова тази хоризонтална
част от буквата Щ се прибавя към Ижицата – за да символизира
духовно пробудения човек в живота. Тя е символ на ИИСАА (Иса Ра
или Исус Христос) в тангризма, защото Той е символ на Бог и Човек
в едновременото осъществяване на синовността: АЗ и Отца едно
сме!
Както пък ЮС-ът и ЙОТ-ЮС-ът символизират бинарността на
българския народ – траки и българи, в космически смисъл, както и
тяхната самостоятелна дейност в Епохата.
Буквата Ъ (ер голям
) символизира Бога като присъствие
в човека – Свети дух. Не случайно тя се нарича още „Подписът на
Бога”…на ТАНГ-РА.
Буквата (ят), е символ на планетата Земя. Този знак е
идентичен със зодиакалния и астрономичен знак на планетата
ни – . Когато го изписваме, ние всъщност изписваме символа на
планетата. Словото Саракт в българската понятийна символика
означава Земя. А названието на буквата Е – двойно произлиза
от еднаквостта между астрономичните знаци на планетите
Земя и Венера – двата Саракта на планетната система. Те
са огледални вертикално отразени фрактали – също като при
Ижицата.
Буквата Ь (ер малък ) символизира Човека – пътник (трак),

М аркаба .
–
Е лбет и ца
тяло .
човешкото
на
А нтрополог и я

26
Глаголицата не е измислена от Кирил и Методий, а е пресъздадена,
преработена и пригодена за ползване от българския народ съобразно езиковите
характеристики и на тракийците. Тя е нов вариант на старата Глаголистична
писмена система известна като Вавилонска. Глаголицата е най-старата азбука на
земята, носена от алхимичното колобърство като символизация на галактичните
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който обучава хората в света на Проявеното,чрез вибрацията на
словото си (химните), как да вървят по пътя на Героя (Херакъл). Това
е самият Седемструнник на Небесната вибрация – Орфей. И тук
ще забележим отново знакът , който осведомява посветените,
че Син на Господа Бог (Слънцето) е слязал сред хората – сред
просветлените души на Тракия (Rakhiva – Небесна твърд) – ОРФАЙ – двусъщностният посветен на Слънчевата система.
Разбираме, че в Глаголистичните символи се крие вселенна
информация, пренасяща Принципите на Творенето и СЪ-творенето.
Те могат да бъдат лесно осъзнати в реалния свят като двете
Велики Вселенни Индивидуалности Орфей и Христос, реализирани
в живота на Човечеството в Пета Коренна раса, чрез човеците
Херакъл и Иисус – Алфата и Омегата на духовното развитие.
Дванадесетте подвига на тракиеца Херакъл и Дванадесетте
тайнства на българина Иисус са Началото и Краят на циклите
на обучението на човечеството в Пета коренна раса. Но като
Принципи (защото глаголицата е точно това), тяхното дело
е валидно за всички звездни и планетни структури, където има
Човечество, достигнало такова ниво на развитие.
Проявата на всеки човек с окончателно реализирани задачи
в света на Земното човечество, се илюстрира с буквата Ф
(
и ), която не случайно се повтаря два пъти в Глаголицата,
но с различно графично означаване. Тя присъства в Глаголицата
отново и непосредствено преди Иисусовата буква – Ижицата. Това
е Човекът на Шеста Коренна раса, когато всички духовно развити
хора ще изгубят окончателно своите расови, етнически, полови
т.н. различия, без да изгубят обаче своите лични индивидуални
качества на свръхсъзнанието си.
Тъй като българският и тракийският езици представляват
системи за означаването на реалния и духовен свят, то логично е да
осъзнаем, че Глаголицата е специфична знакова символична система
за предаване на структурите на Словото (буквите), вместваща в
себе си принципи от Вселенен мащаб. Затова Кирил Константин
Философ я разработва и развива26 за нашия народ в епохата, когато
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двата етноса са изгубили напълно биологичните си и психични
различия – слели са се тотално в единното съзнание за народ и ... са
обединени от общо държавно-духовно учение – християнството.
Шейсет и четирите тракийски фрактала (племена) се сливат с
единната и одържавена духовна и социална култура на българите.
На полуострова тогава (по времето на Аспарух) няма славяни (
това понятие все още не е въведено в историческата наука), а
само траки, от чийто военен гений са респектирани всички
местни народи и които…радушно и братски приемат завърналите
се българи и дори приемат приоритета им в държавните дела,
изразено в името на държавата – България, а не Тракия. Двата
етноса, съединени отново, „застиват” в последната си роля за
еволюцията на човечеството – трансмутацията на всеобщата
ДНК на народите. Темпорален духовен процес, който се развива до
днес и който приключва след още няколко години.
Глаголицата е символната система (буквите – фрактали)
и вселенни знания. Българи и траки имат азбуки, които се ползват от посветените
и от елита, съобразно принадлежността на човека. От двете тракийски азбуки
(чентум-аттико и алфавитата), са произлезли познатите ни днес Латинска и
Гръцка азбука. Константин – Кирил Философ възстановява, легализира и пригажда
Глаголицата за официално общонародно ползване от българи и траки. Папизмът
е приел българската Глаголица за четвърта свещена азбука (странно наричана
като Кирилицата – славянска), защото Константин Кир-Ил Философ, е доказал,
че тя е старата българска азбука, предхождаща латинската, която той и брат
му възстановяват. Глаголицата е толкова стара, колкото писмеността на
траките чентум-аттико – майка на „свещения” латински език, както отбелязвя
и Дафина Лиенци в книгата си „Посланията на Богородица”. Папата няма как да
възрази на тази истина. Траките и българите са имали по две азбуки – сакрална
и общонародна. Не се изисква много внимание, за да се осъзнае близостта между
аттико и кирилицата, които са просто две етнически разновидности на една и
съща писмена система.
Глаголистичната система за означаване на мисловната аура на хората
има определено филогенетичен характер, който при говорене и изписване
(онтогенетичното реализиране) внася нова парадигма в Ноосферата на
планетарния времеви и културен континиум. Време е учените да се вгледат повнимателно и в Седмолъчницата от Плиска, която не е сбор от символи, а система
от кодирано слово с ясен логически смисъл. Тя е личен атрибут на АНколобъра на
Каганата от преди Аспарухова България, християнството и възстановяването
на Глаголистичната азбука. Нейните рунически символи се образуват от същия
Свещен модул на словесния знак използван в глаголицата.
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на Всеобщия предвавилонски език и писменост на народите от
планетата, който човечеството „раздроби” на хиляди нови
фрактали (всички писмени системи на народите), изграждащи днес
общия „организъм” на човешката лексикална култура. Глаголицата е
Единната писменост на галактика Млечен път и съпътстващите
я Шест други галактики. И тази сакрална истина се съдържа и в
Кирилицата, в която двете букви Е и З чертаят принципите на
динамиката на Вселената.
Кирилистичният знак Е символично илюстрира Бога в неговата
троичност на планетния Логос или Трите тела на Човека. Той е
дясното филогенетично устройство, вложено в човека и словото
– културният феномен на ноосферата – сувастичното движение –
Живот (етер, дифузната енергия на вселената).
Знакът З ( всъщност обърнато Е), е антипод на Е, на Троицата,
на Човека. Той е ЗО – свастичното онтогенетично енергитизиране,
определящо лимита на живота и затова символизира Смъртта.
ЗО – злото на планетния плацдарм, на йерархията на Княза, където
Всичко яде Всичко.
Глаголицата и Кирилицата са новите азбуки, новите кванти
на новото съзнание, което битува в психичната реалност на
човечеството – Христовото съзнание. Глаголицата, в нейния пократък вариант, е позната на българските колобри-алхимици от
дълбока древност – от над 17 000 години преди Христа. Тези символи
са Галактически и Вселенни. Те не принадлежат на никой народ, на
никой етнос и на никоя култура, но… се дават на онзи народ, който
е достигнал нужното духовно ниво на развитие преди Плазмената
реализация. Народ, който може в своето общонародно съзнание
да изживее и превърне в реалност, в начин на живот Завета на
Централното Слънце (ТанГ-РА): Душа душа да не поробва и Дух
духа да не подвежда!
Тридесет и шестте нива на развитието на личното съзнание
на човека (колкото са и буквите в Глаголицата), описах в главата
за Колобрите – Двуглави орли. Още по въпроса читателят може
да прочете в главата за Богомилите – последните българи, които
правят опит да върнат знанията на Тангризма като основна част
от деформираното Учение на хунора – есей Иисус Христос.
Тук разгледах приоритетно само онези букви от Глаголицата,
които имат пряка връзка с алхимичните трансформации и
трансмутации в духовната езикова култура на българския народ.
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Руническото и Глаголистично писмо на българите има далеч пошироки и значителни съдържания, заради което заслужава специално
разглеждане – нещо, което в този труд ще ни отклони много от
основния въпрос – алхимичните знания на българите.
Кабара е наука за Трите принципа на еволюцията на човешкото
съзнание, еманирани в Трите тела на човека:
1. Дванадесет нива на Вселенния човек – мозъка. Слънчев Логос
(Амон Ра). Кабара. Слънчеви учения. Агарта.
2. Дванадесет нива на Личността. Тялото. Лунен Логос. Лунни
религии. Кабала.
3. Дванадесет нива на Земния човек (инидивид) и земната
еволюция. Полова система. Планетен логос. Шамбала.
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Или какво представлява така нареченият в Тангризма Втори
човек вътре в тялото на човешкото същество. Мозъкът, заедно
с Гръбначния стълб и всички проникнали дълбоко в тялото нервни
клетки, не е в биологична връзка с клетките и органите на тялото,
а представлява всадена в тялото отделна система. Тази гигантска
колония от нервни клетки, самата тя представляваща единна
цялост, дълбоко вплетена между соматичните клетки на органите,
е напълно самостоятелен организъм по отношение на всички други
органи и системи в тялото ни. Като гигантска медуза, простряла
пипалата си до най-далечните кътчета на нашето тяло Нервната
система е всадена вътре в организма като отделен организъм и
е най-чувствителната система в него, свързана със състоянието
на всяка клетка, орган и на целия организъм. Всички нервни клетки,
включително и пипалата им, са разположени в междуклетъчното
пространство на организма. Те са изолирани от съприкосновение
с клетките на тялото от защитния слой на миелиновата
обвивка, която има силни електрични свойства, за да възприема
състоянието на клетките, но и силни блокиращи електрични
качества, за да изолира тяхното състояние докато нервната
клетка предава токовите си информационни импулси към мозъка.
Нито една клетка от соматичните не познава дейността на
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нервните клетки, въпреки че непрекъснато кореспондира с тях и е
в пряка зависимост от качествата им. Този факт се отнася както
за човека, така и за целия животински свят. Принципно – за цялата
„жива материя”.
Нервната система е „монарх”, който усеща поданиците
си (тялото, клетките), но те реално не съществуват за него.
Нервната система не се интересува Защо и Как клетките са
такива, а само отчита че са някакви в даден момент и като
монарх реагира: прави се, че не разбира състоянието им, или пък се
отнася с тях като към бунтовници – потушава”вълненията им”, а
понякога ги удовлетворява.
Ако хората осъзнаят факта, че нивото на еволюция на
материята „живи същества” е опит на същата тази материя да
развие своето съзнание (Джу2) до нивото на пълно осъзнаване и
разбиране на света на материята, както и факта, че „неживата
материя” има същия вътрешен стремеж и цели, много лесно
можем да си обясним как „неживата материя” осъществява
възможността нейните елементи да служат на живите души. В
основата на тази абсолютно алхимична симбиоза и синтез стоят
единствено атомите по химично сродство, както и тясната им
връзка с атомите по психично сродство. Или: Джу1 осъществява
базата на симбиотичното отношение, а Джу2 потенцията
на осъществяваната в еволюцията промяна на осъзнаването
до съзнание, тоест до основите за възприемане и оценка на
познанието. От познанието до знанието има една единствена
крачка – развитието на материята чрез задължителното
организиране от енергията. Тази крачка обаче има невероятно
много стъпки (цикли) до израстването на познанието до знание,
заради което се налага нашият ум да не помни всичко по своя път
на развитието си, но и да не го забравя истински. За решаването
на тази задача ние, тост всички животни, имаме две полукълба в
мозъка си.
Реално, с разбирането на верността и в същото време на
условността, ние трябва да осъзнаем, че структурата на нашия
мозък е точно такава, за да можем да развиваме в съзнанието си
ниво на знанието. Казано алхимично: полукълбата са физически
структури от единство, което алхимиците пряко свързват
с приоритетите на атомите по сродство в нашия мозък и….
чрез него, са всъщност единствената възможност материята
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и енергията да еволюират до състоянието, което наричаме в
Тангризма БОГ! Но не антропоморфният беловлас Старец, пред
когото ревливото човечество хленчи за нескончаеми подаяния,
а действащото съзнание на Вселената – единствената нейна
същност, намираща се навсякъде и във всичко, едновременно,
циклово и… в развитие.
Тъй като Човекът е съставен от множество самостоятелни,
но интегрирани в едно общо физическо тяло елементи – клетките
– той е в състояние при дадени условия, свързани със състоянието
на атомната структура на материалното тяло на Частта
от Вселената (звездата), от която са съставени, да се завърне
отново към старото им състояние на съществуване – отпреди
образуването на тялото – запазвайки нивото на съзнание, което е
достигнало това единство от елементи (клетки). „Завръщането”,
рано или късно, поставя човека в ситуацията да стане чисто
енергийно, тоест светлинно същество, напълно идентично със
спецификата и качествата на обекта от Вселената, от който е
произлязъл. За нас този обект е звездата Слънце – Амон-Ра, Синът
на ТанГ-Ра – един от милиардите му Синове във Вселената ни.
Интеграцията на елементите – същества (клетките), е
заложен процес в яДНК, който наричаме Раждане (обективизацията
на светлинно плазмено състояние, чрез атомите на планетата) и
неминуемата му детерминация и разпад, които наричаме Смърт.
Такава фактически не съществува, защото субсъстоянието на
разпада не унищожава атомите, а само ги освобождава от старата
им организация – молекули, клетки, органи, тяло.
Смъртта съществува единствено на ниво Структура (на
обикновените и химическите атоми по сродство), но не и на ниво
енергия (психичните атоми по сродство), които запазват своето
съзнание и в следващите форми на съществуването на материята.
Частите на Мозъка не са разделени на отдели в дейността
си. Те представляват единен орган с различни структури, имащи
лична специфична и специализирана дейност, която се изявява
само като характерна част от Цялото. Тази тясна специализация
на стуктурите се изразява главно в сензитивността, но не
и в паметта, която е от изключително значение не само за
конкретното съществуване, а и за целия комплекс от прераждания
в еволюционния път на душата. Паметта няма специално място
в мозъка, тя е комплекс от невронни пътища, които запаметяват
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специфичното (предмета или преживяването) и го възстановяват
чрез събуждане на тези електрични пътища, чрез възбуждането
на някоя част от веригата – на запаметените характеристики.
Нейните Осем центъра, свързани с определени части на мозъка,
представляват сложна, взаимосвързана структура на Вселенната
костенурка. Два от тях са място на връзката на шестте основни
центъра с физическия организъм. Следователно имаме шест плюс
два обективни центъра на психичните атоми по сродство пряко
свързани с химичните атоми по сродство на тялото.Центровете
на Вселенната костенурка се намират в древните дялове – под
мазелестото тяло. Само два от всичките осем са пряко свързани
с качествата, които нашият Ум придобива в конкретното
прераждане. Шестте са свързани с петте стомахчета,четири
от които, две по две, контролират психичните атоми на
двете полукълба и способността им да се свързват на сетивно и
свръхсетивно ниво.
Паметта е е строго алхимичен процес, който се реализира чрез
специфични характеристики на атомите по „химично и психично
сродство”. Затова паметта се проявява с две главни качества:
обективна и субективна. Обективна е когато химическите атоми
по сродство фиксират специфики от реалния свят, независимо от
субективните впечатления на преживяващия мозък. Субективната
се проявява чрез психичните атоми по сродство, които имат
водеща роля в запаметяването на веригата от характеристики
на психично ниво – на чувствата и впечатленията. Така се
предопределя и пътя на спомнянето. При обективните спомени
водеща роля имат атомите по химично сродство, които възбудени,
дори и по случаен път, могат да задействат цялата верига от
токови импулси и човека да си припомни събитието, включително
с психичните му характерности. Когато активирането на тока по
веригата на спомена започне по психичен път чрез някое чувство,
а химическите атоми по сродство допълнят картината на
спомена със своите обективни припомняния (изживяване на болка,
например) имаме спомен на психична основа.
Наричам обективни онези процеси на запаметяване и
припомняне, при които припомнянето се основава на качества,
свързани с реалния свят – мирис, форма, вкус, докосване и т.н. –
качества на нашата сетивност. Субективността се основава
на преживявания, които отново могат да възстановят токовия
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импулс на спомена, чрез чисто субективните катализатори –
необоснован страх, удоволствие, негодувание, сходна на събитието
гледка, чувство породено при прочит на книга, внезапно изникване
в ума на част от преживяното, гласови данни, радост, мъка и т.н.
И при двата вида памет протичат едновременно и двата
процеса, но единият е водещ. Кой да бъде водещ зависи от
нашата чувствителност и способностите на ума да провокират
протичането на енергия по веригата, както и от значимостта на
отделни детайли от събитието, които сетивата ни са възприели
по-активно.
Загубата на памет е следствие от пробиви във веригите на
запаметяването, при което токът не може да обходи цялата
верига, а спира или прекъсва някъде и споменът не може да се
възстанови. Тогава възниква онова непреодолимо чувство, че
знаем, но не можем да го кажем: „На езика ми е, но не мога да го
кажа!” След дълго време на неактивност на някоя верига настъпва
и процесът на пълното забравяне. При изключване на комплекси от
подобни, взаимносвързани електрични вериги настъпва частична
или пълна амнезия. Този процес е добре разгледан от Зигмунд Фройд
– „оттласкването” – както той го нарича.
Алхимичната дейност на мозъка – Умът, както и неговите
производни Мислене и Съзнание, е пряко свързана и произхожда от
специфичната и съвместна работа на двете полукълба в комплекса
им от работата на химичните и психични атоми по сродство на
мозъчните клетки. Да се раздели мозъкът на две еднакви, огледално
разположени и симетрично организирани структури – ляво и дясно
полукълбо, не е дейност на естествена антропологична селекция,
нито случайно селективно хрумване, възникнало при природен
феномен. Разделянето на Втория човек в нас на две вътрешни,
строго детерминирани и в същото време тясно свързани
структури, е единствената възможност вида ни да осъществи
културна еволюция.
Лявото полукълбо в нашия мозък осмисля всичко което става в
битието, окачествява го и насочва идеи за реакция. То е аналитик
и активен синтезатор на идеи, но само тясно свързани с бита,
със събитията от случващият се сега Живот, затова жадно
търси, анализира и взема решения. Неговата най-висша проява –
интелектуалната, АЗ-ът като самосъзнание, е всъщност една
перфектна рефлексия на познанието – на познатото вече (опита)
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и на опознаваното в момента. Благодарение на лявото полукълбо
преражданията – миналите опитности – са могли да станат
„реалност” за ума и фундамент за съзнанието. Натрупването на
този опит обаче става „на парче” – на части, в отделните животи
от общата верига прераждания на душата.
Лявото полукълбо е Умът, който наричаме Низш ум (без
това да поражда проблеми или лоши идеи), тоест ум, работещ с
идеите и моделите на конкретния жив човек. В планетарен мащаб
той е низш, защото принципно е сведен само до организатор и
защитник на живота – оцеляването. Низш – защото дейността
му е „снижена”, „принизена” до планетарните специфики на
Живота на планетата и рефлектира съобразно нейното ДжеДже –
Колелото на Живота и чрез нейните ДжуДжу на елемените, които
изграждат физическото тяло (химиосферата).
Когато душата БА живее в материята като физическо тяло
(КА), нейното ляво полукълбо е фундамент на Програма, осигуряваща
живота чрез опитностите натрупани в него.
Дясното полукълбо съхранява всички опитности от
преражданията на Душата и заедно с лявото полукълбо отработват
специфични отговори за специфични ситуации, в които липсва
сегашно познание. Дясното полукълбо носи есенцията от минал
опит и дава „наготово” идеи или дори конкретни решения, за
които лявото не знае как да синтезира, какъв е изводът, каква да
бъде реакцията и т.н. Този процес на синхронната им дейност се
нарича интуиция.
Дясното полукълбо не анализира, а изчаква лявото да осъзнае
ситуацията и когато то не намира отговор, преди да изпадне в
колапс, му задава идея или подходящо решение. Това е осенението
– интуитивното прозрение, необоснованото знание какво да
направим и т.н. – все плод на стар синтез, който сега се ползва
наготово.
Лявото полукълбо бързо схваща идеите на дясното, защото
„де факто” идеята е и негов опит, но от минало прераждане,
което то сега не може да си спомни, защото миналият опит се
съхранява в дясното.
Най-често хората, при които дадена ситуация налага намесата
на дясното полукълбо, изпадат в унес, в транс, вцепенение,
безпаметност, неспособност да мислят и т.н.. Това състояние е
основата на ясновидството. Ясновидецът не вижда и не може да
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види нищо друго освен ситуация от своя минал опит или частица от
Личната си еволюционна програма, заложена в дясното полукълбо.
Така се получава и когато ясновидецът приеме импулсите на дясното
полукълбо на друг човек, разчете отрязък от Личната му програма
и я интерпретира според своя езиков потенциал. Истинското
ясновидство, процесът на свързване на човека с Вселената, описах
в студията си „Свръхсетивност – Ясновидство или Епилепсия”. Тук
под символа Вселена трябва да разбираме Акасхиковата зона –
Ноосферата, в която е запаметено всичко, което се е случвало
на планетата, включително и процесите на нейното образуване.
Необходимо е само да запомним, че Ноосферата, като продукт
на човешката мозъчна дейност, е част от Акасхиковите записи
(акашови) и представлява нейният интелектуален потенциал за
самоорганизация и развитие на планетарния живот. Ноосферата се
самоорганизира и действа като единен мозъчен комплекс, съставен
от всички мозъци, живели някога на земята… от качествата на
техния интелект, от всичко преживяно от всички хора, през
всички времена на съществуването на Човечеството. Това знание
би трябвало да направи хората изключително отговорни в личния
им живот и връзки с другите хора… което все още не е станало –
доказват го войните, насилието, развратът и прочие „човешки”
дейности.
Може би находчивият читател вече се досеща каква е ролята
на Мазолестото тяло и неговите нервни връзки от едното
полукълбо към другото. Както и нуждата част от информацията
на сетивата да се предава и на срещуположното полукълбо –
дейността на аксонното кръстовище, мирисните центрове и т.н.
Дясното полукълбо не анализира – то ползва готовите синтези
на опита ни. То съдържа синтеза на цялата ни еволюционна памет
и затова може понякога да се включи в усвояването на новия опит,
но само доколкото събитието има връзка със стара опитност –
запазена в неговите паметови структури. Всички свръхсетивни
знания, които връхлитат човека по някаква причина и начин, са
негова дейност. Включително и хората твърдящи, че получават
послания от Господ, от Бог, от Възнесените учители, извънземни
и т.н. Разбира се тук не става въпрос за пратениците на неземни
Йерархии, чиято задача е да се намесват в живота на хората по
един или друг начин, за зло или добро.
Дясното полукълбо, в единство с лявото, организират нашия
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мозък да проявява своя личен ум съобразно своята лична програма
на развитие. Процесът е двупосочен: чрез химическите атоми
по сродство, които пораждат реакции, превръщащи се в база за
психичните атоми по сродство, които оценяват и запаметяват
най-същественото, както и чрез психичните атоми по сродство,
насочващи токовите вериги, за да се направи неочаквана, но
всъщност най-точната реакция.
Това е Двуглавият Орел в Тангризма, който особен род колобри
носят в себе си като специфично умение: след като отработва
(изяжда, усвоява) тридесет и шестте нива на развитието на
своя Низш ум (защото момчето е ярък представител на човек,
работещ в началото само с низшият си ум) Момчето прилага в
синхрон с идеите на Висшия си ум (осъзнаването, че трябва не
да се жени, а да служи, да работи за благото на другите) своите
нови умения към всички предизвикателства, които живота му
предлага. То вече няма нищо общо с мързеливия, обзет от ленност
хлапак, а е узрял в изпитанията човек, работещ умело и смирено
с двете си полукълба в осъзнат синхрон.
Разбираме Как и чрез Кого, Вторият човек в нас (мозъкът)
функционира и контролира чрез Първия човек (тялото ни), своята
собствена еволюция, защото Първият човек и Третият човек
(пола) в нас са инструменти на Втория.
Не еволюира човекът, а умът в него.
На физическо ниво такъв Човек се нарича Двуделен – с
функциониращо дясно полукълбо – което вече контролира лявото
– и Триделен, защото все още има полова система, която определя
и предопределя специфичната чувствителност на нервната му
система: Ян или Ин характер – мъжка или женска специфика и т.н.
Този извод трябва ясно да се осъзнае, защото троичният човек
работи в живота чрез двете си основни субстанции – дух и тяло.
Проявата на духа в нас е потенциалът Вселенен човек (често
бъркан с душата), който не се променя в даден живот, а е сбор от
всички прераждания. Потенциалът Тяло е нашият АЗ, който чрез
душевните ни качества трябва да развие човека в конкретния
живот. Което означава, че чрез тялото си ние отработваме своя
Аз (ум) в конкретна програма, наречена в астрологията Слънчев
знак. А Духът ни (асцендентът), структурира тяло, което му е
нобходимо, за да осъществи своята Лична програма в живота.
Българите я наричаме Съдба. В този случай душата се явява Среден
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принцип в живота, който не е самостоятелен в своята дейност и
не трябва да се интерпретира като отделна, чиста субстанция.
Средният принцип в нас е продукт на Втория човек в нашия
организъм и е функцията, чрез която той се осъществява, въпреки,
че средището му е извън мозъка27.
Яйцеклетката и сперматозоидът са отрязъци от великата
проява на живота на клетката – хомеостазата на едноклетъчния
организъм. Човекът е функция от метаболизма на многоклетъчния
организъм, а мозъкът, Умът, чрез дейността на лявото и дясно
полукълба, е психостазата на Духа (функцията на вселенната душа
БА), реализирана чрез синтеза на реакциите на многоклетъчния
организъм, извършен качествено от Ума чрез психичните атоми
по сродство в мозъка. Затова мозъкът няма никаква пряка връзка с
никоя от клетките на нашия организъм, а само с техните състояния
– качеството на реакциите им, които улавя в простраството
между тях.
Разумът, тази невероятна качествена функция на нашия ум, е
специфичен авторезонансен ред, който се проявява и разпорежда
сам – той е Ред на самия себе си – свое собствено понятие, ред,
закон и смисъл едновременно.
Така както Човекът е чист и частичен феномен на Общия
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27
Възможността Средният принцип да бъде продукт на дейността на
мозъка (втория човек), но да се намира в тялото (първия човек), осъществява
процесите и границите на нашата лична чувствителност, която (специфично
предопределена и от половата ни система) остава относително самостоятелна
и в непрекъсната връзка с цялото – троичното човешко същество. Изключително
благоприятен за развитието на личността, този факт е жестоко експлоатиран
от Йерархия, която няма интерес духовете от вселената да напускат планетата,
нито земните хора да еволюират до космически същества. Земните хора, плод на
съ-творчеството на Княза, деформират по всякакъв начин космичните хора на
планетата ни, възползвайки се от детерминираните в организма ни Душевен и Аз-ов
потенциал. Те непрекъснато предизвикват войни и развращават морално хората,
което е пагубно за психичните атоми по сродство, отговорни за събуждането и
развитието на плазменото тяло у нас развитието на личността, този факт е
жестоко експлоатиран от Йерархия, която няма интерес духовете от вселената
да напускат планетата, нито земните хора да еволюират до космически същества.
Земните хора, плод на съ-творчеството на Княза, деформират по всякакъв начин
космичните хора на планетата ни, възползвайки се от детерминираните в
организма ни Душевен и Аз-ов потенциал. Те непрекъснато предизвикват войни и
развращават морално хората, което е пагубно за психичните атоми по сродство,
отговорни за събуждането и развитието на плазменото тяло у нас.
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геном, който индивида непрекъснато носи в себе си като
организиран елемент от Цялото, а не като бездушна частица от
сбора, съставящ едно Цяло; така и мозъкът е част от организма
на човека, представляваща личността в триединството на
съществуването му.
Основен проблем на битието в живота на Умственото тяло
на човека е отношението, което се поражда от бинарността на
неговата природа: контрапунктът между Биосферата, от която
Той (тялото му) е съставен и Ноосферата, която „де факто” сам
създава чрез умствената си дейност. Без да са антагонистични, те
непрекъснато са в контрапункт една към друга, защото Азовата
същност на човека (умът), е качество на Биосферата (мозъка му),
което… усъвършенствайки се, поражда ментала (ноосферата),
който… за да е смислен и качествен, подлага на смели дисекции
Живота.
Като двата полюса на магнита те непрекъснато се
демонстрират като противоположности, но не могат една без
друга и безкомпромисно се привличат, за да се обозначат докато…
Менталът стои притихнал по средата между полюсите. Човекът,
като индивид, се явява тънката граница между двата полюса на
този жив магнит. В крайна сметка обаче се оказва, че „крои шапка”
на себе си, защото менталът (словото) си е негово изобретение,
което той експлоатира смело в пространството на мисленето,
но не винаги успява – като аборигените – да хване бумеранга при
завръщането му. И това е основен проблем на човешкото мислене.
То е особено ясно и драстично в научната дейност и религиозното
съзнание, където всичко се връща към създателя си, но с по-висока
скорост и категоричност.
И все пак… точно така, а всъщност единствено по този начин,
Биосът развива себе си чрез Ноосферата, а ноосферата започва да
разбира биосферата. Лошото е, че не винаги се приемат, основна
вина за което има Висшият ментал – словото – фундаментът на
мисленето.
В това крайно и безкрайно „люлеене на махалото” (мисленето)
между Биосферата и Ноосферата, се чувства добре единствено
литературата – тя борави смело, находчиво и усмихнато с биоса
(чрез чувствата) и с ноосферата чрез идеите – мисловните
са повече от
абстракции. Макар че… понякога …сълзите
усмивките.
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В последна сметка трябва да сме наясно, че става въпрос за
много фино и много динамично отношение, в което се отработва
развитието на атомите по химично и психично сродство.
Психостазата, наречена от езотериците Душа, е
възможността за еволюция на ВСИЧКО, съставящо тялото на
планетата ни, защото ние сме производна от нейните елементи
– ДжуДжу. Това налага Безполовият принцип на Вселенното
Божествено Творчество АдАм да се поляризира на две същества
(мъж и жена) и да отработи еволюцията на това свое поляризиране
чрез:
1. Вселената:
а/ Кваркова реалност породена от дейността на
видовете кварки. (Начала). Енергия, поляризирана като Принципи,
породени от кварките. Галактични и Звездни енергийни центрове.
(Колела).
б/ Квантова реалност – отношението кварки – кванти.
(Сили)
в/ Атомна реалност – отношението кванти – атоми.
(Власти) и
г/ Молекулна реалност – отношението атоми – моле
кули. (Престоли).
д/ Клетъчна реалност – отношението молекули –
клетки. (Царства).
2. Спецификата на Плюс и Минус: ян и ин, мъжко и
женско. БИполярен свят. Отношения между индивидите вътре в
Царството.
3. Специфичната дейност на лявото и дясно полукълба на
двете полярности Адам и Ева в еднакво битие – като мъж и жена.
БИполяритет на двойката от индивиди (семейство).
4. Специфичната проява на Лявото и Дясно полукълба
в Личността – вътре в индивида. БИполярност на индивида.
Уникалност на уникума.
И сега можем да прибавим към точка Първа – Живота на
Вселената – една нова революционна реалност, осъществена от
Човека – психостазата на Биоса – Ноосферата на Земята. Тази
Пета реалност „де факто” отговаря на идеята Човечество,
но вече като ново Пето царство (на духовните хора), вътре в
Четвърто царство (човешкото). Тази е великата революционна
роля в духовното обучение на хората в ученията Тангризъм,
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Зороастризъм, Християнство, Богомилство и Бялото братство
на Петър Дънов – Слънчевият Елохим на българите. Всички те
не правят нищо друго освен да „разкъсват завесата” в храма на
Княза на Този свят, контролиращ познанието (интелектуалната
дейност на ума) чрез метода Конфликт – Опитност. Хармония,
постигната чрез конфликт.
По-знанието преди всичко е различаване. Ева и Адам приемат да
навлязат в познанието, тоест в регистрацията (различаването)
на нещата от света, но то не е възможно да стане знание ако не
премине през голготския път на осъзнаването – като качество на
индивида и на цялото човечество.
Ако долно ДО (в анализа, различаването) е познанието, то Ре,
Ми, Фа, Ла и Си са съзнателното възприемане на света, който
накрая става горно ДО – най-високият синтезът (осъзнаването) и
началото на ново развитие – следващата октава.
Психостазата (душата) е функция, Среден принцип между
отношенията на тялото и духа в нас. Те са две октави, които
имат своята допирателна и съединителна структура – нервната
система.
ДО – това е допирателната между тях (гамите или телата
ни). ДО прави „тона” приложим, съпричастен, съдържащ и двете
гами (тела) в частност.
РЕ – Полярност. Ре – обръщане, ре-ципрочност, множене,
уголемяване.
МИ – БИполяритет. Двоичност. Едно и Едно. Ян и Ин – мирови
полярности.
ФА – Четвъртичност. Ф във А. Небесното и Земното
в единството на живота. Равнораменен Кръст. Свастика и
сувастика.
ЛА – Осморност. Отношенията на пълнотата. Елбетица.
СИ – Уникумът на ДО. Върхови, революционен скок в развитието
на октавата и
ДО – допирателната със следващото стъпало на развитието
– новата октава. Двете ДО (долно и горно) са всъщност едно ДО,
което винаги провежда трансмутацията на превръщането от
Едно в Друго, а всъщност същото, но… на друго ниво.
Тъй като знанието се намира в непроявения свят (кварковата
и квантовата реалности) – като идеи за развитие и реализации –
задължително е да осъзнаем, че съзнанието, чрез което осъзнаваме
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реалния свят (проявения), означава, че е със-знание, тоест
Съзнанието е средата и метода за осъзнаване, защото знанието
се намира в него. Когато човек осъзнава той знае и затова може да
по-знае това, което о-познава.
Човекът осъзнава Биоса чрез познанието, което е регистрация
на другото, на другите – обектите на света, в който живеем, но
работи в същия свят чрез съзнанието си – което е негово, само
негово, единстевно негово – Своето Си.
Ако осъзнаването е разширение на синтезиращия ум, то
съзнанието е вече неговата граница – рамката на самите себе си
като ментал.
По-знанието е способността да реализираме нещата от
света, осъзнавайки ги чрез знанието в нас. Адам, когато дава
имена на животните – охарактеризира ги – знае как да ги етикира
(назове), но Ева иска и да опознае как се е стигнало до знанието,
което Адам знае, за да може да синтезира характерности на
частното в общото (индивидите в Рода и т.н.). Тя иска да осъзнае
знанието, тоест да разбере Творчеството на Твореца. Тя иска да
разбере НЕпроявения свят чрез Проявения, защото познаването
на проявения свят ще я направи богоравна – ще станат с Адам
като Него – Твореца. Луцифер, планетният Княз, изпитва страх от
възможността те да овладеят това опознаване, защото само той
е знаел, че съществува и НЕпроявен свят, който те ако опознаят,
ще станат като него – ще могат да различават семената на
непроявеното в света. Страх изпълва душата му. Страх, който в
безсилието си им вмени за грях като обяви осъзнаването за срам,
а желанието за битие изпълни със страх. После ги изгони – за да не
гледа какво е сторил с тях. Оставайки скрит и недостъпен за хората
той все повече и повече забулва и скрива естествените процеси
на Творчеството и СЪ-творчеството, въпреки че хората вървят,
усърдно санкционирани от него и свитата му, към цялостното
опознаване и осъзнаване на Творенето.
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Показаната структура на мозъка на човека е илюстрация на
способността на мозъка ни да работи като Приемо-Предавателно
устройство за непрекъсната и екстремна връзка с космоса и
Йерархиите в него. За дейността на мозъка в екстремална ситуация
читателят може да прочете студията ми „Свръхсетивност.
Епилепсия или ясновидство”, където подробно описах процесите
на екстремална дейност на мозъка чрез промяната на вълновата
характеристика на части от неговите структури, енергитизирани
от елементарна частица. Квантовият свят е интересна и загадъчна
реалност, която оказва екстремални влияния върху нас, но не може
да бъде разглеждана като стабилен проводник на енергитизации,
поддържащи свърхсетивни състояния с траен характер. Трябва
ясно да осъзнаем, че квантовият свят не може да влияе трайно
върху нашето физическо развитие, защото става въпрос за
огромна разлика в мащабите – в състоянието на кварковите
комплекси и клетъчните структури. НЕвидимият свят – кварковоквантовият, не може да предизвиква трайни и наследствени
промени в нашия молекулен свят, още по-малко в клетъчния. Ако
читателят желае, може да прочете в посочената студия как се
осъществяват краткотрайните бликови и неконтролируеми
отношения между атомния и субатомен свят. Как човекът може
да контактува с вселената и защо този процес още има своите
критични състояния, които могат да предизвикат нежелани, дори
опасни последствия. Границите на тази възможност наричаме
ясновидство и епилепсия, а критичността в проявяването им
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1. Хипокампус; 2. Мазолесто тяло; 3. Пинеална жлеза
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може да бъде изразена с колебанието: ясновидство или епилепсия?!
Нашият мозък е перфектна електронно-вълнова система за
контакт с Ноосферата на земята, работещ като свръхмощен
компютър. Но сега по-важен за нас е фактът, че мозъкът ни
поддържа непрекъсната връзка на подсъзнателно ниво с всеки
член на Човечеството на първо място и с всяка „жива душа” на
планетата, тоест с цялото Животинско царство, на второ
място.
Възможността мозъкът като самостоятелен орган в
човешкото тяло да контактува със себеподобните си вътре в
Човечеството (а и в цялото Царство на Животните), се реализира
от перфектната му антенна структура – косата, веждите и
брадата при мъжете. Всеки косъм е антена, специализирана да
приема определени вълни съобразно личните си качества определини
от: дебелината, цвета и дължината на косъма. Космите по лицето,
групирани като вежди, имат специфична вълнова роля настроена
и работеща пряко с мозъчната активност, особено когато е
пробудено и третото око – психотронното. В посочената по-горе
студия разгледах тяхната дейност в насочването на енергийния
Лъч на психотронното око28. Там и в приказката „Ян Би Би Ян” (виж
„Български вълшебни сакрални приказки”) разгледах значението на
цвета на косата. Оставянето на косата и брадата да растат
свободно, без подстригване, има своето дълбоко езотерично
значение в духовните школи. Такава заповед издава и Мойсей към
всички юдеи, въпреки че цели съвсем други резултати.
В тази част ще разгледаме две от основните части на
нашия мозък с по-изявено отношение към алхимичните процеси
при хората, но не бива да забравяме, че мозъкът е цял орган и е
разделен на отделни структури не само заради видимата разлика
във формата им, а и за улеснение при разглеждането, което
медицината е наложила в практиката си.
а/ Рептилен мозък – структурата на Живота. Преносителят
на Дългата памет по генен път за автономно и автоматично
28
Психотронно око – цялата дейност на Третото око доказва, че
квантовия свят оказва енергийни влияния на психиката ни, но те не са свързани с
физиологични промени, аналогични или близки с трансмутациите, за да се очаква
физическа промяна на структури от организма ни, вследствие на въздействие от
елементарните частици. Според последните изследвания на науката в измерения
по – високи от тримерното атомите не могат да съществуват в сталиблно
състояние.
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поддържане на живота, независимо от Програмата за отделното
прераждане.
Всички хора са с рептилно осъществени мозъци, но някой
имат интензивно развита надрептилна част (полукълбата) и
са престанали да бъдат зависими от рептилните процеси за
развитие. Биологично те все още са зависими от тази животинска
част на мозъка, но умствено и съзнателно са преодолели или поне
започнали да преодоляват зависимостта си, тоест издигнали са
нивото на осъзнатост чрез етерната субстанция в себе си – имат
връзка с вселената.
Една изключително важна характеристика на живеещите още
в рептилно ниво съзнания на хората, е че няма представител
на рептилния клон, който да живее в двойка (с друг човек),
създадена на принципа на любовта. Всички те са изявени, отявлени
индивидуалисти. Всички са фанатични защитници на себичността,
демонстрирана най-често като лична свобода, независимост,
свободна воля и т.н. Тяхното поведение е безапелационно до такава
степен, че не могат да се сработят с никой, защото животът в
двойка изисква смирен „аз” и способности за промяна, за обучение
и развитие на личността, чрез постепенното сливане с другия,
обработвайки своя характер, отразен и разбран чрез партньора. Те
много често заявяват безкомпромисно: „Такъв (такава) съм! Или ме
приемаш, или не сме заедно!” Те изпитват органическа непоносимост
към всяка идея за промяна на вътрешния им свят. Характерен за
тях е неистовият вътрешен стремеж да се реализират социално и
да извоюват финансова и всякаква друга свобода, демонстрирайки
способностите си.
б/ Продълговатият мозък и Етерната субстанция
Батерията на човешкото тяло се поддържа не само с груба
храна (хляб), но и с вибрационната космическа енергия (словото или
АУМ). Невидимата сила се влива в човешкото тяло през вратата на
продълговатия мозък. Този шести център на тялото се намира на
задната част на врата над петте гръбначни чакри. Продълговатият
мозък е главният вход за снабдяване на тялото с универсална
жизнена сила (АУМ) и е пряко свързан със силата на волята на човека,
съсредоточена в седмия център на христовото съзнание (Кутастха)
– в третото око между веждите. Космическата енергия след това
се натрупва в мозъка като резервоар на безкрайни възможности,
поетично наречен във Ведите “хилядолистен лотос на светлината”.
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Библията неизменно говори за АУМ като за “Свети Дух” или невидима
жизнена сила, която божествено поддържа цялото Творение. “Или не
знаете, че тялото ви е храм на Духа Светого, Който живее във вас и
Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си” (I Коринтяни
6:19).
Парамаханса Йогананда
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Казаното от Йогананда се отнася пряко за дейността на
космическата субстанция, която в Тангризма наричаме Етар или
Етър, но е по-известна като Етер, а още и Ефир. Другото име, с
което тази енергия е известна в езотеричните науки, е ЦИ (Чи). За
Ци енергията писах достатъчно в книгата си „Колобър”.
Енергията Етар е жизненият принцип на Вселената, сведен до
нивата на материалност, известна като тримерна субстанция,
въпреки че тя съществува и поддържа живота и в следващите
измерения, особенно четвъртото. Етерната енергия, наричана
в Индия Прана и много сполучливо наречена от Парамаханса
Йогананда „жизнетрони”, е всъщност оживотворяващата вселенна
субстанция, без която четирите субстанции (вода, огън, въздух и
земя) не могат да се развиват на ниво Живот. Нейният физически
център се намира в продълговатия мозък на всяко живо същество.
Тази субстанция на Живота е все още в неосъзнато от хората
състояние на ръководство в живота им. Нейното истинско
събуждане ще стане в новата епоха на пробуденото съзнание на
хората, на нарасналото вътрешно желание за духовна еволюция
и освобождаване от тежките енергии на четирите субстанции,
чрез съсредоточаване на съзнанието на по-високото, по-финно
ниво – нивото на финния свят – Астралния, а по-късно и в Етерния.
Тези фини атоми, жизнетроните, ръководят принципно и планово
целия живот на човека, особенно неговата умствена и духовна
дейност. Петата субстанция на Живота – Етерът е позната в
дълбочина на Колобрите-катари, които владеят Принципите на
субстанционалното диференциране на целостта на човешкото
същество, до ниво да могат да променят качеството на тези
субстанции до свръхсъзнание. Продълговатият мозък, заедно с
Варолиевия мост, извършват безгласно тези промени в нас. Ако
обаче ние нямаме нагласата за духовно развитие и не търсим
съзнателно и волево Пътя за промяна и освобождение от света
на Княза, дейността ни остава на ниското ниво за поддържане на
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живота.
Етерът, ЦИ енергията, е основният организатор на
свръхсъстоянията на нашия мозък и е пряко свързана с духовната
еволюция на хората, въпреки че поддържа функциите на мозъка и
при непробудените за духовност хора. Основно енергията „работи”
с така наречените в колобърството Пет пазви на невестата.
В Животниското царство под тази символика е закодирана
дейността на петте мозъчни стомахчета, които колобрите могат
да анализират и контролират при психични отклонения. Например
изразът “Виж пазвата на втората невеста” за непросветения човек
може да означава закачка, но за компетентния колобър означава:
провери състоянието на връзките между двете стомахчета, в случая
второ и трето. Този израз означава също, че колобърът трябва да
проследи специфичната връзка между стомахчетата и на Първата
пазва. Терминът “пазва” не е случаен – това българско понятие за
бюста на жената означава, че във всяка „пазва”, на всяко психично
ниво, действат едновеременно две стомахчета. Аналогично на
факта, че хората имат двойка гърди и млечни жлези. Знанието е
дълбоко и обхваща сложна система от зависимости между петте
стомахчета на мозъка, които, най-просто казано, съдържат целия
набор от психични процеси, характерни за индивида. Както няма
жена с една гърда, така няма и психична дейност при човека, която
да се определя от едно мозъчно стомахче. Но ако е спомената
Втората пазва, това означава, че трябва да се проследи дейността
поне на три от стомахчетата, за да се стигне до ясен резултат.
В практиката на колобъра много често такива резултати се
постигат чрез прилагане на отвличащи съзнанието въпроси или
задачи, чиято форма може да изглежда напълно безсмислена за
околните. Споменатото в книгата „Колобър” Дервишко въртене
има подобна задача. При него петте стомахчета в мозъка и
петте дяла на белия дроб, чрез вестибуларния апарат, изпадат в
специфична зависимост, заставяща тялото да описва движенията
много характерно. Такова е и скачането на “куц крак” (на един
крак), което при българите е било задължително упражнение
за децата до осем години. При момичетата е продължавало до
четиринадесет, защото те не са ездачи. Някои от игрите, като
“хвърляне на ламада” (плосък камък) по начертана на земята фигура
има същото значение и е била задължителна игра за момичетата
до започването на менструалния им цикъл.
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Петте мозъчни стомахчета са свързани много тясно с петте
части на белия дроб. Всеки дял на белия дроб съответства и е
свързан енергийно с един дял от нашия мозък. Отбелязвам само, че
десният бял дроб има три дяла, а левият два, но в него се намира
по-голямата част от сърцето. Сърцето на човека е сърцето на
Костенурката и съответства на Висшето Небесно състояние –
ТанГ-РА, описано като ритъм – майчиното, женското, плодоносното
начало на Творческия център. Петте части на мозъка и на белия
дроб съответстват на петте крайника на Костенурката. В
структурата не участвува само опашката – тя е полов център
и зависи изцяло от кармичните трансформации на личността
съобразно Програмата на нейния личен живот за всяко прераждане.
Тази е причината опашката да не се отчита и да няма връзка с
нито едно от петте стомахчета – нейната характеристика се
определя от кармичните атоми за всяко отделно прераждане.
Затова пък “Жар птица” се намира в центъра на мозъка ни,
аналогично на сърцето на костенурката за тялото.
Както браздите на мозъка го делят на части, без да го
разделят като орган, така и дяловете на белия дроб го делят без
да игнорират общият сърдечен ритъм на въздуха и енергията Ци,
постъпващи в белия дроб, а оттам и в клетките.
Насищането на белия дроб и на мозъка с етърна енергия на
вселената става едновременно и в единен ритъм с дишането.
Човекът диша през носа и издишва през носа, но – винаги от същата
ноздра. И това не е случайно, а кодирано интуитивно действие
пряко зависещо от състоянието на тази половина на мозъка която
се захранва с етърна енергия и кислород.
При дишане през едната ноздра захранваме половината мозък
с етърна енергия, но когато и двете половини са приели нужното
им количество енергия, настъпва нуждата от изравняване на
етърния приток и тогава се отварят и двете нозри, за да
се уравновеси енергетиката на мозъка. Настъпва момент на
едновеременно уравняване, балансиране на кислородно – етърното
насищане и на двата органа – мозъка и белия дроб. Следователно
едновременността на процеса определя и двустепенната
енергитизация на белия дроб и мозъка на чисто енергийно ниво29.
29
В колобърството, след определено ниво на посвещение е забранено
медитирането. А когато все пак то е нужно на ученика, процесът на медитация
започва задължително след преминаването на дишане с двете нозри едновеременно
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– в етапа на уравновесено енергийно поле на двете полукълба. На мен винаги ми
е било интересно как изтокът постоянно твърди, че трябва да се медитира,
че техните школи са перфектно обучени в медитативните техники, а нито
веднъж не можаха да ми кажат Кога трябва да се започва медитирането, в Кой
етап от дишането? Вярно е, че дишането е най-важната част от целия процес,
но …никой не знаеше в кой момент от овладяването му трябва да се започне
навлизането в медитация.. Всички медитиращи трябва да знаят, че е опасно да
се медитира, ако не уравновесят енергетиката на двете полукълба – дишане през
двете нозри едновременно. Медитацията е противопоказна за българи и траки.
Учителят Петър Дънов е знаел тази особеност на нашия народ и затова забранява
медитирането в Бялото братство.
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При жените, особенно когато са кърмачки, етърната енергия
(ци, прана, жизнетроните) навлиза и в гъбестата материя на
гърдите, където енергитизира млякото и зърното на гърдата, а
чрез млякото в тях и организма на бебето.
При мъжете този процес е същият, но с тази разлика, че
зърната на гръдния мускул служат само за задържане на енергията.
По тази причина мъжете също имат гръдни зърна.
Петте пазви на невестата или Петтте мозъчни стомахчета
са управители на петте страсти: гордост, страст, алчност,
злоба и гняв – на физическо, телесно ниво. Те се появяват у нас
вследствие на активирането на химическите атоми по сродство
в главата (мозъка), които посредством хипофизата създават
емоционалното състояние на организма. Психичните атоми по
сродство на петте стомахчета управляват тези процеси, но на
душевно ниво ги превръщат в качества на душата – в трайни
психични качества.
Човекът се ражда с готови качества на физическия си
организъм, които трябва да подпомогнат сценария на неговия
живот. Тези предразположения, произлизащи от качествата на
химичните атоми по сродство и направлявани от психичните
атоми по сродство, стават наш характер, манталитет, ако
ние не ги променим волево. Те са нашият набор от качества на
Емоционалното ни тяло, но са и наше средство за душевната ни
еволюция, а оттам и на духовните ни постижения – ако душата
успее да достигне до това ниво. Имаме пет дадености, пет
състояния, които са фундаментът на петте цели на душата
в живота и съответно нейните пет победи или поражения. И
тук се корени основната разлика между човека и животното.
Горепосочените дадености са животното в нас, но психичното
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осъзнаване и отработването на по-високо ниво на развитието, е
духът в нас. Това е Човекът.
В кода Петте пазви на невестата има още едно ниво на
закодираност, което се отнася до символите на Петте елемента
– стихии на творчеството, известни на хората като: огън, вода,
земя, въздух и етер. Често се сблъсквам с незнание, което определя
петия елемент като дърво или метал. Тези два „елемента”
съществуват, но се отнасят до специфики на материята на
планетата Земя. С тях елементите стават Седем (вода, въздух,
земя, огън и етър + метал + дърво), което ни дава информация защо
в книгата си “Колобър” говорих и за “Седемте пазви на невестата”.
Две от пазвите на Невестата, тоест на раждащата материя, не
принадлежат на земното творчество, а са с космичен произход.
Те са качествата на семената, които произвеждат видовете
и родовете на планетата ни. Тяхната субстанция има строго
фиксирани центрове в мозъка и организма и не може да бъде
съобщавана на непосветени души.
Така или иначе в материалния свят съвременният човек
работи с пет от стомахчетата (енергиите) пълноценно и с две
от тях помощно. Дейността на двете се ръководи от Горната
земя (съзвездие Еднорог).
Всяко от петте стомахчета е приемник на вибрациите
на един от споменатите по-горе пет елемента – стихии. За
мозъчните стомахчета алхимично може да се уточни следното:
четирите стомахчета регламентират дейността на Закона за
Четвъртичността на ниво Вселена във Втория човек (мозъка).
Те са функциониращи средища на четирите реалности във
химиосферата на полукълбата. Петото стомахче е път и функция
на четирите. То осъществява функциите на четирите вътре в
Първия човек – тялото. Да се разбере и контролира дейността
на четирите е невъзможно. Въздействие може да се окаже само
върху петото стомахче, което осъществява и обратната връзка
– енергийно и химически – върху мозъка. Затова е от изключителна
важност качеството и дейността на петото стомахче –
връзката мозък – тяло. Отрицателното въздействие върху
четирите става предимно чрез петото стомахче. Качествата
на химическата и енергийна характеристика на нашия организъм
са от изключително значение. Тъмната ложа, рептилната каста
го знае и затова всячески се стреми да снижава качествата

М ааркаба
Г лава .
6.5.

на физическия организъм на хората. Чрез храната, емоциите,
алкохола, наркотиците и лекарствата, нейните последователи
рушат качествата на нашия организъм, а чрез него и на мозъка
(ума). Огромната умствена и психична изостаналост на хората се
дължи приоритетно на храната. Петър Дънов се опита да внедри,
чрез духовното осъзнаване, съзнателно очистване на тялото, чрез
доброволният контрол на душата, но за съжаление голяма част от
последователите му все още са в плен на нискочестотните храни
– особено месото.
Можем да уточним само, че Шестото и Седмото стомахчета
са пряко свързани с Времето и Пространството. Те “знаят” за
космоса толкова много, че цялата ни земна наука за вселената се
удовлетворява напълно само от два от техните информационни
канали. А всичките са четиринадесет. Те съхраняват всичко за нашия
живот в прераждането и са пряко свързани с лимита от жизнена
енергия, определящ и ограничен в цикъла раждане – смърт. Шестото
и Седмото „стомахчета”, чрез връзката си с Петото стомахче
влияят на целия организъм по отношение на пространственовремевите му функции. Тежък удар върху тяхната дейност е
нанесен от тъмната каста с разбиването на календарното време
за естествена енергийна настройка и контрол на организма
ни с процесите във вселената. Затова е измислен Дванадесет
цикловият календар вместо Десет цикловият на българите.
Активните процеси на космически корекции между Вселена и
Човек се осъществяват от Слънчевите цикли – десетгодишните.
Истинската астрономична нагласа (под влияние и контрол на
психичните атоми по сродство), се осъществява от работата на
връзката между Петото плюс Шесто и Седмо стомахчета, които
имат космическа нагласа – в десеторен циклов ритъм. Човешкият
организъм има десетциклова енергийна ритмика. Деформираните
днес пространствено – времеви отношения се отразяват пагубно
върху живота на хората. Вредата от дванадесет цикловият
(по месеци), календар и седемдневния ритъм (по дни), е особено
тежък удар върху правилното развитие на психичните атоми по
сродство, които осъществяват и космичните връзки на мозъка
ни със вселената. Чрез седемдневния (седмичен) ритъм хората
попадат под влиянието на лунните ритми и така рано или късно
ще достигнат до тотален лунатизъм. Хората трябва да живеят
по цикъла на Десетмесечната година, тридесет и шест дневният
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месец и шестдневната седмица. Днес прецизирането на тази
деструктивна система е доведено до още по-тежък момент – с
промяната на лятно-зимното време. Най-тежката деформация
в комплекса от промени в „психичните атоми по сродство” е
нарастването на агресивността и неадекватността у хората,
а в комплекса „атоми по химично сродство” – разстройването
на физиологичните процеси на организма вследствие на което
лавиноподобно нарастват болестите. Днес много „посветени”
(особено будистите) в духовните науки афишират, че един от
основните проблеми на болестите е в начина ни на мислене, но
никой не споменава, че цикловата промяна на ритъма на психичната
ни настройка спрямо космоса (календарната и часова ритмика),
е в основата на дисхармоничното мислене – програмирано и
контролирано от рептилната каста преди векове.
Човекът, такъв какъвто го знаем днес, има пет развити и
добре функциониращи енергийно тела. И две напълно неосъзнати
и неовладени. Всяко от тези тела е свързано с едно от петте
стомахчета и с един от четирите основни елемента, плюс петия
(етера), който сега ни пробужда за осъзната дейност. Но всичките
са под въздействието на нарушения ритъм на пространствено –
времевите цикли, тоест с нарушен естествен ритъм на живот.
За напредналия читател ще уточня, че две от телата не
са всъщност тела, а са междинни, свързващи субстанции. Такава
например е Душата. Тя е притежание и на животинския свят,
но в него е коренно различна от човешката, защото хората
имат енергийно пробудени психични зависимости (пазвите на
невестата), каквито животните нямат. Разликата в захранването
на енергийните центрове на човека и животното, обусловена
от четирите крака при животните и два при хората, обясних в
книгата ”Балканите – Жлеза на Времето”. Разделеното захранване
на центровете (чекрък, колело – чакра) със земна ИН енергия (от
два или четири крака) е съществен момент от еволюцията на
душата.
Тъй като Петте стомахчета се намират в мозъка, досещаме
се, че са тясно свързани с ума на човека. А УМ-ай е Синът на ТанГРА (Небесният Отец), който е и Словото. Следователно найсъществен ще бъде изразът на състоянието им в словото, в речта
на индивида. Словото е пряко свързано с функцията Мислене. Мисъл
без слово и Слово без мисъл не са възможни. Затова мисленето е
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най-висшата и най-специфичната функция на ума, пряко свързана с
Времето и Пространството. Тази “пазва” на невестата е толкова
специфична и трудна за разискване, че едва ли някой посветен ще
се наеме да я разяснява. Това просто е невъзможно. Нямам предвид
философските категории, които нашето мислене е изобретило, за
да има своите опорни точки в опитите си да осмисли себе си и
света, а способността на ума ни да анализира космични субстанции
и принципи, които действат в пълнота извън земните енергийни
полета. Можем да поясним само, че отношението човешко мислене
– небесни принципи съответства на знанието, че Джиловете
произлизат от СИЛИТЕ и характерът на всеки Джил е според
спецификата на Силата, която го ръководи. Но за тази спрецифика
ние нищо не знаем. По проявите на джиловете можем да съдим
(по аналогия), за известни характеристики и на силите, но това са
само бледи информации. Според Закона за Аналогиите обаче немалка
част от характеристиката на Джиловете би могла да ни послужи
за база в разсъжденията за Силите.
До днес науката все още не е наясно какво е това Сила? Въпреки,
че убедително говори за силови полета и т.н. Както казва Анри
Поанкаре: „Най-голямата спънка за нас, учените е, че не знаем какво
нещо е сила!”
Алхимията може само да подаде идеята, че Сила, това е
енергията на сцеплението, държаща нуклона в едно цяло. Като
елемент от НЕпроявеният свят, тоест от податомната
реалност, Силата е производна на Първи закон на Вселената
(енергия + енергия = материя) и не може да се регистрира по
никакъв начин извън следствията от дейността – проявата
в следващите реалности: атомна и молекулна. Но присъства във
всичките им превъплъщения и разновидности в проявения свят.
Силите на привличане в Джу1 (ядрото) на атомите и особено на
химическите атоми по сродство, определят силите на сцепление
(здравина, твърдост) на елементите и съединенията – това
можем да регистрираме чрез твърдостта на матерлиалите, но не
и да разберем как става това силово привличане и защо е различно
за всеки елемент.
Нека си припомним, че в езотериката на християнството
това е така наречената Йерархия на Силите. Но пак там има и
Йерархия на Престолите. Законът за Аналогиите ни позволява да
уточним идеята, че престол означава място – място на силата.
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Останалото са разсъждения. Като например това, че Престоли в
Тангризма съответства на вибрацията Алт, а Сили на Бас (ниското
ДО). Има и Йерархия на Началата и т.н.
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Мисленето, ако се абстрахираме от опита да разсъждаваме
логично и научно и се доверим на текстовете в свещените книги,
поне на еврейската Библия, книга Битие, е възникнало твърде
случайно и… като грешка. Грешка, която е породена от „греха”
на първите хора, дръзнали „да ядат” от „плода на познанието”.
Мисленето, като продукт на специфични процеси на собствения
им физически мозък, започва от мига, който библейският писател
обозначава с думите: „Отвориха им се очите!” и … осъзнават, че са
голи – помислят си го… мислят го… осмислят го!
Провокацията на този процес е малко по-сложна от
информацията, която текстът показва, защото се отнася за
действия на системата: очи – мозък (нервни клетки). Връзка, завръзка и пре-връзка, която „пада” като перде от очите им и те
вече не само че виждат, но и осмислят какво виждат, осъзнавайки
дори етичните качества на видяното (един бог знае откъде имат
критерии за етика), защото решават че са „голи”! А това било
срамно?!
Така е според юдаизма!
Според алхимията: може и така да се опише символично
сложният път на протичането на електричните импулси по
веригата очи – мозъчни клетки, които принуждават нещо в
мозъка да превключи на друго ниво на дейност – да мисли, осмисля
и оценява видяното, тоест да регистрира с отношение!
В книгата си „Отношението – функция на еволюцията” определих
петте последователни функции на мозъка, които вече са мислене
– като процес и качество. Ако преди тях можем да говорим само
за химично-електричен път на информационен скок, протичащ
сложно, но ясно водещ до нова дейност на клетките (чрез атомите
по химично сродство), то във вторичните (5тефункции) функции,
вече имаме дейна и недвусмислена работа на психичните атоми
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по сродство, защото те и само те могат да систематизират
информацията, да я анализират и да извилекат от нея изводи за
преценка от етичен характер. Само те могат да разберат, че
„видяното е голота”, а голотата е срамна.
Удивително е как една грешка, според Йехова, довежда до
алхимични трансформации на информацията и дейността на
клетките, и …последвалите я трансмутации на общата дейност
(мисловността) на физическия мозък. И така докато лавината на
мисленето днес вече ни залива с „греховното” си недомислие!
Да създаде душа „по образ и подобие” и да не позволи да бъде
наистина подобна на Него не означава ли, че именно Той е бил
немислещ?! Може ли Господ да е немислещо същество?! Става
опасно ако е така?! Или… просто не е знаел нищо за произхода и
възникването (семето) на мисленето?!
Светът тук, на Земята, е съвършен, защото ние се развиваме
в среда от свиреп и кървав антагонизъм и въпреки това
еволюираме духовно… и тотално погрешен, защото Князът го
е създал такъв, залагайки задължителна Програма, която ние сме
длъжни да изпълняваме. Планът е негов, а не на хората. Този План е
Апокалиптичен – според както го описва есеинът – богослов Свети
Йоан.
Мисленето вменява смисъл на ума и в това е единственият
му смисъл. Когато мисленето се отнася за Човека, то разликата му
от това на животните е в способността да мисли абстрактно,
тоест да създава собствени мисловни конструкции, които
да бъдат фундамент за други идеи и конструкции, за синтези
и надприродосъобразни дейности. А не е ли точно това
осъзнаването на двамата прародители, че са голи? Защото
голотата в етичния смисъл на понятието, е абстрактен, присъщ
само на човека критерий, който те мисловно извеждат в този миг
за самите себе си! Тогава не означава ли „грехът” на Адам и Ева,
че те са преминали на ново ниво на мислене – етичното, тоест
абстрактното?! Защото след осъзнаването на голотата като
етика идва и осмислянето като естетика. Голотата е анатомия,
физиология, но срамът е етика, а в творческата дейност на хората
и естетика. Това ли е уплашило Господа на планетата?!
Нашите сетива, чрез които регистрираме света около нас,
не знаят дали това, което регистрират като факти има значение
за нас. Светът се регистрира от сетивата, но се осъзнава от
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ума, който задължително поставя субективното в центъра на
осъзнаването. Светът е обективен като физика и абсолютно
субективен, защото ние винаги го осмисляме като някакъв, а не
точно такъв, какъвто е!
Умът се реализира не от биологията (мозъка), а от словото
(вибрацията и понятието) – вълната на трептене на идеята
и токовата верига изграждат пътищата на паметта, тоест
на възможността да мислим – което се случва чрез езика –
озвученото мислене и чрез буквите – означения език. Езикът
е основният електричен създател и модулатор на мисленето
и паметта. В разрез с внушеното ни чрез Библията мнение за
легендата за Вавилонската кула и разделянето на единния език на
много езици, че е наказание от Бога, аз го смятам за изключително
прогресивен акт. Осъществен е разпад на Всеобщото Слово и е
започнало развитието на специфична специализация на психичните
атоми по сродство, които интерпретирайки Общото(общия
език – единната мисловно-понятийна система за означаване на
света), го разчленяват и организират отношенията си (чрез
психичните атоми по сродство) по нов начин – за да може дадено
(ново) словосъчетание да смени формата си (думата), запазвайки
смисъла му – т.е. съдържанието. Това „разбиване” на Общото и
превръщането на понятията (думите) в нещо ново, е сложният
трансформационен процес на промяната на мозъчната физика
и електричната синхроннизация, при която трайно настъпват
трансмутационни психични надстройки, които стават
разширение на старото понятие. Разделянето на езиците не е
божие наказание, а промисъл с далечна цел, която довежда мисленето
на човечеството до естествени, нови и творчески трансмутации
на информацията – груповото, етническото, диалектното и т.н.
слово. Езикът и етносът си остават завинаги взаимосвързани. Те
са взаимнообусловени и взаимнообуславящи се категории, пряко
свързани с бита. Разбира се не става въпрос за чуждици, за творчески
заемки, нито за внедрените комуникативни и професионални
термини, проявяващи се след някое време в езиковата култура
като „естествени”. Днес езикът е многопластов, асинхронен,
хетерогенен феномен, който съвместява стари и модерни, свои
и не-свои понятия в един общ конгломерат от битови, медийни,
културни и т.н. форми.
Нека припомним, че „В началото бе Словото!” – Синът на ТанГ-
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РА и че… главната буква „Г” в неговото Единствено Лично Име
е символ на Словото в българската Глаголистична писменост –
глаголя, говоря – озвученото понятие – мисловно-вибрационната
система на информацията. Вавилонската кула е същото, което
правят Адам и Ева, когато ядат от „плода на познанието” и…
започва Светът – така започва и еволюцията на Словото.
В този процес на трансформиране на знакова и трансмутирана
смислова комуникация, се проявява свободата на словото –
неговата най-неосъзната и най-ефективна система (методика) за
еволюция на мисленето.
Структурно процесът става възможен за осъществяване
след последователното възникване на трите фундамента на
проявения свят: химическа структура – физическа структура –
биологична структура – менталност. Менталността е качество
на биологичната структура (организма) – сбор от специфичните
качества на Джу2 на всички елементи, които се явяват основата
на психичните атоми по сродство, намиращи се в един организъм.
Азбуката е достигнато ниво на мисловно и осъзнато развитие
на мисленето, при което се изисква нова базова символика, за да
се обозначат трайно промените и значенията. Писмеността не
означава нищо – тя дава посока на възможности, конкретизирани
в понятия и форми(думи), чиято единствена роля е да разграничат
и прецизират разширенията на ума. Затова писмеността е
присъща само на етносите, които имат толкова огромен обем от
разширения на мисленето си, че не могат да минат без тяхното
ясно и категорично обозначаване – азбуката, съставящата
формите (писаните думи) и развиващата отношенията:
вибрацията и чувствителността на хората. Азбука могат да
имат, да създадат, само тези етноси, които носят в мисловния си
апарат изключително големи културни разширения, които повече
не могат да бъдат предавани чрез фолклорната езикова традиция.
Буквите са квантите на писмеността – както звуците са
квантите на езика. Но докато звуците формират приоритетно
емоционалния живот, писменият знак разширява и формува ума на
човека. ДНК следва приоритетно синтаксиса на словото на етноса
и… така контролира своите индивидуални родови качества
във видовата програма. Синтаксисът на организма (яДНК) и
синтаксисът на мозъка (словото), са в синхронна зависимост.
Функцията на ума Разсъждение е най-великият дар за човека от
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природата на неговия организъм и най-безумно пренебрегваният,
доказателство за което са войните, социалното насилие и т.н.
Тази функция не е възможна без словото, без езика.
В концентрирана форма езикът, словото, наборът от понятия
осъществява своето велико разширение, опитвайки се да превърне
културата си в надинтелектуално, тотално качество – духовността.
Така възниква сакралното слово: на посветените и създателите
на учения и религии. Първите кодират знанието си в символи и
знаци, пазещи истинската същност на информацията, а вторите
създават идейни догми, които се пазят от последователите като
завети и закони. Когато интелектуалната, културната страна
на словото прави опит да стане духовна, се появява опасността
заветите да станат не закони, а заповеди. Духовното слово не е и
не може да бъде заповед! Заповед се дава на същество, което сме
сигурни, че няма нужният интелект да осмисли идеята, да схване
смисъла и ще я деформира непоправимо. Иисус Христос, Боян
Мага, а в наше време и Петър Дънов, затова не оставят нито ред
лично написано слово. Те разчитат на интерпретацията, която е
риск, но и възможност за лични и времеви разширения, отговарящи
на нуждите на хората, когато те вече няма да са сред своите
последователи. Заповедта е антипод на духовността.
Не една религия или митология е смисълът и синтезът на
духовността, а всички митове, сказания, религии и духовни школи
образуват „понятийната” система на сътворението на света,
на неговия смисъл и цел. Сборът от всеобщото развитие на
психичните атоми по сродство в цялото Човечество, у всички
негови членове, без изключения, дава реалното ниво на духовното
развитие на расата. Всички афиширани от религиите приоритети
и богоизбраност са чиста себичност и смешна претенциозност.
Когато АЗ-ът не е съизмерим със собствените си качества, започва
да се кичи с етикети, които да обозначат несъответствията му:
титли, звания, членства, призове, богоизбраност, учителство,
аватарство и т.н. Едно от най-тъжните доказателства за
бездуховността на хората е йерархическата себичност на
църковниците и титлите на учените.
Понятията, с които езикът осъществява своето лично
разширение, дори когато са научни, тоест с претенцията за логична
и цялостна истинност, са всъщност етикети на безсилието ни
да опишем СЪ-творението, особено Творенето в НЕпроявения,
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невидим свят. Затова науката, в осъзнатото си безсилие да означи
трайно и ясно регистрациите (реалностите) изостави понятията
на езика и ги замени с математичиски системи от също толкова
неясни означения – цифрите. Математиката позволи на учените
да разширят много абстрактните модели за конкретния свят, но
изобщо не успя да обозначи уникумите на този реален свят като
семантични единици на синтаксиса Битие. Уж е универсална наука
за света, а не може да обясни с нищо битието. Ако тя беше език на
битието трябва да имаме формула, с която да обозначим нещата
– чаша, друга чаша с вода, животно, човек, жена, мъж, лека кола,
звезда, храна, галактика и т.н.. Математиката може да е език за
мисленето на математиците, но не се вмества изобщо в езика
на човеците. Тя, все още, въпреки че е проникнала във всичко в
проявения свят, е само символ на по-знанието без да е осъзнала и
означила знанието.
Можем ли изобщо да говорим за математиката (числата), като
за най-съвършения и най-висш език, след като числата по принцип
не съществуват? Те не са „толкова”, а измислени понятия за брой,
в които категорията за количество (1, 2, 3, 4, 5…п) е субективна
измислица, означаваща нашата преднамерена уговорка, че 1 е едно,
2 е две по едно, 3 – три пъти по едно, 5 – пет пъти по едно, но
разбирано като общо Едно, което се нарича пет и т.н. Нещата
нямат нищо общо с опита ни да ги съединяваме и групираме според
желанието ни за измислена цялост. В математиката семантичното
качество на мозъка (ума), достига наистина нов, своеобразен връх в
собственото си разширение – способността да обозначава все посложно и по-сложно, уж опростявайки и синтезирайки реалността.
Ако азбуката е свръхреалистична семантика, способна да обозначи
цялото многообразие на света, то математическите символи
са сюрреалистични семантични знаци, които описват само и
единствено хипостази.
Трябва да помним, че Геномът – биологичният език на
Биосферата не е математически, а химически еквивалент.
Всички математически модели са нов вид илюзия на опита
да се обозначи онтологичността на света – те са абракадабра,
която по споразумение се приема от всички учени за повече от
абракадабра. С това учените и вярващите изравниха своята пълна
безпомощност да регистрират света така, че да стане разбираем.
Езикът (понятийната система на всеки народ), като
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следствие от неговото битие, е фундамент за създаването
на азбука и календар – най-яркият културно-революционен
процес в умствената дейност на хората с напълно осъществена
еволюционна характеристика.
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Паметта е специфично състояние на атомите по психично
сродство, базирано на специфичен Ред в атомите по химично
сродство.
Паметта е сложен електричен процес, образуващ специфични
токови вериги, в които Джу2 на атомите запаметяват комбинации
от информацията, получена от сетивните органи. Този процес
се осъществява в мозъка, но е плод на взаимодействието между
клетъчното състояние на невроните, които са части от мозъка,
а не от тялото. Възможността да се активират паметовите
структури на нервните пътища в мозъка става благодарение
на това, че клетките на нашия организъм имат постоянен
отрицателен електричен заряд, а клетките на мозъка имат
постоянен положителен заряд. Определени атоми по химично
и психично сродство, намиращи се в клетките (включително
невроните) създават активни импулси, които принуждават
мозъчните клетки да изпитат специфични състояния, които
стават база за запаметяваната информация. Колкото по-силен
е този процес на възбуждане на отношенията между клетките
и невроните, но всъщност между атомите им по химично и
психично сродство, толкова по-силна и по-трайна е веригата
на електричните импулси, отбелязващи в Джу2 на психичните
атоми придобитата информация. Тайната за трайността и
дълбочината на нашата памет е в различната по електричен
заряд зареденост на клетките на мозъка и тялото, както и
силата, с която калиево-натриевите йони променят състава
на междуклетъчното пространство, в което битуват заедно
невроните и клетките. Дългосрочната памет в едно прераждане,
е продукт на отношението между психичните и химичните
атоми по сродство, намиращи се в невроните на кората, но те
се управляват, „администрират се”, от дейността на мозъчните
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стомахчета.
Този процес е бил познат на българските колобри и те са
полагали много грижи при обучението на младежите. Самото
обучение като практика за съжаление се е изгубило във времето,
особенно след като са били избити колобрите и унищожени книгите
и знанията им. За хората, за не посветените, от дълбока древност
е прилаган много успешно методът на ритуала, превърнат днес
много схоластично и необосновано в канони и закостенели правила.
Изключително важен момент от процеса на обучението е бил
определянето на електромагнитното състояние на мястото,
където се е провеждало обучението. Геомагнетизмът е имал
решаваща роля при определяне на местата на школите, храмовете
и ритуалите. Зависимостта на нашата памет и мислене от
геомагнетизма е много голяма. Това често е налагало практиките
да се прилагат в строго определено време и място, а в друго дори
да бъдат забранявани. При едни геомагнитни условия можело да
се използва активността на пълнолунието, при други точно
обратното – новолунието. Същото се отнася и за слънчевата
активност, но вече не само според деня и нощта, а и според
сезона. Само дълбокото невежество на определени изследователи
и критици може да предположи, че древните духовни школи са
приемали Слънцето, Луната и планетите като божества и духове.
Да се кодира по този начин определено знание – да, прилагали са
тези методи, но да се смята, че са се покланяли на самата луна
или планета, или на измисленото божество, е смешно и наивно.
Всички ритуали и тайнства се свеждат до енергии и методики за
тяхното владеене, а не до идолопоклонничество, както най-често
твърди образованото невежество.
Днес човечеството и всеки човек, ще премине през много
сериозен етап на изпитания, породени и зависими изключително
от променящия се електромагнетизъм на планетата. От
елементарното обезпаметяване и бликова проява на чувства
и действия, до неочаквана активност, възбудимост и агресия,
проявяващи се без наличието на къкъвто и да е външен стимулатор.
Чувствата и действията ще избликват внезапно, неуправляемо
и несъзнателно. Тези отрицателни за обществото процеси ще
бъдат много активни и масови в градовете, особено големите,
в които геомагнетизмът е нарушен от сградите, електричните
мрежи и страховата психоза.
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Обучението на психичните атоми по сродство от дълбока
древност е чрез ритуала. Независимо от своя характер: битов,
религиозен, професионален и т. н. – всеки ритуал представлява
система от вазимносвързани действия и символи (и атрибути)
които изграждат устойчиви електрични вериги в мозъка и образуват
така наречената памет. Следва превръщането на електричните
сигнали в химични вещества, които реализират истинското ниво
на паметта – спомена на клетката, т.е. способността клетката,
участвайки в припомнянето (електричните импулси на психичните
атоми), да предаде чрез собствената си РНК информацията.
Нивата са две: Припомняне и Спомен.
При припомнянето се възбуждат на части атомите по
психично сродство, което зарежда веригата с електрични импулси
и така споменът става възможен. Споменът е възбуждане на
цялата електрична верига неврони в нейния комплекс от психични
и химични атоми по сродство.
Припомнянето е предхождано от стартовото „запалване”
на електричната верига на участвалите в събитието клетки и
центрове, чиито атоми по психично или по химично сродство
дават стартов импулс за протичането на ток по веригата.
Психичните атоми по сродство могат да дадат старт
на припомнянето, когато нещо, свързано с преживяването на
събитието, се възобновява, случва се отново: мъка, потрисане,
радост, страх и т.н.
Хичмичните атоми по сродство работят чрез специфичните
качества на сетивата – мирис, звук, вкус, зрителна информация –
виждане на предмет, обстановка или лице, напомнящо на участник
в събитието и т.н.
Мозъкът има два центъра, които най-общо казано са
индивидуални, но в колективна работа, Ръководители на мозъка
и тялото – епифизата и хипофизата. Епифизата е център на
психичната дейност, а хипофизата на химичната дейност.
Алхимично разбираме, че епифизата(пиенална или шишарковидна
жлеза) осъществява дейност чрез атомите по психично сродство,
а хипофизата чрез атомите по химично сродство.
Епифизата работи с четирите стомахчета плюс петото
(гръбначния стълб, синджира) чрез хипофизата. Хипофизата
работи с петото стомахче плюс четирите, чрез епифизата. Те са
в непрекъснат синхрон и координация.

Епифизата,
в
синхрон
с
хипофизата, представлява система
от подсъзнателни активности
(корекции на единството между
Първия и Втория човек в нас), между
мозъка и тялото. Хипофизата има
два дяла, защото тя е и вторичен
коректор на органични функции,
свързани с преките функции и
1. Пиеналната
реакции на органите. Нейните два
(шишарковидна) жлеза
дяла са система за синхрон:
1. между епифизата и Задния дял
на хипофизата (невроцентъра)
2. между Предния дял на хипофизата и тялото
3. между епифизата и половата система, чрез Задния дял на
хипофизата
4. между половата система и епифизата, чрез Предния дял на
хипофизата
Задният дял на хипофизата ръководи не само състоянието на
химическите атоми по сродство в тялото вследствие на общата
си дейност с епифизата, но и чистото психично състояние на
синхрона мозък – полова система. Става ясно, че Вторият ни Аз
(мозъкът) има начин да се свързва пряко с половата система и
тя да реагира на психичните нагласи на тялото на Чувствата,
чийто психични атоми по сродство са пряко свързани с мозъчната
дейност. Става въпрос за факта, че ако психично имаме представи,
идеи на ума, той може да въздейства пряко на половата система.
И обратното: на чисто физическа основа половата система може
да реализира психични състояния в мозъка, които да заработят
извън активността на тялото, чрез предния дял на хипофизата.
Този двупосочен пряк път на връзката Епифиза – Полова система,
задължително преминава през хипофизата, но тя само откликва
на това въздействие. Оказва се, че хипофизата е възлов център за
връзката пол – мозък извън дейността си във връзката хипофиза
– епифиза или хипофиза – тяло. Следователно връзката епифиза
– хипофиза – гонади е сложна двупосочна система за синхронна
дейност между трите тела на съществото, наречено Човек.
Така Законът за Четвъртичността, реализиран чрез четирите
стомахчета, работи и с тялото – чрез петото стомахче. И в
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този смисъл Човекът – мислещото животно – е пентаграм или
„ябълка” на езика на посветените колобри – заради петте части на
семенника на ябълката. Затова и плодът на Познанието се нарича
ябълка, тоест еволюция на ума и еволюция на петте мозъчни
центъра в човека.
Основни сетивни помощници на мозъка в цялостната му
психична дейност са органите на главата, осъществяващи
информация за мозъка: очите, ушите, носа, устата и косата.
В своята физическа организация лицето на човека има строго
програмирана стуктура, построена върху символът Костенурка.
Да разгледаме първо тази специфична стуктура на лицето.
Трето око

		

Очи

Ноздри
Език
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Графичен израз на Четвъртата костенурка - на Словото
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Трето око – Звезден център. Трето и Четвърто ниво на
зрението на очните центрове в мозъка. Обективният свят на
субекта.
Очи – Земен център. Първо и Второ ниво на зрението – реален
субективен свят в битието на хората.
Ноздри – ЦИ мембраните на Етера в материалната структура
на Първия и Втория човек в тялото. Слънчев център.
Език – Словото. Умствен потенциал на субективния синтез.
Инструмент за разширения на Ума. Център на Личността.
Връзката Трето око – (зрение за виждане на проявените реални
успоредни светове) – Език дава регистрациите за обозначаването
на осъзнатото субективно познание от обекта Човек (словесно
животно).
Реалното системно проявяване на качествата на споменатите
тук органи, обединени от символа на Костенурката, са елементи
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1. Очите – нашата ретина е двумерна (2Д), но ние виждаме
тримерно (3Д). Тримерността идва от третият пункт – мозъка.
Зрението е резултат от регистрациите на ретината и
зрителните центрове на мозъка. Когато се развие свръхсетивната
дейност на мозъка, развита и постоянна дейност на неговото
Трето око, ретината ще премине на ниво 3Д и тогава ще виждаме
в четиримерното пространство (4Д). Ретината може да премине
към дейност 3Д само чрез работата на Третото око – специфична
структура от нашия физически мозък, чиято дейност описах
подробно в студията „Свръхсетивност. Ясновидство или епилепсия”.
Последното изречение означава, че Свръхсетивното око на
мозъка ни работи чрез двата вида специфични атоми в нашия
организъм – химични и психични атоми по сродство. Неговата
дейност е пряко зависима от химическото и психическото
състояние на организма и мозъка ни. Изводът, че храната и
психосредата, в която живеем има определящ характер за нашата
психична, интелектуална и духовна еволюция, не подлежи на
коментар.
Качеството на очите, благодарение на разликата между тях от
6 градуса отклонение във фокуса им, е не да свързват прекъснатите
на части или кадри, информации на всяко от тях, а да ги свързват
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от качествата на Трите костенурки в Тангризма в комплексната
им проява. Те са и своево рода символи на последователността
в еволюцията на човека. Затова тази Четвърта Костенурка не
трябва да се разглежда като нова, а като обединение на трите.
Съществува и Пета костенурка, която като разглежданата
тук четвърта, е съставена от елементите на Трите, разположени
специфично в тялото на физическия мозък на човека. Тя работи
синхронизирано и специфично с Жар птица, също структура от
нашия мозък, осъществяваща всичко, което описах в приказката
„Мара Пепеляшка” от книгата ми „Български вълшебни сакрални
приказки”.
Ако можем да наречем Четвъртата костенурка Външна,
то Петата и Жар птица определено са вътрешни структури,
свързани дълбоко с антропологичната система на Вселенният
човек в нашето тяло – мозъкът.
Ще се спрем накратко върху специфичната дейност на тези
сетивни органи от гледна точка на тяхната алхимична дейност.
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така, че вътре в мозъка, чрез специализираните клетки, да се получи
тримерен образ на обекта. Ние не знаем нищо за дейността на тези
органи извън фокуса им и пряката регистрационна дейност. Става
въпрос за принципа им на работа и за способността да пренасят
образна информация. Както очите на Адам и Ева „се отварят”,
за да видят света нов, а всъщност същия, променени (защото
реално се променят те, а не светът), така ние днес трябва много
сериозно да се замислим над въпроса: ами ако очите ни могат да
се отворят още веднъж?...да преминат на друго ниво – по-висше
от тримерното зрение? Защото ние определено не знаем имаме
ли мозъчни клетки, способни да организират достигащата до тях
информация в друго – да кажем четиримерно пространство?!
Подобно на внезапното осъзнаване на новото виждане на
праотците осъзнатото проглеждане на науката обхожда всеки
обект, анализирайки микрото на микрониво – детайлите и след
това вижда цялото – осъзнава обекта като мегаструктура,
като единно цяло, съставено от определен набор детайли. По
този начин науката бавно, трудно и не рядко болезнено, опознава
света, анализира го и… едва в последните десетилетия започна
да признава обективната му цялост и взаимосвързаност. От
детерминацията и разчленяването на науката на отделни
научни направления, днес сме свидетели на обратния процес
– дългоочакваната интегралност между тях и опитите да се
осъзнае Биоса като единно, единосъщно и цялостно съществуване.
За радост на алхимиците, които отдавна го внушават на света.
Квантовата наука днес (колкото и условна да е още тя), постави
най-после точка на научното „скитничество” в опознаването на
света и породи разбирането за собственото си завръщане към
бащиния дом – принципите на Вселената, алхимичните знания.
Медитиращият йога чрез събуждането на така нареченото Трето
око в нашия мозък доказва, че е възможно. Връхлитащото видение
при ясновидеца – също!
Алхимията твърди, че можем да развиваме зрението
на физическия си мозък до Пето ниво. Нека не забравяме, че
имаме пет мозъчни стомахчета, чиято дейност все още не се
познава достатъчно. Свързани с работата на пиеналната жлеза
(шишарковидната) те могат да поднесат много изненади относно
реалните ни възможности.
В студията ми „Свръхсетивността. Епилепсия или ясновидство”
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разгледах една от тези чисто алхимични дейности на нашия мозък
като енергиен орган на психотронно ниво, свързан с нивата на
работа на очите ни, плюс шишарковидната жлеза, мозъчните
клетки и качествата на техните специализирани психични атоми
по сродство. Ако по-внимателно се разгледа посочения в студията
комплекс от взаимодействия между отделните структури на
мозъка могат да бъдат открити интересни идеи за ролята на
отделните дялове при обикновени и екстремални условия. Не
случайно обясних, че мозъкът, цялата нервна система в човека, е
един висш, независим от организма клетъчен орган, съществуващ
и работещ на ниво далеч по-сложно от биологичните функции на
организма. Работи като перфектен биологичен компютър, което
се доказва от симетрично и огледално разположените му части.
Мозъкът, тази „Вселенна костенурка”, дълбоко проникната в нашия
организъм, е най-реалната ни връзка с Вселената. Съществена роля
в този процес, в неговата екстремална фаза, имат очите… една
тяхна допълнителна функция.
Съществуват четири вида очи:
1. Многофасетъчно зрение. Липса на зеници – не е нужен общ
фокус на оматидите, следователно имаме пълна достъпност до
всички обекти: чрез частичния фокус и чрез обединяващия ги общ
образ.
2. Еднофасетъчно зрение (със зеница). Независимо дали очите
са самостоятелни или обединени в общ зрителен център.
3.	Има три вида зеници:
а/ кръгла (човек, куче, кон)
б/ вертикална (змия, дракон, гущер)
в/ хоризонтална (козел, козирог, муфлон)
4. Третото око – окото на Епифизата. Психотронното око на
човека, което не е самостоятелен орган, а система от органи.
Очите и челните дялове на Предния мозък са система, която
дава:
1. Автоматично осъзнаване на разстоянието до фокусирания
от погледа обект. Включително и космични обекти.
2. В интелектуално отношение обемът от натрупана
информация достига висше ниво на връзките между Лявото и
Дясно полукълба.
3. Включва се (в края на епохата) ново ниво на междумозъчния
обмен (ляво и дясно полукълбо). Третото око влиза в специфичен
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обмен с дясното полукълбо и предава импулси към космически
обекти.
4. Нарастването на слепоочните фонтанели осъществява
стабилен лъч на Третото око. Това е началото на устойчиво
състояние за ловене на информационни потоци от близкия космос.
Тънкият свят (четвърто измерение) става достъпен – видим.
5. Епифизата надделява над сетивния информационен блок
на мозъка (интелекта от този живот) и включва Комплексния
информационен блок (от всички прераждания). Торсионните
нива в цялата Слънчева система стават достъпни. Използва се
и активно се включва Комплексният информационен блок (от
всички прераждания) – КИБ (киборг). Използва се активно топлото
Слънчево йонно лъчение, а не както е сега – студеното Лунно.
6. мДНК реагира, снижавайки енергитизацията на клетките
на свръхструктурните връзки. Включва се нивото ХАМ за пълно
реализиране на връзката между лявото и дясно полукълба. Периодът
е характерен с пълноценното служене на третата структура на
ДНК – енергийната, която фактически държи двете спирали в
единство и ведно.
7. яДНК осъществява (на генетично ниво) разкодиране на
допълнителна част от генетичния си фонд. Информационното
ниво на химичните му атоми става наследствено. Черепът
придобива капковидна форма обърната с върха надолу. Знакът
АНКХ е осъществен на физично ниво и Човекът става космично
определена душа – става Орфей. Зеницата нараства и постепенно
изпълва цялата очна цепка, измествайки бялото навътре
под клепачите. РНК започва (чрез мДНК), да осъществява нов
вид копиране на информации от яДНК съобразно нивото на
осъществените трасмутационни процеси, валидни за живота в
Новата коренна раса.
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1. Дясно полукълбо
2. Ляво полукълбо
3. Мазолесто тяло
4. Кръстовище на аксоните
5. Луковици на мириса
6. Очни ябълки
7. Енергиен лъч на третото око
8. Предполагаем фокус на
очите и третото око

Връзката Очи – Епифиза: способността на очите да преминат на ниво Небе и да
фокусират който и да е обект в небето чрез централния лъч на Третото око.

Г лава .
6.5.

2. Ноздрите
Насищането на белия дроб и на мозъка с етърна енергия от
вселената става едновременно и в единен ритъм на дишането.
Човекът диша през носа и издишва през през носа, но – винаги от
същата ноздра. И това не е случайно, а кодирано интуитивно
действие пряко зависещо от състоянието на тази половина на
мозъка която се захранва с етърна енергия и кислород.
Ние дишаме по три различни начина през носа си: с лявата
нозра, с дясната и едновеременно с двете. Така и издишваме.
Всяка ноздра съответства на захранването на полукълбо от
мозъка и белия дроб. Лявата ноздра захранва с етърна енергия
лявото полукълбо и целия бял дроб. Дясната ноздра захранва дясното
полукълбо и целия бял дроб. Двете ноздри захранват едновременно
двете полукълба и целия бял дроб. Белият дроб се захранва винаги
целият, докато мозъчните полукълба – циклово.
При дишане през едната ноздра захранваме половината мозък,
но когато и девете половини са приели нужното им количество
етерна енергия, настъпва необходимост от изравняване на
праничния (Ци) приток и тогава се отварят и двете ноздри, за
да се уравновеси енергетиката на мозъка. Настъпва момент на
едновременно уравняване, балансиране на кислородно-етърното
насищане и на двата органа – мозъка и белия дроб. Регулатор на
процеса от чисто физически характер е Сърцето, което именно
затова се намира в белия дроб. На това физическо ниво атомите по
химическо сродство ръководят процеса за насищането с кислород,
а атомите по психично сродство – процеса на насищането с
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Алхимично трябва да сме наясно, че вижда мозъкът в нас, а
не очите. Те са само устройство за гледане на обективния свят,
но мозъкът е този, който осмисля информацията и вижда в нея.
Доказва го не само „случаят с изяждането на плода на познанието”,
но и емоционалната сила, с която можем да си представяме
нещо – което очите ни не могат да видят, но мозъкът намира
опорни точки в стари знания и по аналогия изработва свои лични
представи, които могат да бъдат стопроцентови фантазии.
Реалността е съвкупността от нещата в света и нашата
представа за тях. Очите са просто камери, способни да виждат
на различни нива, в различни реалности, стига да ги обучим да ги
възприемат.
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етърна енергия на двата органа. Следователно едновременността
на процеса определя и двустепенната енергитизация на белия дроб
и мозъка на чисто енергийно ниво.
При жените, особенно когато са кърмачки, етърната енергия
(ци) навлиза и в гъбестата материя на гърдите, където е млякото
и зърното на гърдата.
При мъжете, този процес е същият, но с тази разлика, че
зърната на гръдта служат само за задържане на енергията. По тази
причина мъжете също имат гръдни зърна, които в някой случаи
могат дори да отделят капки млечна течност. Такъв процес е
следствие на неовладени от организма (атомите по химично
сродство) трансмутационни процеси на гръдта, защото душата
в миналия си живот е била женска по полова принадлежност.
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3. Теменна област
„Лоното на Бога” (temporal lobes).
Едно изключително енергитично място в нашата глава,
пряко свързано, чрез центъра „Лоното на бога”, с всички основни
дейности на тялото и ума ни. Намира се в основата на тила, малко
над първи шиен прешлен – атласът. Лоното на бога е алхимичен
стимулатор на:
а/ Физическия организъм на човека, особено на бебето.
Когато бебетата започнат да се подготвят за изправяне на
крачета, те дълго преди това се надигат силно и енергично
повдигат главичките си нагоре. Легнали на коремче, с опънати
крачета и силно извита шия те набират енергия за предстоящият
си подвиг – да се изправят на крачета. Тогава центърът „Лоното
на бога” зарежда целият гръбначен стълб с огромни количества
етърна енергия, пренасочена от Продълговатия мозък към гръбнака
(петото стомахче). Това упражнение е първото и много важно
упражнение в българската колобърска традиция при обучението на
младите колобри. Нарича се „Бебето”.

Бебето

б/ Навлизането в енергитизацията на ученика, обучаван
за колобър, задължително преминава през още едно упражнение –
Ралото. Ралото е стимулатор на целия гръбначен стълб отново
чрез центъра на тила Лоното на бога, но сега в противоположен
– разпънат вид на гръбнака. Енергията отново е пряко свързана с
Продълговатия мозък – резервоарът на етърната енергия.

Ралото

в/ Третото упражнение, свързано пряко с Лоното на
бога и етерната енергия в резервоара Продълговат мозък, е
„Костенурката”. При завършването на комплекса от упражнения
ученикът натрупва етърна енергия в продълговатия мозък чрез
това упражнение. Осъществява се пряка връзка и постоянен
приток на енергия от вселената.
г/ Енергията Синджир (кундалини), е описана в Библията
като Змия, подтикваща индивида към еволюция: Богът в нас
(тилът, Лимбалният дял) я активизира към холограмен аналитичен
процес – анализ-синтез, който е на емоционална основа. За тази
енергия ще говорим още в главата за Меча на крал Арктур.
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6. Мембраните на комисурите
Двете комисури са мембрани на Хипокампуса, целия Лимбален
дял. Целите мембрани са непрекъснато в активно състояние.
Обновяват се непрекъснато – процес на самоусъвършенстване,
пряко свързан с дейността на епифизата и еволюцията на мозъка

6.5.

5. Продълговат мозък
Център на етърната енергия в мозъка. Отнася се и за
животните.
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4. Варолиев мост – шалтер на връзката. Шести център на
тялото, в задната част на врата – над 5-та чакра на гръбнака.
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(ума). Трябва да имаме предвид, че мембраните понякога работят
и като кристал – с такива свойства. Но като кристал работи и
самата епифиза. Те са в непрекъсната и трудна за обяснение връзка.
7. Уши.
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Анатомия на ухото
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2

12

1. Череп
2. Външен ушен канал
3. Ушна мида
4. Тъпънчева мембрана
5. Тъпънчева кухина
6. Чукче
7. Наковалня
8. Стреме
9. Полукръгли канали
10. Кохлея
11. Слухов нерв
12. Евстахиева тръба
13. Вестибуларен нерв

Ушите са подвижни отвори, осигуряващи на мозъка достъп до
вълни, които са в и над нашата слухова сетивност. В диапазона на
слуха те са от 16 до 22 000 херца. В диапазона под (инфразвук) и над
него (ултразвук) са достъпни за мозъчните стомахчета в строго
контролирана зависимост от духовното развитие на душата –
връзката на слуховия апарат с продълговатия мозък като качество
– духовните честоти.
Бинауралният ефект – стереофоничен ефект в трептенето
на звука между двете уши (тета вълната) се осъществява от
костната празнина в центъра на черепа под Хипофизата. Тя служи
за резонатор на вълните от двете уши, което е от особено
значение в алхимичните практики, когато става въпрос за
посветен достигнал нивото ясночуване.
Антропологичното разположение на частите на главата е от
особено значение в алхимията и има определено програмен характер.
Ушните отвори са пряко свързани със слепоочните фонтанели, а
средното и вътрешното ухо се намират в слепоочната люспа.
В пряка зависимост с духовното обучение на хората е
структурата на вътрешното ухо, което представлява охлювица
с 2,5 оборота (като Кундалини) и намиращите се в него отити
(силициеви кристали). Ако читателят си припомни, че силициевите

кристали имат сечение на шестостен (костенурка) и направи
връзката с ролята на силициевия микро кристал в хипокампуса
на мозъка, може да достигне до много интересни идеи, които са
пряко и антропологично свързани с алхимичните трансмутации на
личността, особено връзката им с продълговатия мозък.
Любопитно е да се замислим как в нашето вътрешно ухо
се намира същата спирала (змия) от 2,5 оборота, за която
езотериката твърди, че я има и в първа чакра – перинеума –
спящата кундалини.
Антропологично мястото на ушната мида спрямо ноздрите
и веждите показва на посветените нивото на интелектуално
развитие на душата.
Големината на мозъчната зона (на ухото) определя нивото на
еволюцията на душата. Затова в Индия и Будизма правят ушите
на Буда големи, с дълга и провиснала мозъчна зона – един интересен
опит да се превърне знанието в ритуализирана сакрална практика.

Г лава .
6.5.

9. Брадичката:
а/ едновърха – едносъщностен човек (земен)
б/ двувърха – двусъщностен човек – две души в едно тяло.
Антропологично брадичката няма никаква друга роля освен
да завърши по-красиво, по-естетично овала на лицето ни. Във
физиологичен аспект. Но когато стане въпрос за алхимични
антропологични структури трябва да знаем, че тя е символ на
едноделните и двуделните хора.
Казаното се отнася принципно за цялото лице, но системата
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8. Ларинкс и Фаринкс
Ако ларинксът е пряко свързан със звука, със словото, то
фаринксът изгражда невероятно сложна система от комплексно
„разбиране” на информация, обединена в него от слуха, обонянието,
дишането и зрителните центрове. Той комуникира със седем
кухини в главата: носните, двете на тъпанчентата, устната
кухина, ларинксовата и на хранопровода. Фаринксът е център на
възприятията, които мозъкът е възприел и счел за нужно да свърже
в обща система. Мозъкът възприема чрез ларингсо-фаринксовата
система специфичното в събитията, които се случват и чрез
астралния център в гърлото „оцветява” информацията според
спецификата на тялото на Чувствата ни.
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от взаимовръзки, местоположение и форма на ушите, веждите,
очите, устните и върхът на брадичката, разказват на посветените
доста от историята на личността и душата. Човешкото лице
представлява перфектен антропологичен макет на развитието му.
В този анализ антропологията на индивида става за посветените
антропология на личността. Чрез тези характеристики могат
да се определят веднага нивата на развитие и намира ли се
човекът под прякото ръководство на някоя неземна йерархия
или е член на земното човечество. Двете половини на главата,
както двете ни полукълба, могат да принадлежат на различни
Йерархии Творци. Тези хора се наричат Двуделни души. Най-често,
по чисто антропологичен анализ, могат да се определят двуделна
ли е личността и кой от дяловете е водещ. Защото има огромно
значение дали сами се борим по пътя на своето развитие или вече
сме достигнали ниво на пробуденост, в което души от вселената
приемат да съжителстват с нас, подпомагайки ни и да развият
още някой аспект от своята лична еволюция. Става въпрос
обаче само за души, чиято генетика е достигнала такова ниво на
изчистване и усъвършенстване, че симбиозата на съжителството
започва още в утробния период. Само в тези случаи личността
носи своята антропологична характеристика като двуделна порождение, тоест тя се е отразила в лицевите структури. За
сведение на читателя ще кажа, че за да се роди Човекът – Син
Иисус Христос генетически са били прочиствани и подготвяни
четиридесет и две поколения, иначе човекът Иисус не би могъл
да издържи генетически и физически на енергийната мощ на
Великата Вселенска Душа Христос. Четиридесет и две поколения
от българските родове са проправяли Пътя му към Земното дело.
Непорочното зачатие биологично е напълно възможно, то става
и днес, но няма никаква възможност генетически материал от
юдейското племе да създаде такъв вид трансформационно поле, в
което да може да еманира правилно плазмената мощ на Христовата
генетика. Йосиф, мъжът на Мария не е смесвал генетичния си фонд
с този на Богородица по тази причина. Това обаче не се отнася за
последвалите раждането на Иисус негови братя и сестри – деца
на Йосиф и Мария. Хунорското племе, от което произлиза Иисус, е
свещенически род в българските племена. Колобърски Род.
	Има обаче и личности, които стават приемници на души
впоследствие – след раждането, на различна възраст, което не се
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отразява на антропологичните характеристики на личността,
а се проявява само в качествата на психичното състояние
– дейността на психичните атоми по сродство. Душите
Гостоприемници и душите Гости живеят в симбиоза, която
обикновено преминава незабележимо в живота на хората, но
нерядко създава големи проблеми на отделни личности, започващи
да водят живот противоречащ на идеите и целите на душата
Гост. Или обратното. Ако настъпят драстични разминавания
между идеите на Госта и Гостоприемника, Гостът може да напусне
земната душа, предоставила му тялото си за съжителство и
тогава настъпват дълбоки и тежки сривове за Гостоприемника.
Настъпването на драстичен антагонизъм между двете души, довел
до тежки кризи в живота на Гостоприемника християнството
нарича с популярното име обсебване. Самото понятие показва,
че имаме нежелано навлизане в душевните и личностни модели на
определен човек, което е породило конфликти.
Алхимично обаче ние се занимаваме с тези двуделни души,
които са приели съжителството като договореност между
душите още преди раждането. В антропологичната структура на
тялото, особено лицето, съществуват множество белези, които
информират и за характера на Рода от животинския свят, от
който душата пряко е преминала в Човешкото царство. Говорих
по този въпрос в главата за кармичните атоми по сродство и за
голямата заблуда на хората в опита им да разчетат кармата на
дадена личност – измислиците, че могат да я променят или дори
заличават. Повтарям и сега: това може да направи само душата
– самата ТЯ със себе си. Никой друг! Ако читателят е разбрал
правилно казаното там, е разбрал и този прост и неотменим
факт.
Алхимията не приема нито един довод, че може
антропологичната характеристика на даден Род или Вид да бъде
плод на случайни трансформации. Такива могат да се получат само в
индивида, но те най-често не се предават на поколенията и затова
не могат да участват в антропологичните трансмутации…
които стават ясни и разбираеми в началото на всяка нова
Коренна раса на развитието. Мутациите, от какъвто и да е вид
физиологични промени, са циклични и не могат да засегнат яДНК.
Опасни за ДНК са само мутациите предизвикани по генетичен път
– една от причините за унищожаването на Четвърта Коренна
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В селенн и

персонал и зац и и

на

А ндрог и нн и я

човек

раса. Кентаврите, русалките, харпиите и т.н. са съществували,
но… вече не съществува расата, която ги е създала. Квантовата
реалност, за която така смело, псевдонаучно и безотговорно се
говори днес, не търпи трансмутации свързани с наносвета – а
натам са се запътили самоуверено всички. Намесата в квантовата
реалност ще е фатална и за нашата цивилизация.
На снимката по-долу показвам някои ясни антропологични
белези на лицето, които имат остатъчни характеристики на
вида животно, от който душата е преминала в подцарството
на Човека. Тези остатъчни трансмутационни следи освен, че са
пряка връзка за преминаването на душата от подцарството на
Животните към подцарството на Хората, е и добра илюстрация на
кармично наложените санкции към някоя от душите злоупотребили
изключително тежко с Живота на хората и животните през дадена
епоха – души насилствено върнати в Царството на животните.
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Антропологични типажи на лица, запазили характеристиките на
животинския вид, от който душата е трансмутирала в човешкото царство.

6 . 6 . В селенн и персонал и зац и и на А ндрог и нн и я
човек
или: пропадането на Енергията дълбоко в материята и
обратният път на Духа към измерения над Третото.
Способността на енергията да трансмутира до материя
и в една неразривна цялост с нея да развива живот… видовете
живот във Вселената, е ясно отразена в символиката на Тангризма

човек
А ндрог и нн и я
на
персонал и зац и и
В селенн и
6.6.

и Християнството, чрез духовните същества: ангели, херувими
и серафими. В тези символи, проявени като начало още в
човешкия живот (тялото) е вписано антропологичното развитие
на психичните атоми по сродство до духовни субстанции –
чрез кодиране на трите тела на човешкото същество. Казах,
че Човекът е творен по образа и структурното подобие на
Вселената, изразено чрез трите кода на Костенурките. Напомням
също, че човешкият организъм е единство от три независими, но
в пълномерна и специфична връзка тела: нервна система, физическо
тяло и полова система.
Когато
човекът
достигне
еволюционното ниво Чист (храм), във
висшата си форма той е Ангел, тоест
атомите му по психично сродство са
достигнали Първо ниво на духовната
трансмутация, която е надчовешка и
съвършена – ангелска. Символично това
се изразява от двете крила на ангелите,
които имат човешки тела и образи и
с този факт се доказва човешкият им
произход. Ангелът е символ за духовното
развитие на Първия човек в нас, затова
той все още има тяло – човешко, но
вече няма полова система, тоест липсва
приоритета на Третият човек – полът.
Ангелите по принцип са безполови
същества.
Достигне ли еволюцията на човека
нивото Святост, тоест с овладени
Ангел
трансмутационни и трансформационни
процеси на неговия физически носител
– тялото и то вече не е фактор за
следващите етапи на еволюцията му,
символът се нарича Херувим. Херувимът
има четири крила, но му липсва
напълно тялото – физическият обект
на Вселената. Херувимът е символ на
духовното развитие на Втория човек –
Херувим
мозъка, за еволюцията на който вече не
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е нужна не само половата система, но и
човешкото тяло.
Щом човешкото същество успее
да трансмутира и висшата част от
себе си (ума), на ниво, което за хората
все още е непознато, когато мозъкът
достигне енергиите на Вселенната
Серафим
костенурка – той става Серафим –
шесткрило същество. Трите му двойки крила показват пълната
духовна еволюция на душата БА (небесната субстанция) преминала
успешно през нивото КА (човека) и осъществила личното си ниво
ДУХ. Същество, в което тялото и половата система напълно
липсват, но все още съществува главата – вторият човек в
нас (висшият ум), който е духовно еволюирал – отбелязва се с
третата двойка крила. Главата, образът остава като символ,
защото илюстрира формата, през която е минало съществото в
своя личен еволюционен път.
Разбираме, че всяка двойка крила символизира висша духовна
йерархична степен, при която съществото Човек троично се
възвисява над тежките материални светове.
Тези три вида небесни души все още не са Богът или
божественото състояние на хармония в наносвета, а са само
безрезервно и безвъзвратно осъществена еволюция на човека. Тук
човекът е идентичен с Висшия свят като Образ и Подобие.
Ангели, Херувими и Серафими са трите велики трансмутации
на материалното човешко същество, което вече не живее в
материята на третото измерение като човешко същество.
И в горните факти намираме отново приложението на Закона
за Четвъртичността, защото човекът, ангелите, херувимите
и серафимите олицетворяват четири от нивата на духовното
развитие на съзнанието. Това се нарича ДАО еволюция – Пътят на
сливането между Небесната и Поднебесната в Човека.
Антропологичните следствия (белези) в генетичните
определители на расата – атомите по химично сродство –
регламентират антропологични характеристики, които ние
наричаме етнос. Етносът като физиологична структура, а
не като културно понятие, както се опита да го дефинира
Александър Фол. Антропологичните специфики в един етнос се
отнасят изключително до физическите характеристики, тоест
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до Първия човек в нас – тялото. Истински еволюиралият до
духовността човек не принадлежи на своя етнос, въпреки че може
да има характерните му антропологични белези. В спектъра на
развитието на психичните атоми по сродство, реализирани като
еволюция на Втория човек (мозъка, ума), не може да съществуват
съзнателни индикации за расови и етнически претенции. В
религиозните общества Християнството безапелационно и
категорично изолира от съзнанието на хората всякакъв друг
вид претенция. Християнин е всеки човек, приел християнската
идея и на него не му се налагат никакви етикети, информиращи
за етнически различия. Християнин може да бъде всеки и това е
достатъчно, за да е свой. Докато други религии, претендиращи
дори за божественост, наричат едноверците си от друг етнически
произход с имена, подчертаващи етническата разлика. Така
например, юдаизмът нарича приелия юдейската религия човек,
но от друг етнос – прозелит. В България определени среди, с явно
не добри цели и намерения, от години се опитват да натрапят
измисленото не от българите име „Помак” за българите, приели
Мохамеданството като свое религиозно съзнание. Достигаме
върха на изкривяването на съзнанието, което изкуствено и съвсем
бездуховно етикира, тоест разделя и регистрира, не-своите
„свои”. Религиозен расизъм.
Виждаме, че духовното и антропологично развитие на
хората преминава през много сложни трансформации, в които
религиозното съзнание трудно може да се нарече духовно.
В антропологичен аспект, по силата на Закона за
Четвъртичността и съобразно структурирането на тялото чрез
енергиите на четирите стихии вода, огън, въздух и земя, Първият
човек в нас – тялото, оформя Пет основни расови типа, плод и
реализация на взаимодействието на четирите стихии с атомите
по химическо сродство и етерната субстанция. В този процес,
извън характеристиките на отделната личност, психичните
атоми по сродство не играят никаква съществена роля. Особено
в двуделните личности. Този факт обосновава достатъчно ясно
изключителната комуникативност на човешкото същество,
независимо от кой етнос или племе е. Ако вземем едно бебе от
някое племе и го поставим в условията на високо интелектуално
и културно общество – то естествено и бързо усвоява всички
умения, които притежават децата от същото общество.
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Тялото, като етносна характеристика и Мозъкът като
психични качества нямат пряка и задължителна зависимост.
Както разширенията в Словото на човечеството са
настъпили благодарение на Вавилонското разделение на езика, така
етническите смесвания на генетиката водят до физиологично
и психично развитие с положителен характер. Във всеки етнос
имаме привнесени генетически характеристики от други етноси.
На Балканския полуостров днес присъстват всички етнически
типажи от планетата. Алхимично това означава, че етносите на
Земята усвояват новия тип генетични характеристики за Новата
епоха, чрез прераждане в етноса-носител на характеристиките
на бъдещия човек. Това са българите – космическите хора и
тракийците – слънчевите хора, тоест двата етноса, известни
като слънцепоклонници. Повече от 40 години наблюдавам този
процес на трансформации. Антропологичните белези на всички
раси, подраси и народи присъстват в нашия народ. Ако хората
знаеха какъв принос имат българи и траки в бъдещата еволюция
(антропологична и духовна), на Човечеството, щяха да направят
всичко възможно да съхранят генетичното и културното им
наследство. За съжаление битката между Лунните и Слънчевите
религии става все по-драстична. Кармата бележи такава дълбока
наситеност и тъмнина, че посветените с покруса наблюдават
обреченост, която няма равна на себе си в цялата Пета коренна
раса. Лунните структури за последен път деформират расите,
но следствията от този процес ще бъдат наследство за тяхната
родова генетика. Бялата раса, Слънчевите хора ще поемат в
своята лична генетична структура всички трансформации от
смесването на расите с тях, но с този факт тежките кармични
следствия за лунните етноси няма да станат по-леки.
В предишната Раса подобна роля е изпълнявала Индия – Лунните
хора. Индия е мястото на срещата между представителите на
старата Лунна епоха и новата Слънчева епоха. Затова скитът Рама
слиза там – при лунните народи. Така Цивилизация РАМА, разбита
и унищожена от Атлантската раса, за последен път прави опит
да посочи път към безкармично развитие. За съжаление опитът не
е успешен. Делото на скита Рама е аналогично на делото на хунора
Иисус Христос.
Духовният център на тази високо развита цивилизация е бил
Балканският полуостров, а Административният е бил в днешен
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Тайланд. Затова всички царе там губят автоматично своята
родова принадлежност и се наричат само с едно име – Рама. Също
както българските Канове губят фамилното си име и приемат
като второ име символа на годината, през която се възкачват на
Престола.
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Два процеса на едно Цяло в цикловото движение на времето.
Еволюцията на първо място е принцип, след това е и процес.
Процесът обозначава Програмата и съдържа в себе си Етапите
на нейното осъществяване, но не определя методите, нито
сроковете за извършването й. Понеже в това понятие е заложена
Идеята на развитието, в него се съдържат всички възможни
варианти на това развитие, един от които е революцията.
Еволюцията е последователен процес на усложняване и
развитие на нервната система, специализацията на дяловете
и връзката им с тялото. Понеже Земята е място за трайни
трансмутационни процеси в развитието на тялото и съзнанието,
развитието като понятие трябва да се разбира като естествено
качествено трансмутиране на обекта и субекта наречен Човек.
Еволюцията е процес от еволюционни стъпки при които се
провежда „битката” между Универса (общото, закона) и Уникума
(личното, индивидуалното). В алхимичен аспект, на атомно ниво,
това е процесът на еволюция в отношенията между Джу1 и Джу2,
без този процес да се приема за антагонистичен. Фокусната
точка на процеса е еволюцията на съзнанието – от пробудената
мисловност на животното (домашното) до осъзнатото от
човека. Еволюцията на човешкото съзнание е Цел на развитието и
Цел на алхимичното знание.
Революцията е крайният, пиковият процес на вътрешната
промяна, на феноменален скок в еволюционното развитие. Тя
отразява радикалните скокови промени в естествените (дори да
са незабележими) промени на развитието. Революцията е частен
случай на еволюционния принцип и отразява един от многото
варианти на неговото сбъдване, който винаги е определен от
непосредствените условия, в които се извършава процесът.
Революцията е процес на скокове на качествата, найчесто осъществявани чрез системните, но пикови изменения на
количествата.
Революцията къса еволюцията, но не за да я разкъса и
прекъсне, а за да спои по нов начин, в нов Ред сигментните Родове
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в единството на развитието. Редът е йерархия на Общите
закони, докато Родът е Рамката, в която се установяват Общите
закони… които уникумите непрекъснато разширяват, без да
ги разрушават и …в това се състои еволюцията не като Закон,
а като План на осъществяването. Така всеобщата плазма (Ред)
в клетъчните системи на Животинското царство „застива” в
родовите специфики на видовете, а се проявява като единство в
индивидите.
Революцията не е еволюция, но само тя изработва начин да
се превърне Редът (Универса) в Родове (уникуми), тоест да се
възпроизведе като Биос субсветът. Революцията е като химена
на жените – не върши никаква друга работа, освен да „включи”
енергията на бипирамидалната структура на половия им апарат
и да подготви мозъка и Киноварното поле за друго ниво на
развитието – раждането – еволюционният уникат. Тази физическа
интервенция спрямо половия апарат и психиката на жената има
определено революционен ефект в нейната енергетика (биополе)
и душевния живот. Същото го прави всяко новородено бебе
когато изплаква, за да могат белите дробове да зафункционират
самостоятелно и да започне да усвоява кислорода чрез себе си, а
не да го взима наготово от кръвта на майката. Затова трябва
да обърнем внимание на факта, че Господ Бог разпорежда какво да
прави Биосът, а не атомната сфера на Земята.Той не се опитва да
насочва не живата материя (земята, елементите), а само задава
скокообразен момент в живота на планетата, която е формувана
вече физически от по-висшият от него БОГ – сътворителят на
Реда в субатомния свят, което е илюстрирано в следния стих:
В началото Бог сътвори небето и земята (Битие 1/1).
Сътворението на видовете е революция в проявата на
биотичния свят, докато всичко след него (съ-творчеството) е само
еволюиране на този свят в циклите на еволюцията. Затова Господ
Бог нарежда да се проявят родовете, а не да бъдат сътворени.
И рече Бог: да произведе земята живи души според рода им,
добитък и гадини и земни зверове, според рода им. Тъй и стана.
За разлика от създаването на Човека, където казва: да сътворим
човек по Наш образ, по Наше подобие… и т.н. (Битие, гл.1/24 и 26)
Вселената възниква от креацията на елементарните частици
(първата костенурка), след това идват Звездите (2-та костенурка)
определящи отношенията на елементарните частици в неживата
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материя. Така атомът става Ред в химиосферите (планетите).
Едва тогава идва ред на Творчеството – когато Редът изгражда
в литосферата на дадена планета възможността отношенията
между химичните елементи да станат жива материя – органично
вещество, което в своята еволюция по същия революционен път
на трансмутации, става и жива душа,тоест въглеродните атоми
могат да изграждат пръстени. Преминаването на С14 във С12 и С7,
са революционни стъпала в еволюцията на въглерода, стимулирани
от небето – когато С14 става С12 и от хората – когато С12 става
С7. Оживотворяването на материята от жива материя до жива
душа са революционни бликове в еволюцията на материята на
планетата ни.
Трябва да сме наясно, че и Смъртта е част от Реда, реализиран
вътре в Рода, като „завръщане” на живата материя в света на
неживата, тоест: подчинената на циклични промени неорганична
материя, еволюирала във формите на органичната материя,
отново се завръща в своето първично състояние, но… не губи
придобитите качества в живота (чрез Джу2) – претърпяла е вид
„революция” в еволюционното си развитие.
Революцията не е анти, не е контра, а скок нагоре. В биологията
се наблюдават много такива процеси. Тя е рязката промяна в
биологичните видове. Революционен процес е способността
на мекотелото Аплазия да промени, да трансформира пола си,
удовлетворявайки нуждата от оплождане и после отново да
се върне към стария пол – способността да го осъществява и
контролира по свое желание.
Революцията дори в социалния живот не е инволюция (регрес),
а радикален етап от еволюцията. Еволюцията е Принцип – Идея
на Развитието. Революцията е кардинална промяна в процесите
на това развитие – скок в качеството. Инволюцията е регресивен
процес наобратно, в противоположна посока на Еволюцията,
на Принципа на определената посока и т.н. Инволюционният
процес също може да протече чрез революционни скокове, но не е
задължително, тоест Революцията е възможен бликов, кардинален
процес. Условията при протичането на такъв процес определят
характера и следствията от промяната, която винаги настъпва.
В алхимията еволюцията има естествени фази на програмирано
развитие, в което може да има революционни скокове, но може
и да няма, не са задължителни. Всички биологични промени на
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организмите, когато преминават от едно Царство в друго, са
еволюционни скокове, реализирани чрез революционни методи. Не
е възможно еволюирането на отделните организми в огромното
видово разнообразие на дадено Царство да премине в ново
Царство плавно и постепенно, осъществявайки промените както
във вида като цяло, така и в отделния индивид от него. Алхимията
обръща особено внимание на тази критична фаза при промените
на структурите (телата) когато трансмутацията се реализира
едновеременно както във всеки организъм, така и в единството
от органични характеристики за цели видове и родове и в последна
сметка за цялото Царство. Всъщност революционният скок
безкомпромисно реализира трансмутирането на хиляди видове
до нови организми – с нова структура и нови качества. Процесът
на практическото осъществяване на този скок се ръководи от
преминаването на „химическите атоми по сродство” в ново
състояние на организация. Тогава се появяват новите организми,
новите качества на физическата организация.
В езотеричен смисъл когато говорим за Преобръщения,
Просветления и т.н., имаме скок, революционен процес в
съзнанието, тоест в „атомите по психично сродство”.
Не е ли революционен процес промяната на психологичната
настройка на вярващите, когато от поведенческата програма
на юдаизма Иисус Христос радикално променя съзнанието към
нравственото му ниво, елиминирайки нечовешкия закон : „Око за
око, зъб за зъб” със завета : „Не прави на другия това, което не искаш
да правят на теб!” Основен душевен фундамент на психичните
състояния на евреите не е вярата, а страхът от нарушаването
на закона и затова преди Христос юдаизмът има приоритетно
расов, етнически, ритуален и поведенчески характер. За расовото
съзнание на евреите не остава вече никакво място в старата
религиозна практика след духовното самосъзнание на християните.
След Христос вярващият следва не поведението – ритуализацията,
а духовното съдържание на Десетте заповеди. Самото им название
Заповеди в Стария завет говори за неосъзнато следване, за сляпо
подчинение, за насилствено контролирано поведение, нуждаещо се
от заповеди, докато заветът на Христос, утвърждавайки същите
заповеди, поставя друг вид отношение към тях: „Обичай ближния
като себе си! Не прави на другите това, което не искаш да правят
на теб! Не пожелавай…” и т.н. Юдеите може и да са много морални,
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но само като поведение, базирано на страха от възмездието и
традицията. Юдеите живеят чрез заповедите, а християните
чрез осъзнаването да не се създават условия за злото, фиксирано
в тях. Огромна разлика – революционен скок в съзнанието. В
случката с прелюбодейката мигновенното осъзнаване на юдеите
доказва именно този процес. След Христос поведението на човека
е следствие от промененото съзнание, където фундаментът
Вяра се пребазира върху фундамента Любов, който изобщо не е
съществувал в съзнанието на юдеите. Те имат идеята „Око за
око”, докато след Христос имаме „Обичай враговете си и се моли
за тях”. Това е революционнен скок в съзнанието, в психичния
живот на човека. Затова Християнството прерасна в религия
на света, защото елиминира по духовно революционен начин
етническата и расова доктрина на юдаизъма. Християнин може
да бъде всеки човек, независимо от етноса от който произлиза.
Евреите наричат чужденците приели тяхната вяра прозелити
и с това подчертават техния неюдейски етнически произход,
в християнството всички имат безличното религиозно име –
християнин. Това е ниво на радикалната промяна на „психичните
атоми по сродство”, което побратимява хората по дух, а не по
кръв!
Духовна революция е делото на Христос – революционен скок
на психичните атоми по сродство. Най-великата и най-кървавата
революция в човешката история на Пета коренна раса, защото
започва Ционската битка срещу това ново ниво на съзнанието.
Техните основни оръдия са мюсюлманството, протестанството
и материализмът, които с агресивните си действия срещу
съществуващото
вече
християнство
превърнаха
този
революционен скок в чист регрес, в инволюционен факт, който не
унищожи, но усложни и дефектира голяма част от съзнанието на
хората.
Когато интелектът се наслагва върху интелект се разширяват
уменията, а когато интелектът се развива чрез духовността се
получава разширение на осъзнаването – ново ниво на разбирането.
Съществуват Три вида еволюция:
Биологична (по химическо сродство), Антропологична
(физически трансмутации на химическите сродства във видовете
и родовете) и Културна (ново ниво на отношенията мужду
атомите по психично сродство).
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Без да се противопоставям, а още по-малко да разисквам
твърдението на науката ще уточня, че за колобрите – катари
(алхимици), няма нежива материя. Чрез реагирането можем
да разграничим състоянието на елементите в Кристалното
царство от състоянието на елементите в живите организми на
Биологичното царство ясно и категорично,но това не означава,
че елементите от Кристалното царство нямат съзнание и не
притежават чувствителност, характерна и за живата материя.
Кристалното царство трябва да се приема като част от
общата Биологична структура на Земята, в която то се явява
предходен етап на биологичното и е тясно свързан с него именно
защото елементите в кристално състояние притежават живот,
чувствителност и съзнание.
За да изложа по-разбираемо същността и законите на
алхимичната наука ще разгледам Кристалното царство преди всички
други, защото те произлизат от него. Всичко в материалния свят
на тази планета е химически елементи в определени съединения.
Възможността те да осъществяват сложни отношения се дължи
на функцията Валентност, която се основава на свободните
електрони в атомите на елементите и благодарение на които
Кристалното царство притежава възможност за движение, за
динамични процеси и задължително за разпад на структурите
му, защото нищо на този свят не е вечно, тоест нямаме вечни
отношения в нищо.
В Кристалното царство алхимията работи чрез знанията си за
съществата, ръководещи еволюцията на кристалните структури,
наречени в Тангризма ДЖУДЖУ.
В началото на този труд определяйки понятията на алхимията
казах,че: ДЖУ-ДЖУ – символизира двете качества на елементите
на атомно ниво. Първата сричка ДЖУ е спецификата на атомната
физическа структура на елемента – нуклона – състоянието
на кварковия и квантовия свят, пряко следствие от които е
атомният свят. Втората сричка ДЖУ символизира качествата на
елемента, с които той функционира в химичския свят – всичко,
което различава елементите един от друг. За по- удобно и кратко
ги наричам Джу1 и Джу2.
Ако Джу1 е само елементът – неговата атомна физическа
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неповторимост като пряко следствие от субатомния
свят(кварковия и квантовия – непроявеният свят) – той би останал
само такъв какъвто е, тоест непроменим по никакъв начин. За да
може да се комплектова, развива и участва в атомния химически
строеж на веществата – да образува молекули – съществува
и Джу2 – скритото му качество което се развива като памет,
като способност да си знае своето лично непроменимо (Джу1), но
и да може да участва в съ-единения, чийто състояния(качества)
да помни и съхранява трайно. Само така може да се осъществят
съединенията, структурите и клетките в биосферата на
земята. Джу2 е способност Джу1 да функционира извън канона на
своята физическа предопределеност – да има особена химическа
активност. Ако елементът нямаше тази специфична способност
(Джу2), не би могла да се осъществи творческата му способност
(валентността) – да участва в съединения. Физическия свят на
елементите не би могъл да стане химичен и да образува структури
– от кристалите до клетките.
Съществата от Йерархията на Елементалното царство,
които работят с елементите, се наричат ДжуДже (джуджета).
Джудже е същество от Йерархията на Елементалите, което
притежава ръководни и контролни функции над елементите в
природата. Те могат да променят и насочват трансформационните
и трансмутационните процеси в материята.
Втората сричка на името Джудже – дже (Джу2) показва, че
съществата работят и с атомни структури от биологично ниво
– способност, която няма да разглеждаме в момента. Отбелязвам
само, че става въпрос за атомни и молекулни активности, каквито
притежава например елементът Въглерод 12 – животворящият,
базата на Живота в материята на планетата. Този химически
елемент принадлежи на така наречената не жива материя, но
без него не може да съществува биологичната жива материя. Така
както водата е неогранично съединение, но без нея животът не
може да съществува.
Символите ДжуДжу или Джу1+Джу2, дават информация за
следното:
Джу1 – елементът като структура. Принципът, организиращ
атома като физическа структура.
Джу2 – елементът като химическо качество. Специфична
химическа активност, изразяваща се като памет и валентност.
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Всички характеристики, възможни за елемента в неговите прояви
на химично ниво.
Джу1 не се променя, но осъществява промените в атомния
порядък при трансформации, съединения и т.н. в тяхното химично
сродство, чрез което се реализира възможността за решетка.
Джу2 осъществява качествата (паметта и съзнанието) на
елементите. Съзнанието, на това ниво на еволюцията, много
често е паметта на елемента в определени състояния – неговите
свойства в това конкретно състояние. Такива са например трите
агрегатни състояния на водата, трансформацията на Въглерода –
на графита в диамант и т.н.
Джу2 се променя кардинално, ако Джу1 промени характера
на ядреното си състояние, както и атомното подреждане „по
сродство” в структурите – формите.
Ако в Джу2 настъпят качествени промени ще се получи ново
ниво, което не може да застави Джу1 да премине в друга форма,
тоест елемента да стане друг. Джу1 не се променя съществено
при никакви условия. Тези различни свойства на Джу1 и Джу2 са
изключително важни при разновидностите на Въглерода – С14,
С12, С7 и т.н. На Джу2 се дължи и качеството на съединението
нитинол(никел и титан) да възвръща при определена температура
първоначалната си форма, колкото и деформирана да е била тя.
Ако Джу1 осъществи кардинални промени Джу2 също може
да претърпи кардинални промени в качествата на елемента –
твърдостта при елемента графит, например, когато стане на
диамант, топлопороводимостта му… или обратното.
Според алхимията, Атомът не е господар на своята
Сила(привличането в нуклона), която го организира в атом (Джу1).
В състоянието ДжуДжу (първичното състояние на елемента –
атом), съзнанието на атома е абсорбирано в неговото собствено
въртене и се изразява чрез Силата на равновесие в привличането
между ядрото и електроните – Джу1 доминира.
В състояние ДжуДжу атомът осъзнава и своята способност
за разширение на силата в себе си чрез свободния електрон
– валентността – чрез способността да отдели от себе си,
тоест от собствената си вибрационна и химическа цялост, един
електрон или да приеме такъв от друг елемент. Възможността
да бъде валентен или не, е качество на съзнанието на елемента,
на способността му да променя своето вибрационно състояние,
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а чрез него и химическото. Това е промяна в съзнанието му за
осъществяване на свързване (разширение) с друг атом, без да губи
силата на паметта си за вибрационно организиране така, че да не
се разпадне като физическа цялост (нуклона).
Освободeният електрон, възможността му да се откъсне
от своята среда, не е нищо друго, освен осъзнато качество за
разширение. Валентните възможности на атомите са сбор от
качествата на атомите, благодарение на които са възможни
съединеннията. Така нивото на собственото съзнание на атомите
(паметта им за съединяване) става първата база за обособяване
на специфични атоми в материята, които наричам „атоми по
химично сродство”.
Съзнанието – памет или Паметта – съзнание е вибрационна
еволюция, при която елементът овладява други нива на вибрационни
съзнания, защото той приема и слива своята сила (енергия), със
силата на друг елемент. По този начин Джу1 на единия елемент и
Джу1 на другия елемент отработват единството на своите лични
химични сродства, които остават в паметта им като съзнание за
Джу2 и на двата елемента.
Това може да се каже за специфичните знания на алхимиците
за Кристалното царство на елементите на нашата планета.
Има обаче и други състояния, които ще разгледаме, за да поясним
какво разбира колобърството, когато казва Растително царство,
Животинско царство и Човешко царство, тоест когато говорим
за Биологичното ниво в еволюцията на елементите на планетата.
Как се осъществява Биологичното ниво на еволюция на
елементите от планетното Елементално царство?
Казах по-горе, че Втората сричка – дже – показва, че съществата
джудже-та работят и с атомни структури от биологично ниво.
Сега ще разгледаме какво означава това.
Да придобие елемента качества, при които втората
сричка Джу2 да стане Дже означава, че този елемент е придобил
качества, типични за биологичното царство, за царството на
живата материя. В това състояние на материята елементът се
оживотворява, в него започват да работят специфични атоми,
съдържащи се във Вселената, в Етерната субстанция, които
трансмутират елемента до биологичен. Процесът е кодиран в
понятието ДЖЕДЖЕ или Колелото на Живота. Сричките ДЖЕ –
ДЖЕ илюстрират двете алхимични състояния на елементите,

еволюц и я
Б и олог и чна
7.2 .

достигнали ниво Биологични атоми, тоест и двете ДЖУ (Джу1 и
Джу2) са станали вече ДЖЕ.
ДЖЕ-ДЖЕ означава спрецифична функция на жизнетроните в
чист и устойчив биологичен вид на елементите.
За яснота ще уточня:
1. Когато химическият елемент е в състояние ДжуДжу, той е
в чист химичен вид.
2. Когато Джу2 достигне или работи на висше ниво, той
оживотворява елемента (трансмутира го) и елементът вече може
да работи в ниво Джу-Дже – жива душа. Тогава този химически
елемент, чиято структура е на ниво Джу, но вече с програма на
развитие Дже, става елемент, способен да изгражда биологични
съединения и форми, тоест да участва в структурирането на
такива форми – да се трансмутира до такива структури. Докато
в ниво ДжуДжу, той също може да изгражда, но при изграждането
на съединения не може да достигне биологично ниво. В състоянието
ДжуДже всеки елемент вече е трансмутирал атомната си
структура до биологична.
3. Когато елементите в състояние ДжуДже зафункционират
устойчиво (достигнали са трайно нивото ДжеДже), те придобиват
специфична характеристика на органични атоми, функциониращи
приоритетно в биологичните организми. Двете Джу-Джу стават
устойчиви в състоянието си Дже-Дже. Затова Колелото на Живота
се нарича ДжеДже, което означава, че двете ДжуДжу на елемента
от така наречената „нежива” материя са вече в Колелото на
Жизнените цикли (ДжеДже) на Животинското царство.
Например: Биологичните атоми на Растителното царство
(което е в ниво ДжуДже), преминават отново трансмутационни
процеси така, че достигат ниво ДжеДже (характерно за
Царството на Животните) – стават елементи на животинските
форми. Техните жизнетрони имат постоянна вълна и устойчиви
вибрации, задържащи ги на нивото на Живота.
Способността на ДжуДжу „да стане” ДжеДже и да
зафункционира елемента устойчиво на това ниво, е онази все
още неосъзната и неразгадана тайна на трансмутационните
способности на утробата на жената (и женските животни) да
съгражда от елементите на храната(неживата материя), която
консумира, нов биологичен организъм – бебето (жив организъм).
Това извършват в приказката „Снежанка и седемте джуджета”
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Седемте посветени, функциониращи на планетата Земя от
Йерархията на Елементалите – ДжуДже – тата.
ДжуДжу + ДжеДже = ДжуДже е троичната демонстрация на
химичните трансмутации на химичните елементи на планетата
Земя.
В ниво ДжуДжу са всички химически елементи и съединения на
Минералното царство.
В ниво ДжуДже са всички химични елементи от Растителното
царство.
В ниво ДжеДже са всички биологични форми като „жива душа”,
тоест животински биологични форми, носещи в себе си индивидулни
трансмутационни характеристики – наличие на „психични
атоми по сродство”. Когато говорим обаче за духовни атоми по
сродство ние означаваме специфично ниво на трансмутацията на
второто Дже(Дже2), при което „психичните атоми по сродство”
в материята контактуват с космичните „атоми по сродство” –
психичните атоми усвояват трайно вибрациите на Духа-Душа в
нас (Атман = дъх).
Да бъде един организъм жив не означава нищо друго освен
способността неговите атоми, молекули, клетки и органи да
функционират на единно вибрационно равнище. И то да е такова,
че организмът, като единство от тези вибрации, да може да
функционира като жив, тоест цялостен, динамичен, мобилен.
Трите вида алхимични атоми, за които постоянно говорим (по
химично и психично сродство, плюс кармичните) представляват
три структури, три отделни порядъка на вибрации, поддържани
от тях, за да могат обикновенните атоми да функционират
надеждно и в строго определен порядък. Свързаността на всеки
от тях, например на атомите по химично сродство, с всички
подобни по сродство атоми, определя възможността атомите
и молекулите на организма да се намират във вибрационна
свързаност, заставяща клетките да оформят такива структури
на органите, каквито трябва да има органът, а в съвкупността им
и тялото. Свързаността на клетките е в строго регламентирани
равнища на химична и физична вибрация.
Такива равнища на вибрация са честотите, на които трептят
части от нашия организъм: кости – 7 херца, сухожилия – 10 херца,
нервни клетки – 2 херца и капиляри – 15 херца. Тези данни показват,
че определени органи имат своя собствена честота на трептене,
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която чрез атомите по химично сродство, се поддържа в едно
динамично равновесие, осигуряващо правилното функциониране
на целия организъм – като обща сборна вибрация от всички
тях. Тази сборна вибрация на организма излъчва светлина, която
посветените наричат Аура. В Българската колобърска традиция
връзката между личната аура и небесното копие от жизнетрони
се нарича Оренда.
Общото вибрационно равнище на устойчиво трептене на
атомите на планетата Земя, като съвкупност от всичките
атоми по химично и психично сродство, определят нейното
собствено херцово трептене, което за настоящата Пета Коренна
раса е 8 херца в денонощие.
Биологичната система на Земята е Четвъртична:
микроорганизми, растения, животни и хора.
И четирите подсистеми са пряко свързани и напълно зависят от
спецификата и качествата на атомите на Въглерода и Водорода.
Животът във всичките му възможни форми на планетата Земя е
възможен благодарение на качествата на атомите на елемента
Въглерод. В Българската колобърска традиция този елемент се
символизира от Джуджето Щастливко, за което писах в сакралната
вълшебна приказка „Снежинка и седемте дуджета”.
ДжуДжу Щастливко – живот, въглерод. Планетното
състояние на Живота. Плътна Етърна субстанция. Съществото
на жизнетроните в света на химиосферата.
Както наличието на въглерод във веществата ги определя
като органични съединения, така водородът, въглеродът,
азотът и кислородът влизайки в отношения с етърната енергия
на вселената, създават молекулата на Живота – РНК, както и
нейните еволюционни разновидности яДНК – кратката памет и
мДНК – дългата памет.
Въглеродът (С) в изоморфната си форма С14 е възможността
да се образуват живи съединения, тоест да се даде качеството
потентност на елементите. Субстанцията на Идеите за живот
във Вселенната Етърна субстанция.
Когато С14 премине в изотопната форма С13 и С12 той става
ДжуДжу на Живота в материята (биологичната организация).
Въглеродът – Щастливко. Въглерод12 изгражда 1.7 милиона
съединения, които дават стабилната организация на материята
за биологичен живот. Въглерод С13 и С12 е самият органичен Живот
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в неговите две основни разновидности – растителна клетка и
животинска клетка.
Въглерод (С7) е формата, когато Животът, тоест състоянието
ДжеДже, преминава в ниво, което може да контактува директно
с енергиите на Вселената – Етъра и чрез промененото състояние
на Джу2 да се съединява с Въглерод14. Казаното означава, че при
промяна на въглеродното състояние на изотоп С12, преминаващо
в състояние на С7 имаме процес на „завръщане” на способностите
на елемента да възобновява състоянието си на отношение Енергия
– Енергия.
Въглерод 12 е животворният балансиран тройно елемент в
природата, който създава органичната материя (присъствието
му в молекулите): 6 протона, 6 неутрона и 6 електрона. В състояние
С7 (6 неутрона, 6 протона и 1 електрон), този баланс е нарушен –
валентната активност, способността да контактува с другите
елементи е сведена до единица (1 електрон) и затова Законът на
Живота30 „Материята консумира материя, за да живее” не е валиден
за организъм с такива атоми на въглерода в себе си. Организмите
с С7 в себе си могат да усвояват плазмената енергия на Слънцето
и стават независими от материалната храна – енергия. И това е
дейността на единствения електрон. Ако теорията на Нилс Бор за
„квантовия скок” на електроните от една орбита в друга е вярна,
тогава свободният електрон във С7 би могъл да го превърне във
С6 (без електрони в обвивката си) и така животворният атом на
материята да „заспи” на нулево квантово ниво (число): 6 протона
плюс 6 неутрона и 0 електрони. Материалното тяло би претърпяло
трансмутационни промени без да се разпадне и… преминава в друго
измерение – плазменото. Свободният електрон тогава може да е
в състояние частица-вълна, при което да е свързан със Слънцето в
състояние, което наричаме плазмено тяло – в което няма хаос от
атоми, а друг Ред с непознато за нас Родово подреждане.
Или:
С14 – Вселена. Енергия на Етъра. Субатомно сътояние на
Живота във Вселената – като Принцип на физическата реалност.
С13 и С12 – Планети. Материя. Живот и Смърт. Динамично
отношение между съставните части на Джу-Джу (Джу1 и Джу2).
ДжуДже – молекулно и клетъчно състояние (форми) на Живота. И
ДжеДже – животинска клетка.
30

За подробности за Закона на Живота във Вселената виж глава 7.
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Плазмен преход. Трябва определено и категорично да уточня, че квантов
преход на клетките и тялото, за който днес много и неосведомено се говори, не
може да съществува, заради различието в мащабите: между кванта и клетката.
Квантовият свят съществува независим от другите мащаби на веществата в
материята, затова не може да причинява трансмутационни промени в клетъчното
състояние на органичната материя. Не трябва да бъркаме психичните състояния,
които може да предизвика една елементарна частица, с трансмутационните
промени, настъпващи в клетъчния организъм.
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С7 – Атомно състояние на материята, поддържащо Живота
в средата на субатомния С14. Материята, формите на живота
преминават в активно усвояване на енергия от Вселената и
живеят чрез енергията на атомите на плазмата (светлината).
Атомите по химическо сродство работят в този нов Ред и Род
на въглеродните връзки, при който свободният електрон на
въглерода организира съединенията в молекулите на друго ниво.
В състояние на чиста Енергия (С14) нямаме Живот, а идеята
за него – потенцията на Вселената да твори Живи форми: Енергия
плюс Енергия.
Във формите на С13 имаме живот (растителният), предимно
не антагонистичен.
Във формите С12 материята има физически Живот с краен
антагонистичен режим на действие – смърт във всичко, на всяко
ДжуДжу (атомното състояние на елемента), в процеса ДжеДже
(Колелото на Живота… и Смъртта).
При плазмения (огнен) преход31 животворният елемент на
материята (С12) преминава в специфична енергийна форма (С7),
при която материята (субатомният състав на нуклона) не се
нуждае от консумация на друга материя, а само от енергията на
тази съществувала вече форма (тялото). Животът в състояние
С7 се поддържа от Светлината – плазмената субстанция на
елементите. В ДНК става това велико разделяне на Човешките
форми, на същества, чиято вибрация е достигнала нивото на
плазмения преход и на същества, които не са успели да го достигнат.
Първите ще преминат в субсъстоянието, а вторите ще заминат
начело с Йерархията на С12 на друга планета, където все още
Животът има краен антагонистичен характер, тоест е на ниво
С12. Там все още материята, за да живее, унищожава материя.
Животът във С12 е консумативен – материята изяжда
материя, за да живее. Животът във С7 е в състояние енергия –
енергия, но вече след усвоените и отработени в материята форми
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(принципи) на живота. Затова Йоан Богослов в Откровението си
казва: 666 е човек и звяр, тоест едновременност на крайностите
– когато Щастливко, Джуджето на Живота (С12), извършва
промените на материята, за да даде живот и да прекъсне живота
като го консумира – консумира самия животосъздател – въглерода.
Тази дълбоко скрита трансмутация на материята, на въглеродните
съединения, е самата ТАЙНА на ЖИВОТА: на разлагането на
формите на атоми и съединения и трансмутирането им в тяло,
тоест в нов живот (бебето). Управлението на тези невъобразимо
сложни процеси е всъщност дейността на ДжуДже-тата със
Снежинка (съединението водород и кислород – водата, молекулата
на Живота в нейното небесно състояние – снежинката).Те
създават нужните условия трансформационните процеси на
нейната утроба (разбирай за всички жени)да могат да извършват
трансмутационни еволюционни скокове, регистрирани и приети
от яДНК в еволюцията на животинския свят като революционни
скокове, осигуряващи структурната организация на клетките на
бъдещия плод (все още само зигота), да преминат образно казано
успешно през царствата на Растителния свят и на Животинския
свят. Казаното може лесно да се проследи от учените като
„пробръщащи” процеси в организацията на клетките, характерни
за растенията, после за царството Риби, после през Бозайниците и
т.н. докато тялото (ембрионът), трансмутира окончателно във
формата на човешко същество и тук „замръзва” развитието му. В
този момент яДНК завършва структурните промени на човешкото
същество и изчаква времето, когато ще трансформира последната
част от него – половата система. Човешкото същество е готово,
напълно структурирано и обезпечено за живот. Оттук нататък
му предстои само развитие, свързано с размера и… интелекта.
Звярът и Човекът (числото му), защото Човекът е подобие
на бога, но и звяр, тъй като и той, за да живее унищожава
(яде) материята (клетките), която е жива, независимо дали е
растителна или на животно.
В субматерията на С7 материалното тяло вече не консумира
жива материя, за да живее, а енергията на атомите на Етъра и
Светлината (плазмата). Прекрасен пример в това отношение е Х.
Манек, който се храни със Слънчева светлина. Както и индийката
Гири Бала, която не консумира никаква храна, но живее от години
жизнена и свежа; рускинята Зинаида Баранова и още много, много
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Смъртта – Смъртта настъпва при определен сигнал (четири специфични
звука, които душата познава), който задейства мигновенно всички химически
атоми по сродство в тялото. Процесът започва да се осъществява от далечния на
главата край на тялото – крайниците. Въпреки, че сигналът „смърт” се възприема
мигновенно от всички клетки и атоми на тялото, атомите по химическо сродство
на определен орган отключват процеса, който продължава докато обхване мозъка
цялостно – цялата нервна система го информира непрекъснато за започналото
оттегляне на жизнетроните от организма. Смъртта преминава през тялото
като вълна, която стопира живота в клетките – мДНК. Водеща „смъртоносна
роля” в този процес на оттегляне на живота от клетките имат калцият (Cа)
и литият (Li). Калциевите катийони, отделени от мъртвите клетки, започват
да разрушават съседните клетки, навлизайки в тях и довеждайки ги до колапс,
докато промененият баланс на литиевите йони въвежда мозъка в състояние на
психичен покой, който осигурява липсата на страх от смъртта. Психичните
атоми по сродство се включват веднага и умиращият не изживява никаква криза
от приключването на живота му. Така е при естествената смърт. Не е така
при неестествената смърт – убийство, катастрофа и т.н. – там стресът не
се премахва, защото литиевите йони не умиротворяват съзнанието ни, което
довежда до много проблеми за душата – осъзнаваща бавно и мъчително смъртта
на тялото си и оттеглянето от живота. В този превантивен за съзнанието ни
момент организмът се покрива от синкавата светлина на свиващата се аура –
явление, което някои ясновиждащи хора виждат и наричат правилно „ оттегляне
на душата от тялото”.
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други.
В тази трансмутация на Въглерода (от С12 във С7) се намира
основанието Йерархиите на Живота да се делят на две: Тъмна и
Светла.
Тъмната Йерархия, която контролира процесите на С12,
поддържа Живота чрез Смъртта, а Светлата Йерархия чрез
Светлината и Етерната енергия на Вселената. Пак в своето
„Откровение” Светецът, виждащ във видението си Небесният
живот възкликва: „Де ти е Смърте жилото?!”32
Човекът е Светлинно (плазмено) същество, преминаващо
през формите на тежката материя, за да се обучи на основната
функция на вселената, реализираща еволюцията му: Отношението.
Или познаването на Добро и Зло, както го наричат в Библията на
юдаизма.
Преминаването на плазмената реалност през физическата
форма е необходим процес на индивидуализирането и
обективизирането на нейната еволюция. Ако не се реализира чрез
физическата форма плазмата не може да съществува по никакъв
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друг начин, затова ТЯ (Синът), осъществил вече Реда от творческия
свят на Централното Енергийно Тяло (Звездата Алциона, ТанГ-РА),
започва да реализира своето Лично творчество в обективната
реалност на своето енергийно поле – планетите. Планетарната
система на всяка Звезда (Амон-Ра) е Неговата творческа реалност,
както и всичко, което се реализира на тези планети. Животът
в планетарните системи пряко проихожда от качествата и
характера на плазмата на тяхното Слънце (Звезда).
След смъртта на човека (всъщност и на всяка жива физическа
форма), плазменото тяло запазва завинаги физическия вид и
качествата на телесната форма. След смъртта на физическата
форма остава да съществува първо неговата плазмено-астрална
форма, а по-късно, след смъртта на астралната форма, остава
Плазменото тяло. Всеки от нас, всичко живо на тази земя,
преминава през този задължителен процес. Така обективизираме
хаотичния Ред на плазмената субстанция в енергиен Род, който е
характерен за еволюиралата вселенна реалност.
Този плазмен обект наричаме Дух, а когато той започне да се
обективизира (слизайки към материалната форма), в Астралния
свят и достигне физическото си организиране, ние вече говорим
за Душа: небесната душа БА, която слиза в тежка метериална
форма – Тялото и която заедно с него се нарича КА. На български
КИ означава Земя. Тогава КА е душа от Земята.
БА и Ка са синоними на един троичен процес на специфична
организация на плазмения свят. Можем да ги разменим, както е в
Египетските сакрални тайнства, но като кодове и символика те
носят тази неотменна информация.
Вече долавяме отговора на един от неизменните въпроси
на пробуденото човешко съзнание: Защо сме тук? Защо е нужно
преминаването през физическия свят и отработването на
функцията Отношение, чрез която разбираме БИполяризацията на
Вселената в духовното състояние: Добро и Зло? РА и ЗО – както
ги наричат единствените истински познавачи на тайнствата на
Живота – богомилите – учениците на Боян Мага. Това познание
уплаши Княза на Този свят, защото предопределя еволюцията
на човека в посока на духовността и освобождението му от
жестоката школа на Този свят. Отговорността за която (да бъде
точно такава) е само негова и на безумно служещите му слуги –
племето на Каин.
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Плазменото тяло, съществуването в състояние С7, излиза
завинаги от зависимостта си от физическите форми и начина на
живот на тази планета. Съществата, осъществили състояние на
С7 ще живеят на място където:
1. Химическите атоми по сродство са в свръхатомни (етърни)
отношения, запазвайки енергийно формата на телата които са
имали, които са създали в състояние С12 – тук, на Земята.
2. Психичните атоми по сродство са в състояние на активна
и стабилна вибрация, способни да поддържат организацията на
химичните атоми по сродство в състояние С7 (етърен живот на
елементите). Какво става с петте електрона на въглерода? Не
са ли те освободената светлинна (квантова) енергия, която кара
нашата аура да свети, тоест човека в състояние С7 се превръща
в светещо, светлинно същество и вече няма нужда да живее на
земята, в царството на планетния княз.
3. Духовните атоми по сродство, тосет специфични атоми
от атомите по психично сродство, осъществяват такова ниво,
че те безпрепятствено да могат да поддържат организацията
на химичните атоми по сродство в плазменото тяло. Такова
състояние на съществуване се нарича плазмено. Забележете –
все още говорим за тяло – за плазмен, но физически обект, който
запазва формата на сегашното ни материално тяло.
4. Атомите по кармично сродство – такива вече няма в
активно състояние. В нивото С7 обаче душата на Човека все още
е в Астралните полета и е смъртна, тоест предстои още един
скок в енергийното преобразуване, след което ще премине в
състояние на Лъчисто съществуване.
Специфични състояния на Въглерода, когато пребивава в
Царствата:
С14 – варира във вибрациите на структуриране на Кристалното
царство.
С13 – варира във вибрацииите на Растителното царство чрез
вече усвоените трансмутации на елементите от Кристалното
царство. Суровоядство – от елементите на земята.
С12 – варира във вибрациите на Царствата, през които
се развива способността за трансмутация на елементите на
природата, на Кристалното царство и Растителното царство,
но достига до трансмутация и на животинската клетка – от
Животинското царство. Месоядство. Всеядство.
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С7 – трансмутация на Принципите на усвояването и
трансмутация на трите Царства, с трансмутации, позволяващи
клетката да се завърне в космичните принципи и да поднови отново
способностите си да усвоява енергия от вселената. При С7 имаме
припомняне с възможности за съединение с енергиите на вселената,
затова месоядството, а в последствие и вегетарианството
стават ненужни. Клетките се връщат към усвояването на
етерната енергия непосредствено от атмосферата. Спирането
на консумация на месо е първата стъпка към даване възможност на
организма да си припомни и премине към усвояване на енергии от
вселената. Следващият етап е отказът от млечна и растителна
храна и едва тогава към възприемане директно на Слънчевата
енергия, която е началото на връзката Човешки организъм –
Вселенна енергия. В състояние С7 не може да има консумация на
физически организми, на жива материя в какъвто и да е вид.
Четирите форми на Въглерода: С14, С13, С12 и С7 са четири
разновидности на Живота в неговите основни форми, които
осъществяват на дело действието на Закона за Четвъртичността33.
Водородът (Н) – принципен акумулатор на Живота във
Вселената, но само когато е в съединение с животодинамизиращия
елемент в материята – за нашата планета това е Кислородът
(О2) – всемогъщият окислител.
Водородът е Алфата, Бащата на физическите елементи, но…
той не е първият елемент на химическия свят на планетата.
Първият елемент, преходникът между физическия свят на
вселената и химическия на земята е Етерът – образуващият и
предопределящ възможността да се образува нуклонът – ядрото
(джу1).
Менделеевата таблица доказва, че колкото един елемент има
по-малко електронни слоеве, толкова е по-активен. Водородът
има един електрон, но му липсва неутрон в ядрото и това го прави
Принц на химиосферата и… наследник на вселенната физическа
реалност, първи неин химически израз. Той е на границата
между Втора и Трета реалности с непълен нуклон, но химически
активен заради наличието на електрон в атома му. Също като
33
В пет от аломорфните си форми въглеродът изгражда структури на
решетката си под формата на Пентаграм, откъдето идва и езотеричният символ
на Живота и Човека – пентаграмът. Всички други тълкувания и символики на
Пентаграма са пристрастия или частни случаи на интерпретации.

еволюц и я
Б и олог и чна
7.2 .

Принца-наследник на царството, който все още не е Цар – не е
реален владетел – такъв става, когато открие своята Принцеса
– подобието си в проявената реалност и двамата осъществят
съединението Вселена – Планета или Н + О2 = Н2О – Снежинката. И
сега вече вселената в Принца може да се прояви в химиосферата
Принцеса, тоест Небесната(Н) и Поднебесната (О2) създават
от Биосферата Ноосфера. ДАО хармония, осъществена по
Закона за Подобието, в който 1+1=1 (бебето). Сливането на Две
дава разширение в Едно, а всъщност Трето. Това разширение на
елемента на вселената Водород е реализирано в неговите три
изотопа – водород, деутерий и тритий.
Важно е да определим, че Едното, Принцът, Водородът,
на атомно ниво е бинарен, чрез единството между протон и
електрон… което изисква и в проявения свят (протон – неутрон
– електрон) да се уголемява (размножава) като бинарен. Да се
слива (свива) с Принцесата в Едно, за да се разширят в друго Едно,
но всъщност ТЕ са вече Три – когато е деутерий – изотопът, в
който присъстват всички елементарни частици, структуриращи
атомния свят. Пълният баланс между квантов свят и атомен свят
обаче имаме когато всички частици са в пълна бинарна хармония
– както е при Хелия (Хе) – първият чисто химически елемент на
химиосферата – с 2 протона, 2 неутрона и 2 електрона.
В алхимичен аспект това Цяло е съставено от две реални
части (протон и неутрон), но чрез третото – електрона – е вече
прекрасна илюстрация за потентността на атомния свят, който
става троичен: протон, неутрон и електрон. Космично – Земно
Д-А-О семейство. Джу1 + Джу2 = СЪ-Единение – бебето, в което
са съединени химично неактивното ядро с химично активните
електрони. Това вече не е само резултат, а и активност на
третата реалност в развитието
до четвърта реалност –
молекулната.
Водородът е Принцът на физическата Вселена, но и Патриарх
на химиосферата на Земята. Пълна загадка е защо и как неговото
ядро е съставено само от един протон.
Втората група в таблицата на Менделеев е на елементите,
чийто семена са сътворени в звездите – Синовете на Патриарха
(Танг-РА), чиято потенция за Творчество (РА) е неразделна част от
личното име на звездата – Амон-Ра. Например тяхната потенция –
създаването на семената на химическите елементи след Водорода,
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е базата на химиосферата на Дъщерите – планетите в звездната
система. Алхимично: БОГ ОТЕЦ е еманиран в Сина(Господ Бог) и
реализиран чрез Господа. Танг-РА – Амон-Ра – Мада-Ра. Или: Централно
Слънце – Звезда Слънце – Планетен център на Съ-творенето.
Звездата е Редът на Общото в планетната система,
където Видовете реализират нейния Ред във Родове от уникални
индивиди. Общият Ред във вселената (Танг-РА) е създател на
Родове – звездите, които са Ред на Общото за планетите, които
са Ред за Видовете на Царствата в планетите… които са Редове
за Родовете, реализиращи видовите характеристики в родовото
разнообразие, а от своя страна родовете са Ред за проявяването на
Инидвидите – единствените следствия от този наниз от Редове
и Родове, които имат дълга да са подобия на Вида и в същото
време да са свободни индивидуалности чрез средата, която става
истинска в тяхното лично съ-творчество – бебето.
И всичко казано по-горе произтича от съединението между
двата уникума на Вселената – Водородът и на Планетата –
Кислородът (за нас). А всъщност съ-единението ВОДА.
Снежанка, водата (Н2О) е основна среда на живота. Жизнените
процеси се осъществяват изцяло във водна среда. Животът
е невъзможен без вода. В растителната клетка тя е 75% , а в
животинската 60% от вътреклетъчното съдържание. Водата
(ВАМ), е най-възприемчива от четирите физически субстанции
(земя, огън, въздух и вода). Водата е един от парадоксите на
живота – тя е неорганична субстанция, без която не може да има
органичен живот.
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За алхимичните принципи в дейността на ДНК.
ДНК се развива в определена среда – плазмата на клетката,
която е с информация за праокеана: мДНК – елемент на
безсмъртната Дълга памет на вида, яДНК – строга матрица на
Живота на индивида, и РНК – реализаторът на отношението
организъм – среда.
РНК. РНК избира онези части яДНК, които развиват или
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стопират процесите за определен Вид, Род и Индивид. Процесът
се осъществява в строго регламентирана среда (яйцеклетката),
която определя параметрите на вида. Организмът се развива в
тази среда. Синапсисът, творческият процес на индивидулното
структуриране, може да се осъществи само в строго
регламентирана среда. Яйцеклетката пази две неща: мДНК и
Средата (праокеана).
Химическите и психически атоми по сродство са подчинени на
строг хомогенен Ред, който на ниво „организъм” се конкретизира
и проявява като хетерогенен Род. Благодарение на което всички
животни структурно са еднакви (като организъм и органи), но
родово приличат истински само на своите си и категорично се
различават от не своите по род и вид.
Редът на подреждането на обикновените атоми – според
Реда на подреждането на алхимичните атоми по сродство –
определя структурните различия, даващи и определящи видовете,
родовете, семействата.
В
Човешкото
царство
този Ред определя Расите и
Родовете в етносите. Расите в
Човечеството са Пет. Четири
на ниво Планетен Ред (черни,
кафяви, жълти и червени) и в
същото време много различни
в Родовете, възникващи от
тези четири реда. Твърдението
не се отнася за смесването на
посочените четири раси – там
мутациите са много сложни и
трудни за определяне. Петата
раса – белите хора, арийците,
са Род в планетния Ред, но не са
Род от планетните Родове. Те са
Представители на Петте раси,
гости на тази планета и са Род от
живеещи на Земята.
друг космически Ред.
Като чисти етноси – Ред за Родовете: черни са негрите, жълти
са китайците, червени са индианците и кафяви са аборигените.
От тях произлизат много вариации, но всички те са мелези по
отношение на чистотата на расата. Претенциите на даден

295

еволюц и я
Б и олог и чна
7.2 .
296

етнос, че е чист расов род съвсем не означава, че е Род в планетния
Ред на проявяването на Човешкото царство. Най-често те са с
неосъзнати етнически характеристики, претендиращи за расова
чистота, но… ”де факто” представляват етнически продукт на
смесването с преобладаващи характеристики, които се приемат
за определящи въпреки наличието на отклонения като смесен
цвят на кожата, смесени антропоморфни форми на лицевите
характеристики и т.н34.
Трябва да сме наясно, че Редът е Канон за подреждане
на химическите атоми по сродство и обикновените атоми
на материята, а Родът е творческа интерпретация на Реда,
осъществена реално във Видовете – така както Уникумът
(индивида) е творческа интерпретация на Видовия канон –
себетворението – сътворчество, което е свобода, без да се губи
подобието в Рода от Реда на Вида.
Биохимичните реакции са смесени взаимодействия между живи
същества и неживи вещества, те са Ред на взаимодействието
на химическите атоми по сродство с обикновенните атоми,
изграждащи химическите структури на физическо ниво – молекули
и съединения. Този Ред на отношенията между жива и нежива
материя стои в основата на генетичните възможности Редът
(мДНК) и Родът (яДНК) да функционират като синергитици чрез
специфично подреждане на химически реакции и съединения.
Биологичната структура не само „взима” химичeското съединение
като „тухла” от своята „среда” и го ползва, тя го и предпочита
според качествата на Рода и Вида, съобразно средата, в която
функционира. Точно този процес на уникално специализиране
на Реда в Родовата характеристика е описан в приказката
„Снежанка и седемте джуджета” и то в неговата най-сакрална
дълбочина – структурирането на нов жив организъм – бебето –
чрез „подготовката” на Снежанка да извършва трансмутационни
преобразувания на Реда според Вида си. Физическият свят (Редът)
и Химичният свят (Родът) имат много общо химическо качество
34
Давам само по един от типичните и антропоморфно определени
етноси, за да илюстрирам расовите характеристики, без да изброявам всички
принадлежащи към дадена раса, още повече, че повечето от етносите на земята
днес са типични или скрити мелези. От Арийската раса чисти етноси са траки и
българи – посочвам тях, защото са с най-старата генетика на планетата – 8 000
години според науката и над 24 000 години според Устната колобърска традиция,
но има и други по-млади арийски родове.
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(ДжуДжу) – изомер на физическия в друг мащаб – човек, животно и
прочие.
На ниво планетен Ред и Род, Биосът е повторение на Вселенния
Ред и е революция в неживия Ред, творчески преминаващ в живия
Род, а съ-творчеството го репродуцира във видове и уникуми
(същества).
Тази революция на Уникума е еволюцията на Универсума.
Редът не може да се осъзнава по друг начин освен чрез
съзерцанието на мисленето, докато Родът (биосът) може да се
изучава и разбира.
В суббиотичната реалност този Ред е сюрреален, цялостен и
непрекъснат, а в биоса е реален физически организъм от рода на
вида организми.
Непроявеният свят – от който възниква проявеният, е
всъщност субсветът на възможноситите, субреалността, преди
да стане обективна реалност. Когато говорим за проявен и
непроявен свят, трябва да разбираме друг Ред, който проявявайки
се в химиосферата на Биоса, дава биотичния свят на проявената
си способност да се реализира във Видове, Родове, Семейства и т.н.
Когато Господ-Бог (звездният Слънчев Елохим), казва: „И рече
Бог: да произведе земята живи души според рода им, добитък и
гадини и земни зверове, според рода им. Тъй и стана.” – той нарежда
СубРедът да се прояви в Родове – субстратът на химиосферата на
Униресума (втората Костенурка).
ДНК като Ред – е Универсум на биоса в химиосферата.
Господ (третата Костенурка) е Ръководителят на Биоса, на
биологичната реалност, връх в която е Човекът – специфичен
Род на Единния Вид ДНК, която е еднаква за планетата ни и която
от своя страна е майка на специфичния Ред, от който се раждат
видовете, родовете и т.н. до уникумите – индивидите в цялото
Животинско царство.
Родовата принадлежност е Общото за Родовете, Семействата
и Индивидите. От което следва, че Родът се превръща в Ред за
проявяване на изначално предопределена последователност, вече
предопределена от Реда, заложен в квантовата и атомната
реалности – където е заложено Родовете да се проявяват
според Реда на биологичната си последователност (първо всички
растителни видове и родове, а след тях всички животински видове
и родове). Ред, който определя кога в Биосферата да се развият
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(проявят), Царствата и Видовете и Родовете им.
Митохондрийната ДНК (общото), яДНК (частното) и РНК
(особеното) са Светая светих – ТРОИЦАТА на ЖИВОТА.
РНК е особеното – индивидуалността – възможното като
следствие от единството на Общото и Частното. РНК е
динамичният „строител” между мДНК и яДНК, която ре-продуцира
особеното (плода) съобразно условията – плода в условията на
живота. РНК модулира всички процеси в човека съобразно Реда
(общото, бащата) на Рода (частното, майката), обособяващ се в
бита като уникална интерпретация (бебето) на Универса.
Съобразно качествата на енергията, която мДНК произвежда,
РНК разбира коя от четирите бази на яДНК да замести със
своята лична база – урацил и така да репликира определената от
синхрона част от ядрената ДНК, нужна за живота на клетката
и организма в реалните биохимически условия. Тази специфичност
на отношението РНК-мДНК е строго определена от водещата
енергийна субстанция на човека, предопределена още при
създаването на четирите майчини клетки в зиготата, които
стават родители на всички клетки в нашия организъм. Те са
енергийно специализирани и канонизирани като представители на
стихиите вода, огън, въздух и земя – функциите на Силите ВАМ,
РАМ, ПАМ и ЛАМ, заложени в квантово-атомната реалност на
Химиосферата..
РНК всъщност произвежда своята лична база – урацила – под
строгия контрол на петата енергия – енергията на вселената,
на етъра, която контролира процесите на структурирането на
всеки жив организъм на планетата ни.
Човекът не е изолиран или самопроизвел се случайно, или
по нечия прищявка вид, а закономерна интерпретация на
Вселената(общото), тясно свързана с всичко вътре в Общото и
чрез всички нейни Частни прояви(уникуми) организира изобщо: от
кварките до индивидите, но интерпретация не как да е, още помалко случайна, а строго по регламентите на Реда на Вселената.
Както казва Орлин Чуховски: „Всичко е възможно, но за сметка на
това, че не е възможно всякак”, тоест има си Ред във Вселената.
Сега можем да осъзнаем ясно Тримата Творци във Вселенния
Ред на творчеството:
БОГ – Субатомният Ред на Универсума – предатомният Ред на
Вселената – ТанГ-РА. Първа Костенурка
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Господ Бог – Универсумът – Атомният Ред на Вселената. АмонРа. Втората костенурка и
Господ – Уникумът – Родът като форма на Реда на Универсума.
Физическият свят (планетният Ред, Вид и Род). Третата
Костенурка.
Вътре в Слънчевата система Земята (Гея) е Единичното,
проявено като Особено в Общото на системата. Затова тя не
може да бъде от мъжки род, затова е Дъщерна планета, несвещена
и т.н., за разлика от Свещените планети – преносителите на
Общото. Но Общото, което обособено до Единичното (Земята)
дава Особеното в Принципа на Живототворчеството на Вселената
– Живота, Ноосферата, Биоса на материално – енергийната химико
– физична организация на планетата…, а всъщност на Вселената.
Разширението на химико – физичния Род на Литосферата,
неговата еволюция, е това, което поражда нов и специфичен
Ред, извеждащ материята до нужното ниво на потентност,
което всъщност е трансмутация на отношението Джу1 и Джу2,
организирани (трансмутирани и трансформирани) в това, което
наричаме Литосфера. Пораждането на Живота (оживотворената
материя) в Рода Литосфера е Ред от нейната лична еволюция.
Тук не става въпрос за Царствата Растително и Животинско, а за
способността Минералното царство да осъществи нов Ред в Рода
на своята трансмутационна среда – литосферата.
Под разширение трябва да разбираме такова ниво на
отношение между Джу1 и Джу2, в което се появяват Семената.
Тези са семената, от които произрастват растенията, без да
бъдат обяснени в космогонията на юдаизма. Защото ако имаме
„семена”, от които да произрастват родовете, трябва да знаем
откъде идва това семе?! Семето е плод на нещо, то е особеното
(уникума) в биоса на Растителното царство. Имаме ярък пример
за привнесено семантично знание, което явно не е било известно
на създателите на юдейската религиозна доктрина и космогония.
Още по-лошо е, че там изобщо не се обяснява от какво призлизат
дърветата на Живота и на Доброто и Злото, както и родовете,
от които се раждат всички живи същества – те откъде знаят от
кой род са?
Семето носи в себе си информация за всеки елемент от
материалния свят на Земята и затова от него (тоест от Джу1 и
Джу2 на елементите) могат да се развият Родовете и Видовете
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на Царството. Така Редът (елементите, атомният свят) става
Род в новото еволюционно стъпало на Литосферата на планетата
Земя и от този Нов Род следва Редът на проявлението – видовете,
класовете и т.н.
Затова в цитирания по-горе текст от Библията за
проявяването на Родовете не намираме информация за следващите
вътрешните реализации на Родовете в Семейства и Индивиди.
Явно планетният Господ не е бил наясно със СЪ-Творчеството, при
което родовете търпят вътрешно родово различие, обособяващо
се във видове, семейства и индивиди. Той призовава ТЕ да бъдат
произведени според семето и рода си, но не дава никакви указания
за следващите подразделения на родовете, което явно е заложено
в семената, които следва да са програмирани не само в ниво Род,
но и за видове, семейства и индивиди. И за да се освободи от
задължението да каже какво става после авторът на Библията
вменява като дейност на Първия човек (Адам) да даде имена на
животните, тоест да ги охарактеризира и етикира като видове
и уникуми, което е излишно, защото те са вече проявени, когато
той е сътворен. Но няма как Йехова да признае, че тази информация
е принципно съществуваща в заложеното по План СЪтворение на
Човека – в неговия Род и Ред на проявление преди планетното
творчество.
Всъщност
Семената
са
безкрайните
възможности
потентността на атомния (елементния) свят да се проявява
крайно – като определен Род в Реда на проявлението. Затова
Йехова (Мойсей) допълва разяснявайки: Семето според рода си!
– което означава, че племенният бог на евреите функционира
на еволюционното ниво Проявени Ред на Родовете, но не и на
Видовете. Това може да е знание за планетарния живот, но не е
космогония на Вселената. Планетарният Господ описва своето
планетно проявление в нивата след семената и родовете, и няма
нищо с Видът и Родът на Семената, които идват от потенцията
на Сина(Амон-Ра) – Слънцето и Танг-РА – бащиното ниво, светът
на кварките и квантите. В Библията е описан Редът на Родовете
в планетния свят на една от планетите в Слънчевата сиситема
– Земята, тоест описана е комуникацията на елементите в нея,
но не е казано нищо за Видовете и Реда на предатомния живот:
от кварките до елементарните частици и от тях до атомите и

молекулите (клетките35).
Редът на психическите атоми по сродство, когато се
проявяват като Род, тоест когато Универсумът става
Уникум, подрежда друга, проникната в химичната реалност
действителност, при което Уникумът се идентифицира с Универса
(поради едновременното съществуване в химическите атоми по
сродство) и оттам идват фанатичните етнически, религиозни,
родови, културни и т.н. претенции. Колкото един Род или Вид
проявява изрични претенции за уникалност спрямо друг Род или
Вид, толкова той е по-елементарен като съзнание, защото Редът
е Един и Единен за всички. Елементарното съзнание има Себе си не
само за уникално спрямо родовете, но и спрямо Универсума – Редът
за обективизирането на Химиосферата като Родове. Етническите
претенции са ярка демонстрация на това елементарно осъзнаване
на своята собствена „уникалност”.

35
Съществуват Четири реалности: на Кварките, на Елементарните
частици, на Атомите и на Молекулите. От различаващите се кварки възниква
квантовият свят – реалността на елементарните частици, съединяващи се в
атоми, които образуват молекулите – многообразието на химиосферата. От
молекулите възниква Биосферата. От Човеците възниква Ноосферата. Тези Четири
реалности са производни една на друга, но и в изначални противоречия, чрез които
светът се развива, расте, но и… старее.
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Преди всичко трябва да осмислим факта, че антропната
реалност – атомната, молекулярната и клетъчната сфери и
съответните им физическа, химическа и биологична природа,
йерархично са съвместени в телесната природа.

7.3.

Различните сетивни стимули, на които човек реагира – тактилни,
визуални, вкусови, слухови и обонятелни възникват благодарение
различните вибрации на електроните и протоните. На свой ред
вибрациите се регулират от „жизнетроните”, фините жизнени сили,
енергиите, по-фини от атома, разумно заредени с петте различни
сетивни идеи – субстанции.
Парамаханса Йогананда
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Антропологичната еволюция е процес, свързан с изработването
на единно ниво на синхронност между атомите по химично и
атомите по психично сродство. Зависимостта между тези два
вида атоми влияе изключително много върху физическия организъм
до степен на промяна на организма съобразно достигнатата
психична еволюция на индивида, а от него и в генетиката на рода,
племето, етноса. В този процес водеща роля имат психичните
атоми по сродство, качествата на Джу2, които съобразно своето
ниво на развитие заставят Джу1 на елементите да променят
структурата на организма в зависимост от нуждите на Джу2.
Трябва да сме на ясно с един много важен за алхимичното знание
въпрос: Тялото не притежава душа – Душата притежава тяло.
Този факт трябва ясно да се осъзнае, защото той единствено е в
състояние да даде реалистичен подход при антропологическите
характеристики на човека изобщо и на расовите и етнически
характеристики вътре в Общото – човечеството.
Ние сме Дух, който има човешки преживявания като Душа,
която преживява чувствителността на физическия човек – Тялото.
С разбирането, че Душата има тяло, че тя го създава и развива
съобразно своите цели и дейност в живота, ние можем по-ясно да
осъзнаем, че: не опитът като дейност, за да се получи познание,
е важен за човечеството, а неговото осмисляне. С други думи:
мисленето дава разширението на ума и еволюирането на мозъка
като физиологичен обект, а не обратното. Преди да познава
каквото и да е Човекът знае всичко, но не го осмисля и възприема
като свое качество, защото знанието му не е негово, а е съставна
част от Съ-Творението му. Затова Адам дава имена на животните
в Рая, преди да слезе в света на познанието.
Такова развитие например, е антропологичната промяна на
тялото на човека неандерталец – крьоманьонец – хомо сапиенс,
особено главата – изменението на черепа съобразно нарастването
на мозъка – промяната на Франкфуртската линия, като и на
Камперовия ъгъл. Тук, едва тук, можем да говорим за теорията
на Чарлз Дарвин като валидна – във вътрешно-видовата промяна
съобразно еволюционните процеси на атомите със специфично
сродство – психични и химични.
Винената мушица – друзилата, се развива като еднодневка
с най-интензивните темпове на еволюцията като механизъм
на дарвиновата идея, но и до днес не е трансформирала нищо
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съществено от своя организъм. Нейните атоми не търпят
процеси, водещи до промени в психичните атоми по сродство, а
оттам и в химичните атоми по сродство. Затова пък Човекът,
най-младият антропологичен вид на планетата, извършва своята
антропологична промяна с невероятна скорост и темпове в
сравнение с друзилата. Ако трудът наистина оказва благотворно
влияние върху еволюцията на човека, то е именно по този начин
– дейността на човека предполага и задължава синхрон между
психика и физични възможности, както и задължава към активна
промяна на физическите трансформации съобразно дейността му.
Такива са например всички умения, които овладяваме, навиците
и т.н. Последните могат да станат наша втора природа
единствено, защото атомите по психично сродство, участващи в
сформирането и утвържданатнето им, стабилизират психичната
настройка, променяща както навиците, така и физиологичните
функции на органите и организма.
Казах, че водеща роля в този процес имат атомите по психично
сродство. Като химичните атоми и те са строго регламентирани,
защото са специфична структура от атоми с еднаква вибрационна
честота и поддържат програмирано психичното ниво на паметта
на клетките. Психичните атоми по сродство могат да извършват
своята еволюционна работа, въздействайки върху химичните
атоми, чрез въздействието на клетките, имащи в атомите на
своите Джу2 информация за сродни качества с всички клетки в един
организъм. Този процес се извършва от личната ДНК на клетката и
се предава като информация на всички клетки, вследствие на което
целият организъм се настройва на една обща честота, съдържаща
новата идея на психичните атоми по сродство, с ръководната
роля на мозъчните психични атоми по сродство. Ако днес така
много се говори за възможността по чисто мисловен път да
въздействаме на своя или на друг организъм, то тази възможност
се корени в това качество на психичните атоми. Те могат да
променят настройката на химичните атоми по сродство (Джу1),
заставяйки всички други атоми (техните Джу1), да преминат
към трансформация. При всяко прераждане душата и висшият ум
регламентират такава промяна.
ДНК не работи само като генетичен фонд, а и като
електромагнитно поле, което е самостоятелно в организма на
клетката, но в същото време е в пълен синхрон с електромагнитното
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поле на всички клетки в органа и организма. Силата и динамиката на
това индивидуално и общо поле е обусловена от енергоцентралите
на клетката и тяхната лична митохондрийна ДНК.
Ядрената ДНК, нейното проявление в организма, трябва
да се разглежда не само като биологична информация, а и като
вълнова характеристика за органа и организма. Точно тази
вълнова характеристика е енергополето, наречено Аура, докато
сме живи и на феномена Душа след смъртта ни… която на вълново
ниво продължава да съществува. Целият човешки организъм е
една перфектна троична биокомпютърна система включена от
хромозомния набор на яДНК.
Вибрацията на психичните атоми по сродство определя
качествата на нашата Нервна система, а от там и качествата
на личните ни Емоционално и Умствено тела.
Антропологично можем да кажем, че атомите по химично и
психично сродство, определят сензитивните качества от найнизшето клетъчно ниво (като автоматика) до най-висшето
равнище – интелектуалното.
Интелектуалната дейност е резултат от качественото
развитие на химическите атоми по сродство, в които Джу2
на тези атоми се развива и подпомага развитието на Джу2 на
обикновените атоми, изграждащи клетката.
Духовната дейност е резултат от трайно развити
приоритети на психичните атоми по сродство, в които Джу2 е
успял да достигне ниво да ръководи мисловната и психична дейност
на ума – чрез съзнанието.
Когато умът се развива чрез интелектуална дейност се
разширяват уменията, а когато интелектът се развива чрез
духовността се получава разширение на осъзнаването – ново ниво
на разбирането – осъзнаване на принципите, на абстракциите.
Атомите по психично сродство, най-вече намиращите се
в самия мозък, имат своя собствена и много фино профилирана
възможност да трептят на индивидуални честоти (притежават
лична вълнова характеристика), определящи способността ни за
индивидуални психични преживявания. Ние мислим и чувстваме
именно поради тази тяхна способност, която е пряк проводник
на качествата на астралните атоми и на етърната субстанция.
Техните 144 нива на възможности за трептене са описани в
приказката „Ян Бибиян” – когато пее своята лична песен за родната
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Земя и трансмутира умъртвените владения на Мирилайлай в жива,
биологична природа.
Атомите по психично сродство, съвместно с обикновените
атоми на физическия мозък, съставят сложните електрични
пътища на паметта, която няма център, а е сбор от електричната
активност на атомите по психично сродство на целия мозък
като орган. Тази им способност е заложена още когато съзнанието
на елементите в Кристалното царство е било на ниво Памет.
Паметта, като част от свойствата на елементите (Джу2),
сега обаче се намира на много по-високо и по-активно ниво на
организация на атомната структура. Способността на тези атоми
да запаметяват, развита тогава и гарантираща еднаквите им
специфични качества сега, е база за създаването на електричните
пътеки на мозъчната ни активност. Тези специфични качества,
контролирани и от атомите по кармично сродство във всяко
прераждане, са основата на качествата на нашата памет. Чрез
тях развиваме или не, паметта си.
Развитието на интелекта, като динамичнен синтез на
опитността, започва от представителите на животинското
царство, въпреки че още от растителното царство клетките
помнят всички състояния, през които са преминали. Затова всяка
клетка има своя лична яДНК, което означава лична биологична
памет. Натрупването на достатъчно информация от страна
на клетките в мозъка на животните, поставя организма на
животното в състояние, способно да функционира като разумно
същество. Мозъкът на животните функцинира на ниво мислене,
но не може да надскочи елементарните си зачатъци на разум.
За разум можем да говорим едва в човешкия вид. Животните
придобиват начален стадий на способност за преминаване в ниво
мислене, когато усвоят човешката реч – когато усвоят, макар и на
първично ниво, значението на абстрактната форма на мисленето
– езиковата култура. Антропологично човекът става Човек именно
когато усвои езиковата и писмена форма на мисленето.
Човекът не е животно, понеже мирогледът му не се базира
върху регистрацията на света, тоест върху осъзнаването на
даденостите, каквито са, а върху собственото си бинарно мислене
и съзнание за тях. Реалностите на света са били лесни за разбиране
и осмисляне, преди да премине към бинарното мислене (след като
изяжда плода на познанието), което със своите крайни критерии
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– добро и зло – е направило не само света, а и сигурността в
регистрациите му двусмислени, поляризирани. Това обърква
хората, изпълва ги със страх и срам, който хитро е внедрен
в тяхното съзнание като грях. С нарастването на езиковата
култура, тоест с разширяването на регистрационната дейност
на ума, човекът все повече и повече навлиза в бинарността
на света и събитията в него. Това го отделя от животинския
свят и го поставя на Пътя на божествения, който веднага му е
отказан. Човекът, след изяждането на плода на познанието, вече
е на другия полюс на Животинското царство, с което го сродява
само телесната структура. Човекът вече не е само нов род в
това царство, той е и нов ред, защото започва да произвежда
себеподобия с наследствено бинарно съзнание. Рязко, категорично и
необратимо той се отделя от животинския свят, чрез дейността
на Втория човек в себе си – Мозъка. Дейността на мозъка прави от
животното човек мислещото същество Човек. Започва неговата
културна еволюция.
Всъщност бинарността на Втория човек – мозъка, още на
физическо ниво, чрез двете му полукълба, доказва двоичността на
цялата ни нервна, интелектуална и културна същност. Вселенната
костенурка, тоест мозъкът ни, е обект на вселената и субект на
човека. Този обективно – субективен Човек в човека е субективен
израз на обективния, проявения свят. Отношението затова
е основна функция на еволюцията ни – защото Субектът на
Вселената (обектът мозък) е и субект на Човека. Субект и Субект
са в непрекъснато отношение към обективния свят. По този начин
НЕпроявеният свят е в преки субективни отношения с Проявения.
Непрекъснато възникващото отношение между мозъка и тялото,
е отражение на Тялото на Вселената, към себе си като Субект
на развитието си. Вселената не се интерисува от обекта Тяло,
а от обекта Мозък, селекциониращ субективните изживявания на
човека. Половата система, третият човек в нас, е инструмент на
мозъка и тялото. Тя няма никаква друга роля, освен да детерминира
тялото и мозъка като тип чувствителност (мъжка или женска) и
да осигури изработването на нови тела, в които да могат да се
внедрят още субекти на Вселената.
Човекът е реален Обект (мозък) и Субект (ум и чувства) на
Вселената.
Щом Човекът е реален обект и субект на Вселената, тогава в

какво друго можем да търсим Образ и Подобие, освен в него?
Вселената е дуална, тя е БИ функция на собствената си
обективно-субективна проява, реализирана в субективнообективния организъм на човека.
Бинарността на мисленето (на ума), базирана върху
бинарността на битието (познанието) на осъзнаващият човек,
е омагьосаният кръг на неговия Голготски път – осъзнатото
познание, което не му дава гаранции за придобито знание. Основен
проблем на тази бинарност на съзнанието става негова умствена
цел – разбирането.
Разбирането на света, чрез бинарното съзнание (добро и зло),
става проблем, защото Разбирането, като претенция за осъзнато
и чисто познание не е възможно. Не е възможно Разбирането да
разбира своето разбиране. Някой хора дори издадоха книги на
тази претенциозна тема, което в последна сметка мислещият
читател осъзнава единствено като субективна претенция и
интерпретация.
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Тук вече можем да говорим за вибрационно ниво на
еволюционното развитие на психичните атоми по сродство,
при което Съзнанието може да възниква и функционира съобразно
качествата на единството от вибрациите на психичните атоми
по сродство и обикновенните атоми на мозъка. Това вибрационно
единство на двата типа атоми дава динамиката на промените
в отделните им трептения, принуждаваща общата вибрация
да се променя, тоест да осъзнава – да възприема самата тя
собствените си колебания на вибрирането, тоест да осъзнава
Себе си чрез Себе си.
В този аспект на разсъждения става ясна възможността
психичните атоми по сродство да достигнат такова ново
еволюционно равнище на вибрация, че да усвоят духовните
честоти на трептене. Защото духовното равнище на психичните
атоми по сродство е точно това. А неговата най-съществена
характеристика е възможността психичната (душевна),
активност да стане духовна – висша, свързана с други подобни
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нива на вибрации от Вселената и Човекът да зафункционира в
тяхната среда.
Разликата в дейността на клетките в организма на човека,
спрямо дейността на мозъчните клетки, е фрапираща, защото
всички клетки в организма, в която и система да участват те, са
подчинени на строго специализирани биологични цели и процеси,
докато мозъчните притежават и културулогични качества.
И този факт е еднакво валиден за всички хора. Независимо дали
човекът е неграмотен и примитивен или образован културтрегер.
Примитивната форма на висшите дейности на мозъка, приложени
в изработването на овчарска тояга, издялана с нож, на тотем
или гердан от зъбите на пантера и което и да е произведение
на изкуството от епохата на Ренесанса например, имат една и
съща качествена база на дейност на мозъчните клетки – синтези.
Най-необяснимото качество на човешкото мислене е неговата
уникалност.
Боговете, индивидуализираните духовни личности от която
и да е митология, всъщност не са нищо друго, освен качествен
израз на характера на определена културна общност. Затова
те са образци, колкото възвисени – толкова и безпардонни в
своеволието на егоцентризма си. Изключително ярко и правдиво
тракийците са изразили тази истина в своята митологична
прозрачност, известна днес като Гръцка митология, а всъщност
Орфизъм, който за съжаление е най-неразбраната от науката част
от същата митология, защото изразява Идеите на Принципите,
а не на езическия персонален егоцентризъм. За разлика от
християнството, което митологизира светците и ги натовари
с персонализирани качества, чрез които те все повече и повече
се доближават до езическите богове. Ако диваците някога са се
кланяли на облаците, за да вали дъжд, днес християните молят
определен светия (явно шеф на облаците и дъжда); ако африканецът
е принасял някога жертва на Крокодила преди да пусне лодката си
на вода, днес всички моряци-християни се молят на Свети Николай
и т.н. В Будизма стигнаха дори до 1 000 Буди, в Кришнизма имат
специализирани мантри за любов, за семейство, за пари, за успехи, за
учение, за… – това са реалните граници на религиозната културна
общност. Непонятно ми е защо претенциозно я наричат духовна.
Всъщност става въпрос само и единствено за едно: промяна на
съзнанието.
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Парадоксът е, че за него няма нищо обективно, нагледно и
затова то работи чрез митологизираните догми на религията и…
науката, която за съжаление в своята хипотетична „обективност”,
е също толкова необективна.
Всичко казано дотук дава възможността да припомним на
читателя Петте функции на умствена пробуда на човека, описани
в книгата ми „Отношението – функция на еволюцията”, когато
първите хора изяждат така нареченият плод на „познанието” в
Едемската градина. Става въпрос за пет функции, тоест за пет
специфични вида базови вибрации на мозъчните клетки, при които
те минават в различни общи качествени вибрации синхронизирани
от атомите по психично сродство.
Днес много се говори за телепатичното ниво на мисловната
комуникация и се посочва писмената комуникация като вид регрес
в общуването на хората. Това не е вярно. Не е възможно да се
премине към форми на телепатично общуване преди да се усвоят
високите интелектуални нива на писменото, тоест на символното
обективизиране на словото, а от него и на абстрактното мислене.
Началото на абстрактното мислене е във възможността звукът,
словото, да бъде изразен чрез неутрален символ (буквата), който да
позволи (индивидуално и общо), обогатяване и еволюция на самото
слово (речта). Без трайното овладяване на тази способност на
мисленето не е възможно да се създадат нужните термини, които
в развитието на познанието до степен на наука, тосет на система
и метод, стават базата за високото интелектуално развитие на
разума и съзнанието – фундамент на абстрактното мислене. Найвисшето, най-значителното постижение на науката, е нейната
способност да извежда от обективното познание абстрактни
идеи, които стават база за възможността опитът да бъде един
ден одухотворен. Еволюцията на качествата на психичните
атоми по сродство на нашия мозък, чрез функцията Мислене и
произтичащите от нея Разум и Съзнание, чрез писменото слово,
поставят основите на това специфично ниво на Осъзнатост,
което ние наричаме Духовност. Писмеността не е преграда
за телепатичната комуникация, а условие за достигане до нея
благодарение на възможността чрез знаците на азбуката да се
предаде абстракцията на мисълта, която наистина е вибрация,
но… на думата, на писмените знаци, изграждащи и предаващи
мисловните идеи като единно цяло от вибрационни символи.

309

еволюц и я
К ултурна
7.4 .
310

Трябва да се направи ясна разлика между интуитивното приемане
на информация по телепатичен път, каквото притежават и
животните и интелектуалното предаване на мисловни стуктури,
което е възможно само при овладяно високо ниво на писмената
култура. Писменността е нужна, защото езикът често ражда
парадокси, които не са свързани с мисленето, а с езиковата
интерпретация. Това особено ясно личи в синонимите и езиците, в
които понятията са изградени на тонална основа. Едно променено
ударение, както и интонация, могат да насочат мисленето в
съвсем друга посока. Затова научният и езотеричният езици
приемат мисловни конструкции само ако са обозначени с техни
регламентирани понятия – инструмени на изказа на мисленето им.
Особено безкомпромисен в това отношение е езикът на Закона.
Говорим за много сложна и необяснима на този етап обща
дейност на атомите по химично и психично сродство, при която
химическите импулси на клетките (атомите им по химическо
сродство), чрез модулациите на психическите импулси на
атомите, образуват специфичната вълна на излъчваната вибрация,
съдържаща в себе си идейните кодове на словото.
Подчертавам – идейните, защото телепатията не би била
възможна сред разноезични хора, ако тази вибрация не пренасяше
и универсални вибрации, в които ума на всеки човек уловил
вълната, може да открие собственият езиков код на понятието.
Ярък пример, напълно неразбран от християнските апологети, е
Петдесетница, когато апостолите говорят на своя си език, а ги
разбират всички слушатели – независимо от разноезичието им.
„Когато стана тоя шум, събра се много народ и смутиха
се,защото всеки един ги слушаше да говорятъ на неговия език.”
(Деяния на апостолите, гл. 2, стих 6)
За мен това кратко изречение от Новия завет означава, че
във вибрационните импулси на атомите по психично сродство
в мозъка на апостолите и всички присъстващи там, е настъпил
пълен вибрационен синхрон в следствие на което излъчванията
на техните мисли са довели извикването в ума на хората на
съответните езикови и знакови символи от техния език и те
са разбирали какво казват апостолите независимо, че не знаят
езика им. Апостолите са говорили, а вибрацията на словото им е
намирала в паметта на хората нужните думички. Без намесата на
атомите по психично сродство това не е възможно да се случи.
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Семантиката на човешките езици – сумата от всички думи, е
просто списък на възможните разграничения, до които е достигнал
човешкият ум в лингвистичната си култура, която е фундамент за
мисленето, а чрез него и за всяка проява на културната му дейност.
Този процес все още продължава, като сега придобива нова
посока на реализация. Днес проникването на думите (и техните
значения) в езиците и налагането им като ново понятие (или нови
значения) в практиката, е следствие от неимоверно силното
развитие на изучаването на чужди езици, компютъризация и т.н.
Човечеството все още вярва в своето умозрително мислене,
че между буквата, думата и смисъла на думата (обекта на
означаваното) няма връзка. Буквите градят думите, а думите
градят езика, затова между буквите в една дума съществува пълно
отношение – същото каквото има между думата и обекта, който
тя означава… и в това е смисълът на разделянето на Единния
(Вавилонския) езиков инструмент на словото в неговите реализации
днес – около 6 хиляди езика, плюс есперанто, компютърните,
математическият и т.н.
Специализираното отношение, което хората влагат не само в
знаковото, но и в звуковото обозначаване на обозначаваното, води
до разширение, което въпреки наличието на аналогични понятия
у другите езици (хора), извършва, сътворява ново обогатяване
на Човешкия езиков комплекс, на неговия Единен лексикален фонд.
Думата (означаващото), спрямо обекта (означаваното), е винаги
зависима от означаващия (човека), тоест във всяка дума и понятие
имаме вградено отношението на означващия. Вибрационната
специфика на феномена дума – звукосъчетание, в гласовите
модулации на личността (и в звуковите форми на етническите
характеристики на речта), е пряко свързана с еволюцията на
ДНК на всяко същество. Когато човек говори, ДНК отреагира
„културно”, тоест осъзнато и творчески на психосъстоянието
на човека, изразено чрез тона на неговата реч. Ние, съзнателно
или не, заставяме нашата собствена яДНК да отговори на нашето
психично ниво на речта и така да я модулираме сами. Затова
речта е изключително важен личен инструмент за еволюцията на
нашата Дълга памет. Вавилонският език (всеобщият), е трябвало
да бъде „раздробен и детайлиран” от народите до невероятното
разнообразие днес. Да се твърди, че това е неправилно и наказание
за хората, означава да се утвърждава дълбокото неразбиране на
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сакралните текстове и сложният път на културното развитие на
чавечеството.
Може да се каже, че Културната антропология започва с
Вавилонското детерминиране на първичния и основен културен
феномен на човека – езиковата култура. Ако преди този феномен
езика е всеобща, единна и еднопонятийна система за комуникация,
то след него словото необратимо се превръща в персонализирани
етнически и душевни специфики, носени от индивида като
неследствена характеристика. Време е културната антропология
сериозно и обстойно да обмисли Вавилонското разделение на езика
като първият културен феномен с общочовешко значение. Трудно
е да се осмисли качествено предвавилонският културен живот на
хората, но ако не го изпускаме „от поглед”, като фундамент на
фолклорното развитие, стават ясни поне евентуалните посоки, в
които се насочват културните движения на етносите, а по-късно
и на народите.
Ако използваме етнологичните понятия „дифузия” и
„акултурация” дифузията е: (1) дифузия чрез пряко взаимстване
на черти; (2) стимулираща дифузия, при която се пренася не дадена
особеност, а представата за нея. (Лозанка Пейчева, “Между селото и
вселената” – 179). Това заключение на Пейчева може безпроблемно
да бъде пренесено върху човешкия феномен Култура изобщо. Ако
„дифузията чрез пряко взаимстване на черти” се отнесе към
предвавилонската културна парадигма, а „стимулираща дифузия,
при която се пренася не дадена особеност, а представата за
нея” към следвавилонското културно разширение, можем ясно да
осъзнаем и осмислим феномена Вавилон и следствията от него в
културния живот на човечеството.
Ако днес можем да говорим за акултурация в един по-широк,
общочовешки смисъл, то е възможно имено защото е съществувало
вавилонското освобождавене на мисленето от общата парадигма
на езиковата култура. Акултурацията е възможна само ако
имаме наличието на различни културни реализации, които в
своя „обратен път” една към друга могат да я осъществят.
Акултурацията, като антропологичен термин, е своево рода
завръщане в предвавилонската културна среда, но обогатена от
феномените на етническите (фолклорни) разширения. Може би
в този процес се състои единственият положителен смисъл на
глобализацията. И тук терминът „транскултурация” придобива
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много по-широк план на означение: Концептът „транскултурация”
в случая се използва в аспекта му на валентост и обозначава взаимно
адаптиране, равнопоставеност и флуидност между съставките на
културните движения (Пейчева/179). Това преосмисляне на концепта
„транскултурация” придобива много по-широк план на означение,
проектиращо се изцяло върху феномена култура.
След Вавилонското разделение на езиковата лексикална
парадигма на мисленето Времето става културно-историческо,
защото словото – лексикалната култура на хората – нараства
неимоверно, развивайки мисленето, което става нова парадигма
за времевите характеристики – осъществява се друга наситеност
на ноосферата – времето придобива подчертан ентропиен
характер в живота на етносите. Този чисто алхимичен прелом в
културния живот на хората води до метафизични промени изразени
в нов вид „напрежения” на атомите по психично сродство, чрез
дейността на които се създава ноосферата. Основен модулатор
в тази специфична дейност имат шестото и седмото мозъчни
„стомахчета” – които отчитат разширенията на умствената
дейност и протяжността на циклите става друга. Ако казвам,
че тази промяна има ентропиен характер, то става въпрос за
специфични „пресуквания”, засягащи не само психичните, но и
химическите характеристики на хората и биологичните обекти
на планетата ни. Затова Вавилонското разделение на езика има
определено положителен характер в еволюцията на човечеството.
То е едно от най-великите „пресуквания” в куртурната еволюция на
народите. Трябва да сме наясно, че „хората са се пръснали по земята”
не защото са били езиково санкционирани, а за да се осъществят
свободни езикови интерпретации, вследствие на разпръскването
на хората по земята след потопа. Както е много важно да сме
наясно, че потопът, описан в библията е малък, частичен и не
засяга цялата планета. Случва се едно от „пресукванията” на
пространствено-времевите характеристики, което оказва
колосално влияние върху хората – чрез промяната на състоянието
на шесто и седмо мозъчни стомахчета. Те преминават в друг
темпорален ритъм, в друго състояние на дейност, ускорявайки
мисленето, а оттам и еволюцията на мозъка.
В българския език и неговата знакова система за обозначаване
на смисловото съдържание, се съдържат 800 думи – майки, от
които могат да се произведат нови и нови думи. Най-богатият
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език на земята, защото производните на тези думи-майки са
приницпно безкрайни. Сведени до сакралните буквено-рунически
взаимоотношения, регистрирани в Седмолъчницата от Плиска,
свещенните идеограми реализират перфектен алхимичен комплекс
от символи свързващи Небесната с Поднебесната.
Можем да приемем, че разделянето, в чисто исторически и
времеви аспект на телепатичното владеене на комуникацията
на словото, преди писмената култура, е вид „пропадане” дълбоко
в материалните еманации на мозъчните характеристики, но
само като временно пребиваване на ума в полетата на този вид
опитност – езиковата култура. Писмеността е феномен и функция
на културата на нашата цивилизация,една изключителна по рода си
знакова система за мисловното ниво на умствената абстракция.
Феноминално е да изобретиш тридесетина нищо не значещи
символа, които се превръщат в реална функция на развитото
интелектуално и духовно мислене.
Затова културната еволюция на хората е единственият
истински фундамент на възможността да се отдели окончателно
човекът от Животинското царство като вид и да премине на
ниво, което се нарича Подобие.
Най-феноменалната форма на културата е изкуството.
И то като феномен добре обозначава необходимостта от
науката Алхимия, защото алхимичните процеси по отношение
на еволюцията на човека са като изкуството – изкуствени
във всичко и всякак. Доколкото интелектуалната дейност
предполага културата и я обезпечава, дотолкова алхимичните
трансмутационнни процеси предполагат и извършват духовните
промени в нас. В изкуството, в културата, всичко е изкуствено
и затова е най-значимото от дейността на човека в неговата
еволюция. В алхимията и културата във всичките форми, всичко
има същата цел – еволюция на съзнанието, чрез комплекса от
културни феномени.
За съжаление интелектуалното развитие на личностите,
дори когато са вътре в културните процеси, не винаги достига
комплексното развитие на психичните и химични атоми по
сродство, вследствие на което се получават дълбоки отклонения,
приемани от хорат за културен и духовен синтез, но всъщност
са само един перфектен връх на интелекта, а не на духовността.
Ярък пример за казаното е творческата реализация на гениалния

еволюц и я
К ултурна
7.4 .

италиански художник Леонардо да Винчи. Един феноменален
интелект и …никаква духовност. Неговата рисунка „Квадратурата
на кръга”, както популярно я наричат, е графичен синтез на
проявената творческа мощ на Вселената до материалното
творчество и мястото на Човека в това Творение и СЪ-творение.
Кръгът, с квадрат вписан вътре в него и човешката фигура вписана
в тях, е неоспоримо доказателство, че Леонардо да Винчи е имал
досег до идеите на Тангризма, което се подкрепя и от факта, че
началното му образование е станало в село Булгари, където тогава
са живеели само българи и са имали свое училище. Кръгът в неговата
рисунка с големия квадрат означава Двата крайни процеса на
Прояването на Вселената чрез матерята, тоест Божествената
потенция. Кръгът (мъжкият аспект на вселената), с вписан в него
Квадрат – реално проявената вселена (женският аспект на Бога),
осъществени чрез венеца на творението – Човека – подобието,
което огледално рефлектира в двата ипостаса на Божеството.
Леонардо да Винчи е неоспорим връх в интелектуалното развитие
на творческите процеси на психичните атоми по сродство, но и
доказателство за невъзможността понякога интелекта да премине
границите на интелектуалното и да достигне областта на
духовното познание и дейност, каквато я притежават в изобилие
Рафаело и Микеланджело. Такива са в материалния свят капаните
на интелекта, чрез които силата на разрушението, на злото (ЗО)
държи в ръцете си ума и съзнанието на себелюбивия ни Аз. Чрез
своето творчество Леонардо се докосва до СЪ-творчеството,
тоест до божествените принципи на Сътворението (РА), но
остава завинаги там… иначе не би дал на света на познанието
и една идея от интелектуалните си прозрения в областта на
злото – Леонардо е баща на идеите за създаването на оръжия за
масово унищожение (без атомното оръжие, което принадлежи
на друг подобен на него интелектуален гений – Айнщайн), чрез
конструктивното и реално изобретяване на които той внася нова
линия в света на разрушителните сили на планетата – творци на
войната, насилието, убийството и т.н. Никой истински духовен
човек (съзнание), не би дал и един от тези негови проекти, защото
духовният човек осъзнава ясно отговорността да се внасят
подобни идеи в общото познавателно поле на човешкия род. От
Леонардо да Винчи започва Втората зловеща епоха в съвременото
развитие на човечеството – изобретяването на оръжия за масово
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поразяване. Подтикван от силите на злото Леонардо деградира,
тоест спира своето развитие на това високоинтелектуално, но...
нечовешко в дейността си творчество. Изглежда Папството е
схванало тази негова същност и затова своевременно оттегля
закрилата си над великия художник. Нека не забравяме, че Медичите
са създателите на Папската институция и са тракийци от
племето Мизи (град Кюстендил), преселили се в Италия и наречени
там Мидичи (както твърди и Дафина Ленци). А траките са високо
интелектуализиран и одухотворен народ (със своите 64 нива на
духовно развитие), какъвто няма друг на земята. Папа Лъв Пети,
от рода на Мидичите, явно е разбрал ясно посоката на развитието
на Леонардовия гений.
Куртурната еволюция на всеки етнос, на всеки народ
(конгломерат от етноси с близка или задължителна по качества
антропологична, културна и социална еволюция), представлява
единствената възможност да се премине от самостоятелното
овладяване на етническата култура към общата културна
обработка на опитността в съзнанието на хората обединени в
народ. Най-достъпно това става чрез фолклора и традициите.
Разбира се, когато нямаме претенцията за по- и най-висш етнос.
Фолклорното наследство на етносите и народите, е тази
културна база от одухотворена опитност, чрез която единствено
могат да се синхронизират Архетиповите модели на Висшето
съзнание и да се преодолеят разликите в Архетиповите образи,
които винаги носи в себе си Героят – одухотвореният човек с
архетипово съзнание. Така всеки фолклор се явява частен случай,
отделна опитност, в общото развитие на общочовешката
културна еволюция.
Днес Човечеството, в своето творческо интерпретиране и
осъзнаване на света, се прекланя пред примитивното изкуство
така, както цени и се възхищава на академичното, несъзнавайки,
че академичното е разчленена, анализирана, развита и отново
синтезирана реалност на примитивното, носещо в своята дълбока
същност символите на синтезното знание. Цялата Ренесансова
култура е именно такава. Както Средновековието анализира и
синтезира в нови идеограми всички стари култови идеологии на
„езичеството”. Цялото Християнство е такъв синтез.
Импресионизмът и цялата европейска култура, са само нова
интерпретация на примитивното изкуство, на неговите идеи и
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смисли за света.
Същото е със словото и писмеността. Културната еволюция
е надграждане на културно съзнание върху вече съществуващите
подсъзнателни дадености. Затова най-страшното поражение
за душата в съвременното обучение на младежта е смъртта на
архетиповото съзнание, което е героичното у нас, стремежът
към възвишеност и благородни подвизи. У всеки от нас има по
един ахретипов модел, който се развива и усъвършенства чрез
нас – архетиповия образ на личната (индивидуалната) методика за
развитие.
Днес образованието, чрез сухото и самоцелно натрупване
на факти и анализи, често ценни и качествени, но напълно
несъответстващи на героичното у младите, бавно и сигурно
убива емоционално-творческото състояние на атомите по
психично сродство. Това полага началото на следващи етапи от
развитие, изпълнено с липси и празнини, деградиращи душата и
ума, нерядко раждащи престъпници и тирани с психопатични
грандомански претенции. „Смъртта” на героя в нас е началото на
смъртта на човешкото, на творческото. Душата помни всички
свои качества от миналите прераждания и се стреми да ги изяви
във всяко направление и по всеки повод в живота. Всички умения
и таланти са именно такива изяви на пробудените качества на
Дългата памет, които отново се разгръщат в своето ниво на
овладяване. Образованието днес убива тези подтикнати от
душата емоционални прояви – чрез сух учебен материал и лоша
среда за обучение – училищата, врявата, безотговорните учители,
безчовечният стремеж за натоварване и уж усъвършенстване
на уменията, които учителите стимулират чрез олимпиади,
състезания и т.н. – псевдодейност с псевдорезултати.
Съществува един единствен всеобщ фундамент на проявата
на човешката опитност и култура в социума и това е Законът!
Концептуално Законът съдържа и илюстрира цялата специфичност
и нивото на осъзнато етично нормиране на общественото
поведение, тоест Законът е „де факто” проява, лице на неговата
културна същност. И… успоредно с това, е един от големите
парадокси на културата, защото щом се появи Законът като
обществен норматив, тоест като обществено съзнание, хората
започват да се съдят поголовно. Тотално – във всичко и за всичко,
независимо че законът е един за всички… а присъдата е все
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различна… тоест съдопроизводството не е Законът, а отношение
вътре в нормативността, което трябва да се приема за Правда.
Как може тогава да се говори, че законът е еволюция? Разбойникът
с ножа и Съдията със закона в ръката са на еднакво стъпало в
културата, щом присъдата може да бъде смъртна. Изкривеното
човешко съзнание (привидно регламентирано в закона), обезличава
възможността Родът да създаде Ред, който да е еднакъв за всички.
Тогава Законът не е култура, а културен начин да се оправдае
аналогията между разбойника и съдията.
Културната еволюция на човека е възможна благодарение
на две качества, чрез които тя се осъществява: осъзнаване на
придобитата опитност и синтез на същата чрез етърната
енергия в нашия мозък.
„Седемте сина” са именно това – петте физически резонатора
плюс етерната вибрация на двете комисури, които прецизират
трептенето на атомите на психичния мозък – атомите по
психично сродство.
Споменатите две качества на нашия ум са в основата на
традициите, на цялото фолклорно творчество на народите, чиято
индивидуализирана специфика (етносна) представлява особено
ниво на синтез, определящ преминаването на съзнанието на
хората от нивото на обективната действителност към нивото
на субективното отношение – ако погледнем на фолклора като
общочовешки Метод за алхимични промени, какъвто всъщност
е всеки фолклор. Тази изключителна способност за надсинтез
е способността на обединеното съзнание на човечеството
да селекционира – чрез своето колективно развиващо се
свръхсъзнание. Ярък пример в този сложен и невъобразимо дълъг
процес са приказките. Те представляват именно този свръхсинтез,
това ниво на надсинтезно извличане на качества от всички
етносни характеристики и привеждането им към общото ниво на
световния човешки разум: свръхменталът, свръхсъзнанието като
феномен на общочовешкото единство.
Хората, достигнали свръхментално ниво на ума, неотменно
изпитват нужда да основават школи и религии, чрез които се
опитват да предадат качествата на своя свръхсинтез като модел
за подражание и постижение от всички хора. Голяма част от тези
просветлени умове изпитват непреодолимо влечение да предадат
своето вътрешно озарение и на другите, независимо дали това
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става чрез творческия инструментариум на литературата,
изкуството или на ритуализацията – религиозното съзнание.
Една от най-ярките форми на развитото творческо начало,
което е всъщност единственият еквивалент на културата,
осъществяван чрез комплекса от пробудени и синхронизирани вече
вибрации между психичните и химичните атоми по сродство в
мозъка, даващи в общото си звучене ритъма на обединяваща
вселената вибрация на словото, е Синът или Логосът. В този
синхрон душата трепти от озарението на просветления и
одухотворен ум и ликуваща от своята победа над рационалния
ум, започва да ритмува всичко, което я впечатлява. Така се ражда
поезията – големият творчески изблик на психичните атоми по
сродство. Истинската висота обаче на този процес идва когато
умът замълчи и словесният ритъм на понятията (думите), бъде
заменен от ритъма на звуците – музиката.
Умълчаният ум, скован от ограничеността на понятията,
търси нова по-висша изява – на свръхума, свръхментала, който не
се нуждае от разяснения, няма нужда от конкретни внушения, нито
от дискутирани идеи, а търси обединяващата всеобща и единна с
ритмите на вселената вибрация – музиката!
Разбира се, тук изобщо не става въпрос за всяка музика, а за
извисената хармония от вибрационни внушения, в основата на
които лежи творческото интерпретиране на вселенния ритъм.
Сакрално-религиозният символ „В началото бе Словото” се отнася
единствено и само до обективната и проявена във форми вселена.
Словото е трисъщностно: знак, звук и смисъл. То е единство
от смисъл, ритъм и сила. Но то е важно само в проявената вселена
– връх в която е поетичният магнетизъм, словесният стих
и… толкова. Словото е връх, но не е върхът на Изначалното, на
Извора. Както сакралната мантрическа поезия може да е връх на
духовното съзнание, но не е върхът на ритъма, защото все още
там съществуват границите на понятията и на внушенията, на
конкретиката, която в чистия ритъм в музиката е освободена
от тази рамка. В известна степен те са съвършенно изразени във
фолклора чрез народната песен.
В българския фолклор съществуват Три главни метода на
скритото алхимично обучение на хората, познати във фолклорната
терминология като Приказка, Песен и Хоро. Нека отбележим, че
определението танц изобщо не подхожда за танцовото изкуство
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на траки и българи. Ние нямаме танци в общоприетия смисъл
на това понятие. Ролята на тези два народа в общото битие
на Човечеството е такава, че едноличното участие на човека в
хармонията на телесните вибрации, с изключение на ръченицата,
е елиминирано напълно. Ние имаме танци на хората от хорото
(на Хор), а не на личността от личностите в едно ограничено
множество. За нас хората са алхимична дейност чрез пластичната
форма на хорото, чрез единството на всички заловили се да
играят – да трансмутират себе си чрез психичната нагласа на
хоровия ритъм. Дуалният(на двойката) танц при другите народи,
решава проблемите на личността и двойката. Хорото решава
проблемите на множеството, без да отчита личностните
качества и настроения. Хората от хорото (на Хор) достигат
единно, цялостно съпреживяване на хоровия ритъм. Ще разгледаме
от алхимична позиция тези три метода за пропорционално
въздействие над личността и множеството.
Фолклорните модели на Архетипа на вселената или
Троичността на Танг-Ра изразена чрез фолклорното изкуство на
българите:
1. Танците:
Трите танца ХОРО, които определят трите специфични
ритъма, развиващи душата (нейните висши тела), до нивото Жар
птица (огнен ритъм) са: Трите пъти, Елениното и Право хоро.
Трите пъти – Етерното тяло, тройният обгревател.
Еленино хоро – Третото око, хипокампус.
Право хоро – Причинното тяло, Епифиза – Монада.
При непосветените хора трябва да прибавим и Ръченицата
(партньорство, полов танц), който регламентира общият
(стаден), но и личностен принцип на отношенията. Посветените
в Тангризма не играят ръченица.
Еленино хоро се играе само от ученици, на които им предстои
отваряне на третото око. Повече подробности свързани с подвига
на архетиповия герой у нас в изпитанията му при отваряне на Трето
око могат да бъдат прочетени в подвига на Херакъл „Улавяне на
Киринейската кошута”, в книгата ми „Пътят на пробудената душа
или Астрология на траките”. В тракийската духовна куртура, тоест
алхимичното обучение на човека, активизирането и подготовката
за трансмутационни процеси на личността към духовен живот, са
символично предадени в подвизите на героя Херакъл.
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В приказката „Мара Пепеляшка” трите танца, които Принцът
изучава от Пепеляшка, му позволяват: 1/ да се идентифицира
напълно със своята партньорка (сокол), 2/ да трансформира тялото
си (бял сокол) и 3/ да стане част от армията на Посветените
небесни същества (забулена сова или безличностна душа). Достигнал
е трите нива на посвещенията от степента Сокол в най-висшето
им ниво – алхимичното.
Паневритмията, дадена от Петър Дънов, е високо вибрационно
разработване на хорото, чрез ритмиката на двойката. Кръговете
в Паневритмията, използвани за енергитизиране и общ ритъм още
при друидите, представляват женското начало, което се върти
обратно на часовниковата стрелка около своя естествен център –
свирещия музикант или оркестър. В Паневритмията елементите,
водещи въздействието на танца, са развити и разработени
отделно, детайлно и с подчертано сакрален характер. Всички танци
са по двойки, което определя тяхното БИполярно партньорско
отношение като водещо. В Паневритмията има четири базови
упражнения – фигури, които олицетворяват елементите земя,
вода, въздух и огън. Към тях спадат още Троичността на Човешкото
същество Небе (Дух), Душа и Тяло. Трябва ясно да се осъзнае този
съществен принос на Дънов към общата сакрализирана ритуалност
на човека.
Всички останали упражнения-фигури са разработки на отделни
състояния на тази троица в интерпретациите на човешко ниво в
материята. Те разкриват състоянията на психичните ни атоми по
сродство, които от своя страна въздействат на състоянията на
химичните атоми по сродство. Този двоен комплекс от състояния
на алхимичните атоми оказва въздействие на духовните атоми,
чиято вибрация се повдига до способност да възприемат Небесни
вибрации от по-висш порядък.
Истиски сакрален и дълбоко духовен процес на хорото имаме
единствено при богомилите. Само те са осъзнали и извели неговата
сакрална ритмика до съвършенство.
2. Приказките:
Българските вълшебни сакрални приказки, които са в
Методиката на колобърството за обучение и изграждане на
душевните качества на хората, разгледах подробно в едноименната
си книга. Там последователно описах всички кодове и системни
практики, през които преминава Героят на приказката, докато
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достигне възможността да стане ученик на някой обучаващ
колобър, а при успешно преминаване на обучението му и да стане
член на Царството на Посветените – Петото царство на земята
– Колобрите алхимици.
Тези приказки са: Златното момиче, Седемте козлета и вълкът,
Златното ключе, Снежанка и седемте джуджета, Ян Бибиян и Фюд,
Юнакът що бозал 25 години, Жива вода, Котката, Самодивско
царство, Змейова невеста, Спящата красавица, Мара Пепеляшка и
Жар птица и Звездочел юнак и конят му Еднорог.
Читателят трябва да знае, че всичко описано в приказката
„Гарванът Саалбий” е синтезирана разработка на това дълго
обучение, показано чрез всеки от дванадесетте подвига, които
душата извършва по пътя на Троичното обучение и достигне
тридесет и шестото ниво на еволюция на собственото си
съзнание, тоест тази приказка е квинтесенцията на изброените
дванадесет приказки – практики.
3. Музиката и песните
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Фолклорът, който съхранява енергемата на първичната генеза,
показва ясно нейния характер – чисто, просто, „яростно”, екстремно
до бруталност музициране, дълбоко свързано с бита. Музиките
на народите са остро специфични и същевременно затворени и
монотонни схеми, запленени от едно и също действо, което слиза
от съзнанието, а озвучава, отиграва – идва и се връща с наслада в
битието.
Орлин Чуховски
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Фолклорът е тонална музика. Музика, произлизаща от
общата тонална специфика на етноса, произтичаща директно
от характера на бита взет в неговата Цялост – Дългата
памет, съхраняваща в себе си индивидуалното и общото, като
квинтесенция на особеното – качествата на опита. Фолклорът
(изобщо) се явява единство от развитието на уникумите, които
изграждат през животите си универсалните идеограми на бита…
които всеки уникум(човек) не само че притежава генетически, но
може и да ги разпознава като свои. Затова всяка атонална музика
е унищожител на фолклорните идеогеми, внедрени в ДНК.
Фолклорът е орбиталното въртене на индивид и вид около
своя Род. За българи и траки вълновият код на енергетиката на
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фолклорната традиция е отношението 7/8 и т.н. – неравноделните
съотнасяния в Осмотонието на октавата. Затова днес се полагат
неимоверни усилия (и финанси) за разбиване на тази ДАО хармония
на генетиката ни чрез лавината от атонална музика. Разрушава се
ДНК-то на Рода ни, а не на музикалната ни култура. Унищожава се
фолклорът ни като кодирана характеристика в мДНК на клетките
ни, под фалшивата фасада на творческата свобода в развитието
и т.н.
Когато от родовата аксиома се извадят нужните вибрации,
удовлетворяващи специфичната цялост на индивидите се
формират и оформят фолклорните характеристики, които
се проявяват при бъдещите индивиди от етноса като
предразположеност и умения.
Когато езикът в нас мисли – умът създава фолклор. Когато
писменото слово мисли се създава интелектуален продукт,
развиващ чрез понятията не само представи, но и абстрактни
разширения каквито са литературата и науката. Чрез Словото ние
създаваме мисловни конструкции за света, което е фундаментът
на духовността. Затова Словото е „В Началото!”, което ще
рече, че в словото на Началата – езиковото и писменото ниво
на нашето осъзнаване и осмисляне, че сме космични същества, е
Човекът като един от видовете фрактали на еволююцията на
вселената. Човекът не е животно, той е фрактал, чрез който
Вселената осмисля и изгражда Себе Си. Образът не е в подобието
на формата, а в качеството, което може да изгради подобие.
Човекът, за разлика от другите фрактали на битието (кристали,
растения и животни), е способният да осъществи Себе си като
подобие на Този, който е създател на фракталите – на семената и
родовете – на Началата в квантовата реалност.
В основата на нашето фолклорно музициране стои тоналното
и обертоново звучене на чановете. В основата на тоналните
отношения и като изначална функция на същите в техния
комплексен вид, е песента на чановете, типична за родопския и
странжански региони, както и хлопатарите в шопския край.
Чановете трябва да бъдат 21, защото тоналните отношения,
разпределени – всеки чан със свой тон – дават пълнотата от
обертоновете на бинарния свят – произведеният звук от два
съседни чана (тона) – те “пеят” по двойки. В този случай е много
важно как глагорецът ще накара чана да пее. Глагорецът е всъщност
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глаголец – глаголящ, говорещ, каращият чановете да говорят,
тоест да пеят. В най-общ смисъл ги кара да издават звук.
Чановете са тоналната основа на музикалните интерпретации
във фолклора на българите. Те са майките на бинарните съзвучия:
чан + чан (тон+тон), плюс обертон, което всъщност е майка +
баща + син (обертонът). Стадата на българите са „пеели” в
тонална хармония. В природата мелодията им е имала възраждащ,
утвърждаващ ефект, а в кукерската интерпретация „стресираща
ритмувана стъпка” – с разрушителен ефект. От там идва идеята
за „прогонването на злите духове” – атоналните същества, които
не могат да понасят тоналните отношения и бягат от озвучения
район.
В аспекта на твърдението за възраждащите звуци на чановете
се крие и изначалната връзка между природата и животинския
свят, която откриваме лесно в песента на чучулигата, огласяща
небето със звуците на радостта от изгряващото Слънце. Разбира
се, казаното се отнася за всички птици, но чучулигата и чановете,
са емблематични в отношението природа – човек, естествено –
изкуствено, обективна действителност – субективно отражение
и т.н.
Споменатият брой на чановете – 21, не е случаен, защото
те раждат 20 обертона – колкото са аминокиселините в нашата
ДНК. И техните обертонови глаголящи вибрации възраждат
живота в молекулата на живота, тоест на продата. А основните
тонове( октавата) дават интерпретацията на незаменимите
осем аминокиселини, които човек не може да произвежда и взема
наготово от природата, която… чрез тоналната обработка на
чановете е облагородена (очистена) от лошите енергии на злите
духове. В този ред на мисли трябва да отчетем значението на
осемте хлопатара, които дават ниската октава на атоналната
хармония – базата дисхармонични вибрации. И отново, волно
или неволно, си спомняме за Закона за Осморността, който се
оказва вплетен в чановата и хлопатарска мелодия. Ако чановете
“музицират” новото възраждащо начало на природните сили, то
хлопатарите с ниската си вибрация и хаотичен ритъм прогонват
злите духове. Фолклорът не е само културна енигма на етноса, той
е и негова физиологична функция за интерпертации в бита, пряко
или косвено свързани с идеите за добро и зло, за етично и неетично,
за лечение и за проклятие.
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От най-дълбока древност в сакралната символика на хората
съществува понятието БОГ, което неизменно, във всичките му
интерпретации се означава като геометричният символ Кръг с
точка в центъра –
.
Съставните символи, които притежава този знак са три:
кръгът, пространството, което той загражда и точката
в неговия център. В алхимичен аспект те означават цялото,
съдържанието и следствието. Когато се интерпретира
информацията за този знак Кръгът и Пространството изразяват
Целостта на пълната и безусловна Симетричност на Бога, на
Централното Слънце на нашата вселена, наричан от българите
ТанГ-РА. Така се илюстрира състоянието на вселената преди
проявата на нейната лична потенция – способността за
творчество. Творческото състояние на Вселената, способността
да се развива, се изразява с Точката в центъра на Кръга и
Пространството. Богомилите я наричат Мъртва точка, тоест
първоначалието съдържащо в себе си потенцията на вселената
в нейния Симетричен вид, но все още непроявена, мъртва, спяща
и т.н. възможност. Точката все още не е РЕД на проявяването, а
за Род изобщо не може да се говори. Тя е идеята за проявяващия
се Ред, който Словото принуждава да се систематизира, докато
достигне антропен вид. В това свое космогонично разбиране
богомилите надхвърлят много космогонията на Библията, защото
там е отразена само Проявата – реализацията на потенцията/
потенциала в неговия динамичен вид/ в нейния динамичен вид. В
Тангризма тази динамика се нарича Асиметричност на ТанГ-Ра,
тоест извеждането из Мъртвата точка на Принципите, чрез
които вселената ще проявява своята творческа дейност, които
ще се реализират от проявените му в бъдеще Синове – Звездите
(Амон-Ра). Дотук говорим само за способността на Непроявения
свят да осъществи своите възможности – това е символът Кръг
с точка в центъра – в сърцето на плодотворното енергийно поле
на Вселената – женският аспект на Бога, който се проявява вътре
в Кръга (мъжкия аспект).

С ъ ществуването .
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Космогонията на Богомилите е изключително точна и добра
интерпретация на знанието за нашата Вселена. Достатъчно е
само да разгледаме тяхната идея за двата вида творчество – с по
седем цикъла всяко и неотменния закон за равновесието в проявата
на всичко, наречен от тях Равновесие. С това базово разглеждане на
творческата потенция на Вселената богомилите (тангристите),
се отделят ярко и категорично от обърканото Седемдневно
творчество на Бога, Господа Бог и Господа в Библията. Обръщам
внимание на този момент, защото Равновесният цикъл в Творенето
и Съ-Творението е неизменен и задължителен. За него са могли да
знаят само високо посветени колобри, които са се занимавали с
тълкуване на Принципите, а не на Законите и Методиката на
проявяването на Творчеството на земния планетарен Господ. Явно
Боян Магът е познавал блестящо Тангризма и неговата космогония.
Тук няма да разглеждаме космогонията на богомилите, защото
трябва да изведем алхимичното знание за сакралната знакова
символика на проявата на Обективно – Субективната Вселена,
която се реализира и е познаваема за човешкото съзнание, като
Субективно – Обективна, тоест познанието извежда своя синтез
отдолу-нагоре, от Проявеното към Непроявеното.
Когато Мъртвата точка придобие възможности за проява
ТЯ (което всъщност е ТО, защото още няма род и поляризация на
потенцията си), започва своята първична реализация (Първото
Сътворение при богомилите), която незабавно се поляризира – още
в процеса на проявата си – Зараждането. Това проявено качество
на Точката (която вече не е мъртва) семантично се означава с кръг
по вертикалния диаметър на който има права линия, пресичаща
Полето на кръга – .
Разбираме, че още при своето Зараждане енергиите на
Вселената се проявяват, изпълвайки Пространството вътре в
кръга (женския аспект) с поляризирана потенция – биполяритет,
двоичен принцип, дуалността като синоним на асиметричността
в динамика. Кръгът с вертикален диаметър се нарича в Тангризма
ТАТА.
Когато същата тази потенция, динамичността, наречена
асиметричност, се поляризира по хоризонталният диаметър на
Кръга се проявява неговата втора природа – МАМА – семантичен
знак за тотална поляризация в потентното пространство на
вселената. Символ на проявяването на Принципите за възникване

на материалния свят – .
Но Вселената, със своето Централно енергитизиращо я Слънце
(ТанГ-РА36), достигнала възможност да проявява свое творчество,
има за знак Кръг с Кръст, чийто център е Точката. В кръста
Принципът на поляризацията (Дуалността) става Четвъртичен,
защото двете потенции изпълват вселената навсякъде и във
всичко… въпреки, че в нея все още „де факто” няма нищо.
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36
Сричката РА в Тангризма и Богомилството означава Съзидателна Творческа
енергия – тази, която твори на определено ниво от проявения Ред във Вселената,
затова е прибавена и към името на нашето Слънце – Амон-Ра, което означава Син
на Танг-РА. Така са наричали в началото и Иисус Христос – Иса-РА. Така наричат и
творческия преобразувател на индийската култура – РА-ма.
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Целият процес представлява Първи РЕД на Творчеството
на ТанГ-РА вътре в своята лична обективно – субективна
симетричност. Това изразява фигурата по-горе.

8.
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Т воренето ,

З акон

Дотук изразихме алхимичната символика на българите,
описана чудесно в Космогонията на богомилите – първата част на
Сътворението.
Настъпва Равновесието. ТО-то се е проявило в Субективния
свят на Вселената (Твореца), като РЕД и идва Ред на неговата
Обективизация. Трите са в едно, но като отделни процеси съединени в Едно.

С ъ ществуването .

Пълнотата на НЕпроявеното, Пред Творчеството – субе
ктивната дейност на обективизиращата се вселена, носеща в
Семето си възможността да се прояви тази Двупосочна, а всъщност
Четвъртична поляризация. АЗ-ът при българите, първата буква на
свещената Глаголица.
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Идва ред на следващия РЕД на творчеството – Проявената
вселена – нейната обективизация до материя. В Тангризма,
алхимично, колобрите са отразявали този процес със знака Кръг
с Квадрат, затварящ и обединяващ кръста в кръга. Кръстът,
детерминиран и проявен по силата на Закона за Четвъртичността
в материалност като нашата планета, която има за символ
квадрата .
Затова
става – символ на проявена планета във вселе
ната.
Оттук произлизат символите на Свастиката и Сувастиката –
детерминираните енергии на Вселената и Обектите в нея (звезди
и планети).
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Не трябва да се забравя, че свастиката и сувастиката
изобразяват Приниципите на движението на енергията във
Вселената и обектите в нея.
Обективното в нея се върти
надясно и нагоре към Безкрая, а Действителното – вляво и
надолу в безкрайността на реализирането, което става крайно в
материалните светове.
Сувастичното завъртане (надясно) е обективната енергия
на Вселената, действително проявяваща се в свастичната37
енергия (наляво) на Тялото (планетата). Хармония, съставена от
единството на две противоположни реалности ( и ), намиращи
се в хармонията на подобието си, когато са в сътворението и
когато са в творението.
Казаното се изобразява символично и геометрично в
българските тъкани чрез фигурата Елбетица:
37
Свастиката. Есесовците, носейки свастичния символ върху лявата
ръка (върху сърдечният енергиен център), са засилвали онтогенетичните
характеристики на своята етническа култура, което обезателно води до расизъм.
Докато сувастиката засилва филогенетичните енергии, които никога не могат да
доведат до агресивност, защото филогенетичната енергия и лимитът са общи
за Вида и родовете в него, което изключва агресията като отношение към своя
вид – човешкия. Друг е въпросът кой им внуши, че трябва да носят този знак и
защо? Хитлер, особено братя Лаутензах (маговете му), са знаели отлично какво
означават тези древни български символи.

Елбетицата – символично изразяване на това знание в българските
тъкани и шевици. Свастично – сувастичните отношения (в сиво) и
общото им Осморно творчество (сиво и черно в единство) – с общ
център на Квадрата – Планетата.

5

6

7

Кръст, квадрат, куб – проявен свят – Закон за Четвъртичността.
5 – поляризация трето ниво (кръст), 6 – квадрат – втора степен на
ограничението, 7 – куб – трета степен на ограничението – атомен свят
(квантова реалност – химичен свят). Четвъртичен свят.

4

5

6

8

12

16

36

360

Символи на Закона за Четвъртичността и Осморността до Тридесет и
шестте степени на обективизация, превръщаща единството от тези закони на
проявния свят в Божествен принцип на еволюцията (кръгът с точка в центъра):
квадрат, пентагран, шестогран,осмогран,дванадесетогран, шестнедесетогран и
тридесет и шест гран – до знака на Централното Слънце – Танг-Ра – на нашата
Вселена –
. Проявен свят на химическата реалност-физически свят.
Химиосфера и Биосфера.
Легенда: 4 – Четвъртичен, кубичен свят(материален) в символа на Вселената
(Танг-РА), 5 – свят на живите души (Пентаграм), 6 – реален и субективен свят –
като отражение на Универсума, четвърта степен на ограничение, 8 – Осморност

на

		

З акон

Зараждане и Поляризация в НЕпроявената Вселена – зараждане (1),
поляризация – първо ниво(2), поляризация – второ ниво (троичност) (3),
съединение (4 – наносвят, първа степен на ограничението).
Реалност на Кварките (Духа).

Т воренето ,

4

на

3
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Графичната символика на съвкупността от процесите,
протичащи в това реализиране на Вселената – ОбективноСубективната реализация можем да представим графично така:
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(елбетица) – пета степен на ограничение (трето ниво на отражение на
Универсума в уникумите, 12 и 16 – Реализация на Законите за Четвъртичността
и Осморността в материята – шеста степен на ограничението, 36 – пълна
реализация на Универсума в неговите отражения (уникумите), които са достигнали
висш субективен живот. Включва 32 – те степени на физическото и 4 степени на
субективното реализиране – или 36те нива на развитието на Ума. Липсва каквото
и да е ограничение. 360 – Универсумът.
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Символите, разгледани по-горе, описват цялата реалност
на обективно-субективната вселена, взаимопроникнатостта и
единството в органическия свят.
Субективният свят (този, в който живеем и възприемаме),
е отражение на Обективния, негова реализация, следователно
е огледалното му отражение, което заставя посветените да
разглеждат света обратно – като отражение. Тогава Квадратът
символизира Субект на Обективната Вселена. В проявения свят
– нашата действителност – целостта на Вселената може да
бъде изразена с понятието известно в духовните учения като
Бог – Кръгът, а неговата Субективна действителност (обектът
Човек) е квадрат. Тази сакрална символика е част от знанието
на Тангризма, в който единството между Обективния свят
(Вселената, Богът) и Субективния свят (Материята, Човека) са
изразени чрез идеограмния знак на Танг-РА – Кръг с квадратче в
центъра . Единство между Небе и Земя, между Творец и Творение.
Същността на елемента Биос е идеалният кръг, а формата му
е съвършен квадрат при което общият символ Кръг с вписан в
неговия център Квадрат е идеограма – описание на ДАО-то на
Вселената, на нейното единство между Общото и Частното,
между Обективната и Субективната проява на единството
Енергия – Материя. По този начин (идеограмно) големият квадрат
в Кръга и малкото квадратче в центъра на същия кръг илюстрират
процесите на детерминиране, на поляризацията: Бог – Човек или
обективният субект Вселена, проявен в субективния обект Човек.

Символ на ТанГ-Ра, като изначален
Принцип на Вселената в Непроявения свят

Символ на ТанГ-Ра в
Проявената Вселена

Най-опростената форма на Елемента (биос) е идеалният кръг, а
за формата му – съвършен квадрат. Химическият елемент е другото
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лице на физическия атом – допълва Орлин Чуховски и блестящо вписва
своите гениални прозрения в древното знание на българите. („ТО”,
глава Petak/130).
Юнг смята, че двете най-важни типологически характеристики
на Архетипа са: кръг и квадрат. Ако си позволим да ги обединим в
един общ символ за Архетип ние достигаме естествено до символа
на Танг-Ра, който българите носят извечно в съзнанието си като
Божествен идеен образец – Изначалният Принцип.
Изначалният Принцип (кварково-квантов), осъществяващ
възможността да имаме подреден сбор от атоми, е причината
определени атоми да притежават енергия, която ги подрежда по
силата на своя характер и специфика в организирана материя.
Този Принцип изразява Основните Закони на Вселената:
1. Закон на ТВОРЕНЕТО:
ЕНРГИЯ СЕ СЪЕДИНЯВА С ЕНЕРГИЯ И СЪЗДАВАТ МАТЕРИЯ.
Отношението Енергия – Енергия трансмутира в Материя.
2. Закон на СЪ – ТВОРЕНЕТО – на ЖИВОТА:
МАТЕРИЯТА УНИЩОЖАВА МАТЕРИЯ, ПРЕВРЪЩАЙКИ Я В ЕНЕРГИЯ.
Отношението Материя – Материя запазва Живота чрез
смъртта на Живот.
Отношенията:
Енергия – Енергия се проявява в Живота неантагонистично
в Кристалното, а чрез пола в Растителното и Животинското
царства.
Материя – Енергия се проявява в Живота антагонистично –
чрез храненето.
Вторият закон във Вселената: Материята унищожава
материя, превръщайки я в енергия, започва своята функция с
трансмутирането на решетката в клетка. Клетката е принципен
агресор – тя консумира вещества „отвън”, употребявайки ги и
изхвърля ненужното „навън” – обратно в биоса, за сметка на своя
живот и развитие.
Съграждането на този биологичен организъм (клетката)
като неумолим консуматор на средата, в която функционира, е
началото на унищожението на индивидите на земята. От това
ниво на развитието започва да работи условието: Всичко яде
всичко! Следователно Господът (Планетният Княз), структурирал
клетката като индивидуален, самозатворен механизъм, е
предопределил как да се развиват „семената” и организмите,
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които те ще осъществят. Докато кристалите се съединяват,
обединяват се, без да влияят антагонистично на външния свят –
на химиосферата.
Чрез Втория закон във Вселената (на планетно ниво) е внедрен
див и тотален ангатогизъм, който в своята кървава практика
(всичко яде всичко) осъществява и обезпечава планетната йерархия
и Княза на този свят с огромен лимит от енергия за сметка на
всичко живо. Определеният енергиен Лимит за живот на човека
е 1000 години, който чрез насилие, убийства, кръвни жертви и
разрушителен начин на живот, е снижен още в края на Четвърта
коренна раса до 120 години. През сегашната Пета коренна раса,
чрез разрушителния начин на живот, хората едва достигат 60 –
80 години, които са възможният предел на енергийни деформации
и кражби. Остатъкът от неупотребения лимит се усвоява от
Йерархията на рептилната каста.
Манипулациите и деформациите в човешката ДНК са от
Йерархията на Княза в човешката ДНК. Тя мутира! И това не само
че се знае от йерархията, но се и стимулира от нейните членове.
С ранната смърт на хората тази орда осигурява за Себе си огромен
лимит от животворна енергия натрупван от неупотребения
енергиен потенциал на починалите хора – остатъкът от енергия
до тяхната естествена смърт. Енергията на Живота, нейният
биологичен потенциал, може да се натрупва! Една от най-тежките
форми на този внедрен в човечеството процес е вече тоталната
зависимост на хората от животинския свят чрез въвеждането на
месоядството. Днес много хора наивно си мислят и мечтаят за
преход към по-щастлив живот, но не си дават сметка, че докато
ядат месо, пият алкохол и употребяват наркотици (включително
никотин), това е невъзможно. Наивното очакване на някакъв
хитро измислен „квантов преход” е ярко доказателство за
безотговорността и безпросветността на съвременния човек.
Всички войни, убийства, смъртоносни болести (особено епидемии)
и т.н. са с цел да се намали максимално личния лимит от енергия и
смъртта да прекъсне рано връзката Небесна – Поднебесна енергия.
Рептилната каста паразитира върху живота на хората, което, чрез
атомите по кармично сродство ще я постави в тежки условия, за
които дори не може да си помисли, но… дотогава тези безчовечни
и алчни същества ще вампирстват енергийно върху човешкия род.
Всеки човек трябва да знае, че намаляването на личния му лимит
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от енергия чрез скъсяване на живота, е за сметка на поколението
му и в полза на тези същества.
Във времевия символ за цикличността на живота РажданеСмърт се крие истината, че става въпрос за енергия. Животът не
се контролира от времето, а от количеството енергия вложена в
програмата на ДНК. Всяка преждевеременна смърт е унищожаване
на Живота на душата, като енергията, кодирана в мДНК, но
неупотребена от яДНК, се натрупва и обслужва определена йерархия
и членовете й. Времето е категория на психична регистрация,
свързана с движението (разхода) на лимита от енергия в
Пространството. Времето не съществува обективно никъде, но
е реално благодарение на същестуването на лимита. В този смисъл
алхимичното пресичане между Време и Пространство в реалния
свят се реализира в цикловите разходи на енергията, които
хората отчитат като последователни части от развитието.
Часовникът, симетричното означаване на времето, не е нищо друго
освен регламентиране на движението на лимита във възможни
за съзнателно отчитане единици – часовете и денонощието.
Настоящето – пресечната точка между Време и Пространство,
е единствената ни възможност да осъзнаем съществуването на
категориите Време и Пространство. Настоящето е пиков момент
от енергийния лимит. Нека читателят направи връзка с казаното
по отношение на Пето, Шесто и Седмо мозъчно стомахче.
Едва когато човечеството се пробуди духовно и започне да
подменя енергийното си захранване с космическа енергия, тоест
премине към Първи Закон на Вселената, ще има шанс за алхимични
трансмутации, водещи до вселенно съществуване. Началото на
този процес е отказът от консумация на месо, алкохол, цигари,
опиати от какъвто и да е вид и т.н. Пречистени от кръвната
енергийна зависимост с животните хората ще могат да преминат
към плазмено захранване от Слънцето, което и сега осигурява
огромен, чист и без вредни последствия лимит от енергия за
живот. Едва тогава човечеството ще има шанса да премине
и към плазмената си реализация. Алхимичната наука е наясно по
този въпрос. Както е наясно и с трудностите по личностното
реализиране, имайки знанието колко отдавна (около 8000 години
за сегашния Цикъл), Князът и Йерархията му, деформират хората.
Такова е делото и наследството на Каин, защитаван ревностно
от Княза на този свят.
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Животът е лимитиран енергийно и неговата продължителност
зависи единствено от човека – лично, персонално. Атомите по
сродство носят и контролират този лимит. Слънчевата Йерархия
– също!

8 . 1.
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П олярността

( Д во и чността )

8 . 1 . З акон ъ т за П олярността ( Д во и чността ) .
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Главата (мозъкът) и Половата система не принадлежат на
Слънчевата Йерархия. Те са всадени в тялото структури, развиващи
се и работещи самостоятелно, но в тесни взаимоотношения с
клетъчната система на Тялото. В система и пряка зависимост, те
осъществяват реализацията на Законите за Четвъртичността и
Осморността.
След като се осъществи общият, андрогенен по характер
организъм (тялото и мозъка с цялата невронна мрежа), започва
половото детерминиране на ембриона – мъжко или женско.
Получават се три етапа в еволюцията на тялото на бебето,
при което третият етап (половата система) е характерен с
обособяването на архетипов модел на Тялото на Чувствата на
бебето, предопределен и типичен за целия му живот. Тялото на
бебето започва да търпи вътрешни структурни промени, които
след пубертета трансформират организма съобразно половата
му принадлежност. Така по силата на Закона за Двоичността
всички същества от Животинското царство задължително се
поляризират в два архетипни образа: мъжки или женски.
Половата система, осъществена в Прародителите с
детерминирани полови системи (Адам и Ева), реализира планетния
Принцип на Двоичността, осъществяващ транспроцесите в
материалния свят и в случая в Човешкото царство.
Половото развитие приключва в 14 година с начало в 4
гестационна седмица, въпреки че за начало се приема раждането на
плода. На ниво Ембрион примордиалните клетки трансмутират,
като естеството на техните „атоми по химическо сродство”
структурира съответния вид органична структура – половата
система. Трансмутацията на атомите по химическо сродство
е плод на Програмата на яДНК, осъществена чрез избора на
матрициращата РНК. Трансмутацията на примордиалните клетки

(яйцеклетка или сперматозоид) е последният органичен алхимичен
процес във всеки животински организъм.
Двуполовият резултат, описан по-горе, е илюстриран от
вертикалните линии около знака Ипсилон в Тангризма – проявената
вселена на ниво биологичен свят. Вертикалните линии, разделени
от Триквестера на непроявената реалност (податомния свят) в
битието принципно информират за БИнарността на световете
във вселената: плюс/минус, ляво/дясно, мъж/жена, горе/долу и т.н.

Алхимичен символ на двата знака.
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В Космоса има четири кода: Цифров, Генетичен, Езиков и
Образен код.
Съществуват четири реалности: кваркова, квантова, атомна
и молекулна.
Биолиогичната система на Земята също е четвъртична:
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В книгата си „Колобър” обясних как триквестерът илюстрира
Светата Троица на вселената и нейната реализация в света на
материята. АЗ-ът на българите – първата буква от свещената
Глаголица – символната азбука на алхимичното колобърство
има
същото значение като Ипсилона, с възможност да се изписва в
словото, в думите.
Ипсилонът затова е сложен в центъра на Розетата от
Плиска. Той е символ на Небесната и Поднебесната в двата им
криптограмни символа и . Посветените в тангризма знаят, че
Ипсилонът мислено се сварзва с ниска хоризонтална линия, която
обединява двете прави линии около „мотовилката” и ги превръща
в Равнораменен (свастично-сувастичен ) кръст.

С м ъ рт

Ипсилонът на Танг-РА. Триквестерът, около който са разположени символите
на мъжа и жената.
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микроорганизми, растения, животни и хора.
Царствата на Земята са четири: Минерално, Растително,
Животинско и Човешко.
Животинското Царство също е четвъртично: животни, риби,
птици и хора.
Животът е четвъртичен в своята пространствено-времева
цикличност Живот – Смърт, а именно: детство – съзряване –
зрялост – старост.
В предишната глава казах, че животът е БИнарен – Двоичен.
Но когато тази двоичност започне да се развива творчески
на земята удвоеното същество Човек работи чрез Закона за
Четвъртичността, който е основен закон за развитието на
материята в проявените светове. Всичко на планетата ни е
подчинено на този закон, тоест е четвъртично. Говоря за удвояване
на бинарността, която е проява на личната потенция на молекулния
свят, развиващ се в Биосферата чрез размножаването. Ако двете
вертикални черти край знака Ипсилон илюстрират двуполовите
организми, сега ще се спрем на преминаването им в следващото
ниво на организация – удвоената двоичност. В езотериката
Вертикалната линия илюстрира Вселенното, общото, мъжкото
начало(ян), а Хоризонталната линия: планетното, единичното,
женското начало (ин). Съединени в Живота те дават символа
Равнораменен кръст.
					
В алхимията този кръст означава – слизане на Човека, като
двуполово същество, в матералния свят – планетния, когато е
готово да се размножава, тоест да развива личното си творчество
на земята. Следователно този кръст, когато не е вложен в кръг,
илюстрира Принцип на бинарното отношение мъжко – женско
изобщо. Адам и Ева, след като са изяли „плода на познанието”
осъзнават, че могат да раждат, да имат поколение.
Кръстът илюстрира Бинарността като Четвъртичност,
а същата удвоена в индивидуалността на Уникумите (двойката
родители плюс децата им – момче и момиче) в следващият си етап
на развитието става Осморност (родители,деца,внуци), която от
своя страна се проявява като Шестнадесеторност (родители, деца,
внуци и правнуци), което напълно удовлетворява разширението

(множенето) на Рода и Вида в система от биполяризирани уникуми.
Затова Законът за това развитие се нарича Четвъртичен –
защото включва и децата на възможното разширение на двойката
с тяхната различна полова детерминация. Разбираме, че алхимично
Осморността е възможността Законът за Четвъртичността да
се развие в Осморен – децата да осъществят разширението на
семейството до внуци.
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В следващия етап на еволюционното нарастване знакът
на Осморността (Елбетица) става развитие, при което имаме
дванадесет степени – с осем „бебета” като следствия от
родителското единство. Двете тънки линии между двете
родителски, илюстрират децата с идеята за нарастнало мъжко и
женско раждане.

З акон ъ т

Осморността или Елбетица

8.2.

Четвъртичният мъж (общото, вертикалата) и четвъртичната
жена (единичното, хоризонталата), в своята Единна бинарност
(половия акт), сливайки се в Едно цяло се разширяват в бебето.
Всяка детска линия (тънките линии на рисунката долу), се
намира в междинното поле на единството на двете половини
на ДНК-то на родителите. Всяка ДНК на плода е 1/2 от ДНК на
родителите. Зиготната бинарност, раждаща геномната цялост,
се проявява в символа на Осморността четири пъти. Но… в този
символ (тънката линия), се регистрира бебето „по принцип” – без
да се обяснява какъв пол е, тоест възпроизвеждане на кой основен
принцип е – на Общото или на Единичното (момче или момиче).

С м ъ рт

Символи на Четвъртичността и Осморността употребявани в
българското тъкачество и везмо.
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В споменатото шестнадесе
тстепенно развитие на Бинарността
вече се регистрира как Родът се
е развил (от двойката родители)
в пълнота, защото с появата на
трето бебе (бебето на внуците им),
Внук
се регистрира появяването на Род в
това видово раждане на индивиди.
Дете
Разгледах въпроса за Двоичността,
Родител
Четвъртичността
и Осморността
12 степенното развитие
тук, защото мисля, че така ще
бъде по-лесно и по-ясно схващането
Пра
внук
на многопластовата информация,
Дете
вложена в разгледаните алхимични
Внук
символи. Много от тях като Ипсилонът
Родител
или Знакът на Танг РА, нямат още
никакво обяснение в езотериката и
науката, което е разбираемо, защото
те са алхимични и информацията се е
предавала от посветен на посветен…
Родител
или свише.
16 степени – с внуче и правнуче.
Вътре в Биосферата на земята
всичко казано дотук има своето реално
развитие. Знаем, че най-простите
клетъчни организми на земята са
чехълчето и амебата, които се
хранят с бактерии – прокариотите.
Чехълчето дели ядрото си, но
чрез оплождане, на четири, като
три от новополучените ядърца се
резорбират. Всъщност дели се само
едно от ядрата – процес, който е
Българска шевица със
строго регламентиран до ден днешен
същия символ
в яйцеклетката на хората – и тя
се дели на четири тела, три от които нямат функции, а само
четвъртото осъществява истинско делене – в зачатието.
Яйцеклетката на всички членове на Животинското царство
запазва непоклатим Закона за Четвъртичността, реализиран на
ниво полова дейност (размножаване), независимо че процесът се
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отнася вече не за едноклетъчен, а за многоклетъчен организъм.
Чехълчето и яйцеклетката, от която произлизаме ние, хората,
имат един и същи принцип на размножаване, подчинен строго
на Закона за Четвъртичността. Този закон разгледах подробно в
книгата ми „Теория на енергийния обмен – обща част”.
Истинското качествено ниво на делене в чехълчето настъпва,
когато ядрата станат осем, три от които се резорбират, четири
се сливат и стават голямо ядро (макронуклеос) и двете чехълчета
се разделят. Налице е пълният процес на размножаването,
подчинен на Закона на Осморността – Елбетица или Маркаба.
Алхимичните функции на Закона за Четвъртичността се определят
от енергийните отношения инициирани от нашата Вселена,
характерни за нашата Галактика и присъщи на нашата Слънчева
система.
Слънцето, като всяка друга звезда, инициира чрез характера на
личната си енергия алхимични и химични отношения, специфични
и характерни за планетите в собствената му система. Така
комплексът Енергия – Химия – Алхимия става определящ за всичко
във Вселената. Той от своя страна поражда и поддържа комплекса
Физика – Химия – Психика. След което идва ред на алхимичните
мутационни процеси и се задейства комплексът Психика – Алхимия
– Химия, продуциращ духовността като реалност.
Алхимичните отношения например, определят възможността
Етерното тяло да функционира съвместно с Умственото тяло,
променяйки състоянието на електричните импулси на психичните
си атоми и клетъчната си активност.
Основните енергии за действие на Закона за Четвъртичността
са следните:
1. Четирите космични етера.
2. Четирите етера на физичния план (енергиите Пам, Рам,
Вам и Лам).
3. Четирите субстанции на химичния свят (стихиите: вода,
огън, въздух и земя).
4. Четирите бази на ДНК (аденин, гуанин, тимин и цитозин).
5. Четирите гонади.
6. Четирите матерни клетки на зиготата.
7. Четирите кръвни групи.
8. Четирите Царства на Земята.
9. Четирите части на Животинското царство.
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10. Четирите Колела (чакри) на Живота (1, 2, 3 и 4).
11. Четирите члена на Семейството.
12. Четирите цикъла на Живота.
13. Четирите аспекта на Съдбата.
На материален план, в живота, в човешките (животинските),
тела, Законът за Четвъртичността се проявява чрез:
1. четирите вида клетки (тъкани), от които е изградено
тялото ни, които
2. са изградени от четири вида химични съединения, които
3. са изградени от четири вида атоми (водород, кислород,
въглерод и азот), които
4. са съставени от кварки38.
Чакрите 5, 6 и 7 са на Душата и Духа в нас. Главните от тях,
участващи в трансмутационните процеси на алхимичните атоми,
са 4, 5 и 6. Енергията на Четвърта чакра, Слънчевата, е свързваща,
обща.
Седма чакра е седалище на Духа, Четвърта чакра е седалище на
Душата. Пета чакра е седалище на Чувствителността, определена
от вида душа, програмирана от качествата на духа. Шеста
чакра е Средният принцип между духа и личността, реализиращ
единството между тях, проявено чрез психичната дейност на
човека.
В Тангризма Четирите космични етера се наричат Сили, а
Четирите етера на химичния план, които са отражения на Силите
(физичните), се наричат Джилове (за подробности виж „Колобър”).
Алхимичните знания водят към разбиране на закономерности,
предопределени от строго регламентираните от ДНК енергохимико-психични процеси, осъществявани в нашия организъм.
Тъй като няма никакъв широкоизвестен на хората пример
охарактеризиращ процеса, ще си послужа с един, според мен добре
илюстриращ идеята. Знаем, че определен ген може да отключи у
нас процеси за производство на определен, да кажем – хормон. От
своя страна този хормон може да предизвика серия от химични
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38
кварк (духче). Много удачно название, защото духът на кварките е
енергията за създаването на елементарните частици, а това всъщност означава
– на Наносвета, на податомния…който – също е четвъртичен – комплексите от
кварки: едноъгълни, двуъгълни и триъгълни образуват елементарните частици
(квантите) – отново се проявява Законът за Четвъртичността. Атомният свят
е плод от четвъртичната проява на наносвета – елементарните частици.

промени, водещи до ясно изразени психични следствия. Целият
процес притежава достатъчно добра енергийна възможност да
се реализира чрез двигателната ни система като поведение. Ако
погледнем на тези четири нива като на цялостен процес бихме
могли да схванем идеята за АЛ състоянието. Породено и реализирано
обаче само от химични елементи то всъщност е химично.
Алхимично този процес става на психично ниво. Няма да се спираме
на катализатора за включването на гена за производството на
дадения хормон, който може да бъде физиологичен, химичен,
психичен и т.н.
Сега да се опитаме да схванем описания процес като модел за
методологично направление за сформиране на рамки (критерии),
определящи строго регламентирани движения на енергийноматериалните структури (телата) и произтичащите от тях
психични функции, характерни за цели поколения, родове, етноси
и раси. Възможността алхимикът да вникне в този изключително
сложен комплекс от реализации е целта на неговото изследване. На
ниво Химично – ДНК. На ниво Физическо – Тяло (единството: тяло,
мозък, полова система или: ДНК – душа – дух). На ниво Енергийно –
Дух.
Това е Алхимията.
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Законът за Осморността – удвоената, поляризирана
Четвъртичност на отношенията в света на съзнанието.
В дълбоката си дейност ДНК работи строго по принципите
на тези две нива на Закона за Четвъртичността, което означава,
че раждащият се индивид се формира под мощното действие
и на Закона за Осморността – общото начало на закона за
Четвъртичността, обединяващ не само двете родителски ДНК,
но и характеристиките на двата вида специфични атоми (химични
и психични атоми по сродство).
За да не стане Законът за Четвъртичността схоластичен и
вкаменен във времето генетиците на Човешкия род са внедрили
коригиращ подукт, чрез който единствено може да стане всичко,
което говорихме по-горе за ДНК и дейността на химичните и

О сморността .

8 . 3 . З акон за О сморността .

341

О сморността .
за
З акон ъ т
8.3.
342

психични атоми посредством закона за Осморността – РНК.
Способността РНК да продуцира урацил, способен да замести
една единствена база от ДНК – тимина – дава възможността
индивидът от вида да бъде интерпретиран отново, чрез личната
си характеристика, запазвайки базовите характеристики на Рода…
без да се наруши Законът за Четвъртичността, защото урацилът
само замества една от четирите бази. РНК е интерпретаторът на
всички характеристики на фундамента яДНК, чрез способността си
да интерпретира ДНК чрез подмяната на тимина. В способността
на РНК да замества едната база с друга трябва да виждаме
възможността за Ключ, който тя отлично използва, отключвайки
Което Откъдето е нужно.
Законът за Осморността пряко кореспондира с нашия мозък,
който също е БИполярен, защото представлява система от
отношения, пораждани от четирите дяла на всяко полукълбо
(тоест отново работи Четвъртичността), които са полярни
на същите четири дяла в другото полукълбо. Или: имаме мозък
съставен от две полукълба (биполярност), всяко от които е
съставено от четири дяла (четвъртичност), които работейки
като единна система, чрез връзките на мазолестото тяло,
съставят общата Осморна физическа и енергийна структура на
мозъка. Тази осморна структура е система пряко свързана с кръвта,
белите дробове и всички соматични клетки, плюс хаплоидните
(полови), клетки. Всички ТЕ едновременно и поотделно за всяка
част на мозъка, влияят над химичните атоми по сродство в него,
които от своя страна влияят на психичните атоми по сродство.
Тук трябва да отбележим, че химичните атоми по сродство имат
двустранна роля – предават сигнали от клетките към мозъка и
обратно – изпращат сигнали към клетките на тялото. В тази
система на отношения между мозъка и тялото, психичните
атоми по сродство в мозъка имат само една задача – да осъзнаят
и оценят информацията, която невроните предават на мозъка.
Действа системата химичен сигнал – психична оценка – химичен
сигнал. На алхимично ниво работи системата химични атоми
по сродство (химични сигнали от тялото) – психични атоми по
сродство – химични атоми по сродство (предаващи сигнали към
ендокринната система). Способността на невронната информация
да достигне светкавично до мозъка е качество на химическите
атоми по сродство, които имат това свойство в единността си
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като организация.
В тази физическа и електрична система от взаимосвързани
структури трябва да имаме предвид едно много специфично
разделение на мозъка на три основни части, които се
интерпретират от качествата на Трите костенурки, като имаме
предвид, че: Рептилоидният мозък е пряко свързан с Планетната
костенурка, Лимбалният дял с Звездната (Слънцето), а Ноокортекса
със Вселенната. В исторически план тези три части на мозъка се
развиват, според науката, в различни времеви цикли от историята
на Живота на Земята и са пряко свързани с три от царствата
на Животинското Царство: риби и влечуги – рептилен мозък,
бозайници – лимбален и човеци – неокортекса. Това не е вярно. Тези
три представителя на царството на Животните се развиват на
планетата едновременно, защото Проявеният свят се проявява
от семената на НЕпроявения, тоест вече са били осъществени
на предатомно ниво всички същества от планетата ни, когато
Князът получава правото да ги възпроизвежда на Земята. Което
не противоречи на истината, че процесите на това проявяване
на Родовете в Реда от Видове на Животинското царство са
отделни и огромни времеви цикли от линейното време на живота
на Земята.
Лесно можем да направим извода, че Трите костенурки в мозъка
ни са пряко свързани с трите костенурки в тялото ни, които
разгледахме в пета глава.
За разлика от индийската йогическа школа аз твърдя, че
човешкото тяло има Осем енергийни центъра. Така вторичните
центрове (колела или чакри) не са вече четиридесет и девет
(според Индия), а шестдесет и четири. Човешкият организъм е
шахматна дъска.
Алхимично Двете части на мозъка ни, Четирите дяла на всеки
от тях и Осемте функции на вътрешните им отношения, са пряко
свързани с всички структури на организма ни чрез трите Закона за
които говоря.
Цялото знание за строежа на човешкото тяло като
интерпретация на Трите костенурки, е прекрасно предавано
като знание в българския фолклор и най-вече в тъкачеството.
Чипровският и Котленският килими са методика и школа за това.
Законът за БИполярността (двоичността) се предава чрез
фигурата наречена Маказ или Годеж.
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Годеж

Законът за Четвъртичността е фигурата Канатица или
Семейство.
				
Семейство
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ЕЛБЕТИЦАТА е Законът за Осморността. МААРКАБА –
осмогранът на възникването на отношения, състояния, полове и
т.н.. Ба Гуа. Принципно илюстриране на идеята за Реда и Родовете.
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Законът за Осморността илюстрира огледалната рефлексия
на съзнанието, където четвъртичният мъж и четвъртичната
жена се отразяват един в друг. Ян и Ин се осъзнават в Едем – те
не само се виждат и осъзнават като тела, което е рефлексия на
материалното, в което психичното ражда регрес (страх и срам
от голотата), а възможността чрез Осморната интерпретация
(раждането на низ от повторения – род) да се самоосъзнаят
чрез интерпретациите на другия в поколенията. В Райската
градина39 е началото на удвояването на двойката чрез Закона
за Четвъртичността, а сега имаме удвояването на удвоеното
отражение в плодовете на развитата Четвъртичност
39
Градината в Еден. Ако така наречената Райска градина в Библията
престанем да я приемаме като мистично място на Сътворението започнало със
страх и срам, а осъзнаем, че става въпрос за цяла епоха,в която тук,на Земята
Елохимния Логос е творил съществото Човек, ще разберем че става въпрос за
периода на Съ-творчеството, когато рептилната каста все още не е завладяла
планетата и живота в нея се е развивал в хармония и единство. Целият биологичен
свят е консумирал Слънчева енергия, което изключва каквато и да е употреба на
жива храна – имаща „жива душа” – включително и растителния свят.Градината
в Еден се е намирала на Балканския полуостров. Този център поставя основите на
цивилизация Рама, унищожена от нашествието на агресивната атлантска раса.
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до Осморност – вътре в личността и двойката, и вън от
двойката – в рода, който са създали двамата, в умножението на
индивидуалността до наследствена двоичност – двойките сродни
души в родовете. Ако Четвъртичността е анализът на Битието,
то Осморността е синтезът на постигнатото самосъзнание за
нов ред в рода си.
Върховен момент от културното, но и сакрално развитие на
българската символика, е Осмотонието в църковното православно
пеене. То е заимствано от принципите на закона за Осморността
и неговата тонална реализация в материята.Приносител на
филогенетичния и отногенетичния принципи в единството им
трансформиращо дешувно-духовните промени.
Осмотонието (исо) – съзвучие на носовото трансформиране
на словото – мантрата на Българското Православие – мантра
на мантрите. Осемте тона на вибриране, които трансмутират
нашата ДНК и устойчиво я трансформират в плана на еволюционния
цикъл. Осмотонието е Вибрацията на Словото на Бога, което
променя яДНК на човечеството.
В Българския език двете носовки Голям юс и Малък юс, за
съжаление вече изхвърлени от употреба, са специфичен вид
мантриране на Словото, въвеждащо (чрез речта) съзнанието ни в
особени състояния. Осмотонието е равносилно на Маха мантрата
на Бабаджи. Но докато мантрата трябва да се пее в пасивно
съсредоточаване, исото и носовките работят в ума на човека
докато пее, говори и общува. Езика, Словото е вербалното ниво на
ДНК, затова Вавилонското разделение на езиците е уникален начин
за разширение на Единното слово – глаголистичните галактични
персонализации.
В „Етрарея-араня-Упанишад” намираме:
„Беззвучните съгласни представляват земята, съскавите —
небето, гласните — «небесата».
Беззвучните съгласни представляват огъня, съскавите — въздуха,
гласните — слънцето.
Беззвучните съгласни представляват окото, съскавите — ухото,
гласните — съзнанието.
Осмотонието е базата на гласното вибриране у хората
работещи за своята еволюция на ниво Съзнание. Осмотонието,
исото, води до осъзнаване на Небесата в мистичното
съпреживяване на Идеята на Изначалния Принцип.
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9.
А да м
и
Е ва
или
човешки я
ор ганизъ м .
коренните раси .

транс м у тации
на
Т рансфор м ации
в

Адам и Ева
Мистерията на центъра Царичина. Мистерията на
Адам Кадмон – безполовият, когато трансмутират част от
енергетиката му, за да може да се породи от него Живота – Ева.
Защото Адам Андрогинът е жив, но не е живототворящ. Той
е цялостен, а целостта не може да ражда полярности, които
да дадат начало на човешкия род. Да ражда полярности (деца –
момчета и момичета), които да раждат свои полярности и т.н.,
може Ева. Адам е синонимът на енергетика плюс информатика
(вселена), а Ева е синоним на проявената химиосфера в биоса на
земята (планетната характеристика).
НЕпроявеният свят, светът на ТанГ-РА е симетричен, както
писах в книгата „Колобър”. Проявеният свят, материалният,
е несиметричен. Адам Кадмон (андрогинът, безполовият) е
симетричен и… безплоден в материалните светове. Адам и Ева,
полово детерминираните части на Андрогина, са несиметрични и
плодоносни, раждащи в материалния свят. СЪ-творци на Елохимния
Творец.
Ако Проявеният и НЕпроявеният свят са напълно симетрични,
Вселената ще „заспи” в не възможно и не водещо до никъде
равновесие.
Ако несиметричността можеше да съществува в непроявената
вселена, тогава не е нужно да се създават проявените материални
светове – планетите.
Проявената Вселена е симетрично отражение на непроявената,
но както огледалното отражение е илюзия спрямо действителния
обект, така тя притежава едно несъвършенство – принципно
липсващо в непроявената – става нейната илюзия, макар и реално
съществуваща във физическия свят на химиосферата на планетите.
Химиосферите са субективната реализация на обективната
Вселена, която се намира в нуклонните взаимодействия, докато
химичския свят, в който сме и ние, е проява на електронната
активност.
Вселената е Едно симетрично Божество, реализиращо се
чрез Един асиметричен Образ и Подобие – човека. Подобие, не
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Иже си на Небесех – с този израз Вселенната Индивидуалност Христос
определя Бога-Отец не като планетния княз Йехова, а като Бога, намиращ се на
Седемте небеса и затова изразът е в множествено число. Отецът на Христос
е Творецът на Седемте Небеса – седемте спектрални вида Синове – звездните
производни на Творчеството на Централното Слънце – Танг-РА – в съзвездие Плеяди.
Плеядите не само са в центъра на нашата Вселена, те са и Седемте Първични
Творчески Източника, от които произхождат Седемте типа звезди във Вселената.
Между Небесех на Христос и Небе-то на Мойсей има огромна разлика – първото е
вселената, а второто е само нашето планетно небе.

9.

идентичност. Не единосъщен, а подобен. Затова Градината на
Господ – мястото, където Единият (Адам) живее – се нарича Еден
(Един) – в Библията на юдаизма променен на Едем.
Асиметричността на Човека е фиксирана ясно в него самия,
чрез половата му сиситема. Тя не е част от Творчеството на
Симетричните БОГ (ТанГ-РА) и Господ Бог (Амон-Ра), а на Господ
(Планетния Княз).
Затова Господ разделя симетричното Творчество (Адам
Кадмон) на несиметричните му подобия – Адам и Ева, които
имат нещо ново извън симетричността си един към друг
– различна полова система. Половата система е вторично,
допълнително съ-творчество на физическото субективно ниво.
Тя извежда асиметрията като елемент от Цялото (човека), но
с възможността тази асиметрия да стане симетричност – чрез
половото общуване с другия. Двете полови системи образуват
Цялост в половия акт. Тази цялост именно ги кара непреодолимо
да се привличат един друг и да живеят като Цяло, като Едно.
Осъзната необходима симетричност.
Адам и Ева, съ-творчеството на Господа на Земята (Йехова),
излизат от градината (Рая) на Единия и Единен в Себе си Човек
като асиметрични СЪ–творци по Образ, можещи да проявят
битието си чрез симетризираното си Подобие – в половото
единство, в раждането. Когато го реализират и на психологично
ниво – подобието им ще ги осъществи за завръщане в света на
Симетричното – Божествения Свят на Отеца „Иже си на Небесех”
40
– Царството на Небесата, както го нарече Иисус Христос –
Единосъщният.
Завръщане в света на Бога, а не на Йехова – който чрез Мойсей
разви в краен антагонизъм асиметричността на своето творение
– Адам и Ева. Те са прародителите на земното човечество.
НЕсиметричният творец, творящ света край Себе Си чрез
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краен, див антагонизъм, е описан идеално в Книгата на генезиса
му – Библията. Тя е тяхната история – на човешкия род на Господ
Луцифер. И са защитени от него чрез заплахата към другите хора:
„Кръвта на всеки от вас ще изискам!”
Господ БОГ твори Адам и Ева като Едно и им препоръчва да не
тръгват по Пътя на развитието чрез опита (раждането), докато
Господ (Йехова) ги разделя и „помага” на Ева да роди Каин и Авел,
които не са от Адам, а от Него.
Така Низходящият Ред на творчеството (проявеното) на Бога,
чрез Господ Бог и Господа на планетата програмира възможността
Четвъртото творчество, Четвъртият Вид(Човека) да осъществи
обратния Ред – Възходящото завръщане на Образа като негово
Подобие (на БОГА).
Йерархично Вселената има следния Ред:
БОГ – , ТанГ-РА – звездата Алциона от съзвездие „Квачката
с пиленцата” (Плеяди). Център на Вселената. Всичко в нея е
симетрично спрямо центъра й. НЕпроявен свят.
Господ Бог – (Елохим ). Звездата Слънце, Амон-Ра, Син на
Централното Слънце – ТанГ-РА. Център на Симетрията на
планетното семейство. Проявена вселена. Проявен квантов свят.
Господ – Княз на Земята. Луцифер. НЕсиметричен. СЪ-творец в
Проявения химически свят. Поляризиран и детерминиран.
Проявеният свят е свят на опитността. Необходимостта от
разделянето на Адам безполовия идва от необходимостта Духът
да навлезе в най-низшите нива на материалното уплътнение на
Светлината. Развитието в опита на материалните светове
се постига чрез Закона Борба между противоположностите.
Единството се постига чрез хармонизирането на еволюционните
противоположности: двойка, в която хармонизирането е
следствие от еволюиращото душевно-духовно съзнание, а не от
краткотрайното, макар и много привързващо материалните
вибрации на телата, полово влечение. Както токът не може да
потече ако нямаме два проводника, така и еволюция не може да
има ако няма Адам и Ева. По един и същ проводник не е възможно
да тече плюс и минус. В един проводник може да бъде осъществено
само следствието (качеството), от тока на еволюцията. Такъв е
реотанът – проводникът на дисхармоничното (в съпротивление)
съединение на плюс и минус, при което следствието е с различно
качество – топлина, светлина, магнетизъм и т.н. Такъв е и плодът
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на еволюцията чрез пола – бебето.
Мястото, където това тайнство се извършва, мястото
на разделянето на Човека на Адам и Ева се намира на Балканския
полуостров – Земята на НОЙ и се нарича Царичина. А времето е
цикълът Рама.
Царичина:
Цар – Царево – Царство – място на владение (Саракт в
Тангризма).
Царица – Царичина – място на владение на Царицата.
Царичина е мястото на владението на царицата, на
детерминацията.
Тук Адам Кадмон е трансмутиран до същества с обособена
собствена полова система – производните са Адам и Ева –
Оживотворяващият и Живота.
Адам Кадмон = Адам + Ева, което е разделение, делене на:
Адам (мъжкото, общото) и Ева (единичното, женското), които
осъществяват Съединение (събиране, полов акт), което дава
Умножение = Плода (детето).
Всъщност под кода Ребро трябва да се има предвид
отделяне чрез трансформация на Ева от организма на Адам,
плюс трансмутация на половата му система до производната
– половата сиситема на Ева. И „ребрата” стават две – напълно
идентични и единни чрез Гръбнака, но противостоящи и
противоположни по електричен заряд, защото всяка от половините
се намира в едната част на тялото (лява или дясна), която е винаги
с различен електричен заряд спрямо другата. През деня дясната
половина на мъжа е положително заредена, а лявата отрицателно,
докато при жената е обратното – дясната е отрицателна, а
лявата положително заредена. При формирането на човешкото
тяло всеки ембрион, през четвърти месец от своето утробно
развитие, чрез програмата на ДНК за полова система на бебето,
определя трансмутацията на примордиалните клетки в овоциди
или сперматогонии. Андрогинните (полово неопределени) до този
момент полови клетки, все още със соматичен набор хромозоми,
претърпяват чрез атомите по химично сродство специфична
детерминация. Те, след като определят своето бъдещо развитие
като сперматозоиди или яйцеклетки, попадайки в тестисите
или яйчниците, търпят повторно промяна, по отношение на
електричността на гонадата – майка, но сега вече в тази промяна
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участват активно и атомите по психично сродство, които
влияят върху качествата на клетките.
Царичина е това географско място в пределите на Жлезата
на Времето, където е извършено разделянето на половете от
общото тяло на Адам Андрогина, за да може да се осъществи
основното качество на Етера – творчеството, възможността
той самият да се уплътнява (до тяло) и да се разрежда (смъртта,
разпадът на тялото) при необходимите Общи условия (планетата)
и наличните Единични реализации (биологичния организъм,
животното, човекът).
Откритият (скрит от хората) скелет на Адам Андрогина в
Царичина доказва мястото и наличието на Първотворчеството
на човешкия род. Доказва се обаче и фактът, че всичко описано
в книгата Битие на Библията е ставало не в юдейските земи,
които те имат едва в края на тази коренна раса, а на Първия
Живототворчески геомагнитен център на Земята след Големия
потоп – Балканския полуостров, наречен в Тангризма „Жлеза на
времето”, защото енергийно предопределя началото и края на
всички епохи от живота на планетата.
Социалното предимство на мъжа в Библията, впоследствие
възприето и от всички други народи, регистрира именно този
неотменен Принцип на Отношенията на Етера за Общото и
Единичното, Мъжа и Жената, Вселената (четирите космически
етера) и Материята (уплътненият, творчески потентен етер).
Защото Общото – мъжът е полово потентен, но живототворящ
– не е. Живототворяща е жената – уплътненият етер, способен
да структурира (уплътнява) атомите и молекулите до организъм.
Затова Жената (единичното), яде първа от плода на Познанието,
тоест от навлизането на творческия ум в пределите на Общото
и така осъществявайки връзката на Небесния етер (Адам) със Себе
си (уплътнения, творчески етер – Живот) Го въвлече в творене на
Живота чрез самата Себе си – Единичното. Общото и Единичното
стават единство от две форми на Етера41. Преди изяждането
41
Двете форми на Етера. В алхимията Етерът или Светият Дух, както
го наричат християните, е вдусъщностен: етер на Вселената – космическата
субстанция на Творящата енергия,наречена още Начала и етер на материята
– уплътненият космически етер – Сили, намиращ се в човшкия организъм и
поддържащ Живота на енергийно ниво, но всъщност изпълващ цялата Химиосфера
на планетата ни –Джилове. С втората същност на Етера (Свети Дух) е свързано
непорчното зачатие на Дева Мария.
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на плода на познанието Общото и Единичното, въпреки че
притежават всички дадености за творчество (половите си
апарати) не могат да функционират на ниво творчество, което
обяснява защо Адам и Ева до този момент нямат деца.
Погрешно, алчно и брутално елиминирана от битието на
мъжа, притежаващ чувството за Общо и Пълно, жената стана
заложница на изкривената идеология на юдаизма, а в последствие и
на цялото човечество, дори при наличието на едно безапелационно
доказателство за родова принадлежност – само майката се приема
за доказателство, че човекът е юдеин. Юдаизмът не признава
социалното равенство на жената, но я признава за единственото
доказателство за кръвна връзка. Така Единичното, частният
случай, става заложник на Общото, на Принципа. Деформираното
мислене на един етнос бе наложено на човечеството като модел на
отношение между половете. Но само външно, защото в юдаизма
жената е законникът в дома и е освободена от социален труд,
докато на цялото човечество бе наложено точно обратното –
превърнаха жената в наемен работник от всякъкъв вид. А всички
човешки жени са дъщери на Живота (Ева).
Общото и Единичното принципно са двете фази на една
енергийна верига, по която тече токът на Творчеството. Те
са състояния и качества на всеобщото творчество на Етера –
Тялото, като човешкото е само една от формите му. Уплътнение,
което е и безкраен простор за елементарните частици, защото
те преминават през него свободно и неограничено. Квантовият
свят не контактува с клетъчния, въпреки че може да оказва
краткотрайно енергийно влияние върху енергетиката на
клетъчната невронна система.
Жената е репрудуктивната част от целостта Семейство:
мъж-жена, едно-много и т.н. В този смисъл детерминацията се
отнася до разделянето на половете, на спецификата на двата
клона на Живота (ДНК). Царичина е мястото, където Адам
Андрогинът (безполовият) е умрял като андрогин и принудително
е бил разделен, детерминиран на Адам и Ева, Мъж и Жена, Общо и
Единично.
Общото, Мъжа, Небето, е неизменната субстанция на Етера,
на конструктивната част на Вселената, който е Общо и Всеобщо
за Вселената.
В химичен и алхимичен смисъл това е елементът водород (Н),
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който е общ и всеобщ за цялата Вселена. В Устната колобърска
традиция се нарича Принц.
Единичното, Жената, Материята, СЪ-творческото начало,
структуриращата в единици (деца) функция на Живота, е
създаващата Битието. Жената е Единствената отделена от
Общото структурна форма. Няма две Еви, има само една и затова
Общото (мъжът), се прилепя към Единственото (жената), като се
отделя от баща и майка – от старото единство, за да даде плод с
нея – новото Единство.
В химичен и алхимичен смисъл тя е съединението Вода (Н2О),
производно от Общото (Н) и частното от химиосферата за
планетата, на която се реализира Творчеството – за нашата
планета това е Кислородът (О2). Съединението Вода е майка на
Живота и затова Ева означава Живот, утроба (МАР на български)
Мар – ия. Не Мариам, а Мара или Мария. В Устната традиция на
българските колобри е Принцеса. Затова частното – Ева, приема
от Луцифер указанието как да еволюира поколението , а не
мъжът, който като цялостен в Общото не може да възпроизвежда
„на части” Всеобщия принцип на Вселената. Но Ева може, защото
е частен случай на Всеобщия Принцип, проявен на тази планета,
която е частен случай на материята във Вселената – всяка планета
е такава. Ако Сътворението беше станало на друга планета,
където атмосферата не е от кислород, а от друг химичен елемен,
тогава Принцесата (Снежанка), щеше да има друга формула, друго
съединение щеше да бъде живототворящото, а не водата.
Жената е посредник между Енергията на Вселената и Формите
на Материалния свят (планетите). Тя създава (чрез атомите по
химично сродство) реални форми, които стават Души (средище)
на Двата свята. Затова ТЯ (Ева) е творена тук, на Земята, от
земната Йерархия (на Луцифер) и е подвластна и податлива на
илюзиите на материалния свят. Чрез нея материалният свят и
вселената реализират илюзията на общото съществуване. Илюзия,
защото всички материални форми са временни, макар и реално
съществуващи. Затова Жената яде от Плода на познанието –
защото тя е създадена да създава нужната среда – тялото, в което
се срещат Небе и Земя, Енергия и Материя, Светлина и Тъмнина
(форма). Небесната и Поднебесната, както ги нарече великият
философ на Тангризма Ли Боян или Лао Дзъ, както го знаят в Китай.
„Грехът” на Ева е предопределен. Така както е предопределена
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формата и методиката на еволюцията на Духа – чрез душата
в тяло. А в „живата мислеща душа” този процес става краен и
чрез съзнанието става възможно завръщането на Духа обратно,
но вече интелектуализиран и одухотворен от Опита (добро и
зло). Творена в света на материята, жената е предопределена да
твори материя.
Ева (душата, Евридика при траките) не може да напусне Земята
(материята) без единството си с Адам (Орф-ай). Монадата е
андрогинно съвършена в хармонията си двуделна същност. Ева може
да стане монадична цялост отново само ако еволюира чрез плода
си и чрез еманациите на енергията на мъжа си, който да я приеме
обратно като своя неразривна единосъщна част. Ако я приеме.
Затова изневярата или вмешателството на повече от една мъжка
енергия в нейното Киноварно поле (половото) е смъртоносна за
еволюцията … за поколението . Това принуждава Левитите да
наложат на юдеите жестокия закон за убиване на прелюбодейците
– с надеждата да ги спре в грешките. Израждането му обаче даде
право на Иисус Христос да го постави не на законова, а на морална
основа и с това да спре безумието на вилнеещите мъже…които не
ги убиват, въпреки, че жените не могат да изневерят без тяхно
участие.
Небето, Общото, Адам (Орф-ей при траките), като част и
цялост от небесния етер, може да се завърне на Небето сам, без
своята обвързана с материята част (Ева), но съществуването му
там губи своята пълнота. Голяма част от мъжете приемат този
вариант на завръщане, отказвайки се от каквито и да е отношения
с жени, особенно полови. Така възниква монашеството.
Монасите (духът им), отказват да се подлагат повече
на дългата и трудна еволюция чрез опитността, тоест чрез
преражданията и затова не се докосват до жена, до Единичното.
Те търсят единствено Небесното, Общото и достигат своята
андрогинност чрез отказ от планетно творчество. При тези
души, когато овладеят единичното в себе си и спрат да се
прераждат, съществува възможност отново, на чисто духовно
ниво, съединение по двойки в полетата на Менталните нива на
съвършените, където пребивават и душите на жени достигнали
съзнание за безполови отношения (светици, „непознали” мъж
през живота си). Там, чрез нивото на своята духовност, те
отново се комплектоват по двойки и продължават еволюцията
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си в следващата коренна раса. Духовни двойки. Всъщност
монашеството в нашата Пета кореннна раса е такъв феномен
– очистване на тялото от страстите и най-вече от похотта.
Създава се нов вид двойка, на духовна основа, която ще достигне
своята андрогинност през следващите две висши кореннни раси –
Шеста и Седма.
Семейната духовност също е възможна, при условие, че
двойката има духовна ориентация на съзнанието си, а не е подчинена
само на удоволствията от живота и закона. И жената не е имала
друг мъж за полов партньор. Духовната еволюция на такава двойка
е чрез чистото и свято съпружество. Без Духа (мъжа) Ева не може
да напусне земята и затова днес разводите разрушават опитите
на жените да се комплектоват, да се отделят и напуснат Земята,
която е тяхната истинска родина – както Небето е на Духа (мъжа).
Техните Души копнеят да напуснат Земята и да се завърнат
в своя Адам (да станат единосъщни отново с него), но егото,
материалното, развратът, себичността и т.н. ги деградират, а
воините на Карма не допускат такива души обратно в Небето.
Пазителят на Прага и Ангелът на Присъствието никога няма
да се съгласят духовно несъвъшена душа да премине към небесен
живот, независимо дали е на мъж или на жена.
Разделена от Адам, жената става средство за възникване и
разширение на мрежа от хоризонтални връзки, които свързват
семействата, родовете, етносите, народите. Брачните
отношения, възникнали като „отваряне на очите”, респективно на
ума, започват да функционират на по-широка плоскост – те вече
определят не само опита да се върне андрогинната цялост чрез
пола, чрез който са „де факто” разединени, но и да се съешават
в разнородно и разноетностно сродяване, което нараства във
времето до известното ни „желание на „синовете божии”” да
потърсят брачно сливане със земни жени. Небесните синове и
земните жени продуцират Единството чрез утробата на Ева
(Живота, Материята) – раждат се титаните: „Тогава синовете
божии като виждаха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си
от тях за жени, кой каквато си избереше.” (Битие гл.6, стих 2).
Най-тежкото поражение върху възможността в края на расата
двойките да могат да се съдинят енергийно и духовно без каквито
и да е претенции бе нанесено от фанатизираното съзнание на
юдаизма, който въведе расовия принцип и в семейните отношения.
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Бъдник (ДЪБ=БЪД). Дънер от дървото Дъб, свещено за траки и българи,
специално подбиран от главата на семейството по време на Пълнолунието на
Лятното слънцестоене – когато дървото е в апогея на своето годишно развитие.
Много важно е било дървото да има жълъди, да е клонесто и с много плодове. Този
къс дърво, отрязан от основата на ствола на дъба (дълъг три мъжки педи – около
70 см.), се е съхранявал от семейството вътре в къщата. Пазен е от всички като
свещено дърво на дриадите за празника на Слънцето „Млада Бога” (новото слънце
– зимното слънцестоене), когато тържествено е бил поставян в огнището, така
че да продължи да гори, докато настъпи полунощ или Новата година. Всеки член
на семейството е поднасял своя подарък на Дъба на Дриадите, което е може би
началото на древния обичай да се раздават подаръци на Бъдни вечер… днес много
неудачно преименуван на Коледа. Каква нелепа сакрална деформация – празникът на

9.

Казах, че Общото и Единичното творят заедно Особеното
(плода). Така единството от крайно разширения небесен
етер и крайно уплътнения в материята етер, дава особения
продукт на техния творчески потенциал – бебето, детето.
Неговата особеност се състои в това, че е ново стъпало в
биологичното единство на Единично и Общо. Благодарение на
Единичното (Снежанка), след алхимичната намеса на Седемте
посветени(джуджетата ) и чрез Общото (Принцът) се поставя
началото на нов вид уплътнен етер – човекът – Човечеството.
В Царичина се решава и програмира това начало. Тук се разделят
половете. На Балканския полуостров имаме обаче и Царево.
Град Царево. Разположен на три малки полуострова, близо до
Ахтопол. И това е достатъчно, за да съзрем в неговия строеж
Триединството на Общото – небесното, всеобщото, мъжкото. А
непрекъснатото движение на водата (жената – недетерминиран,
но потентен за творчество, химично подреден хаос) може лесно
да ни наведе на извода защо градът е именно тук – край морето.
Ако го свържем с древния Йерусалим (сега Пловдив) и по-точно
с тройния хълм на Дриадите, ще направим интересната аналогия,
че Трите острова в Царево, чрез символите на водата и трите
хълма на Дриадите в Пловдив, са свързани по особено езотеричен
начин. А като прибавим, че Дриада на български означава Дух на
Дъб, ще си спомним и за свещеното дърво на българите – дъба –
дървото на техния мистичен Бъдник. Казано на български Дриада е
името на Душата на свещения дъб. Тогава хълмът в Пловдив става
хълм на душите (нимфите) на дъба. Дървото, под което всяка
сутрин Канът е посрещал Слънцето и всяка вечер, изпращайки го
е осмислял пред Небето свършеното през деня. Дървото Бъдник42,
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което главата на семейството е слагал в огнището в навечерието
на празника „Млада Бога” (зимното слънцестоене) и по начина на
неговото изгаряне – според традицията, ръководено от духа на
дриадите – стопаните са разбирали каква ще е за семейството
настъпващата година.
Царево и Пловдив. Трите морски души на Островите и трите
души на Дъбовете. Водната стихия и Земната стихия, обединени
и символизирани от Растителното царство. Алхимия!
Царичина, Царево, Дриадите… Чиста алхимия!
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душите на свещените Дриади и Слънцето е превърнат от невежеството в празник
на кръвава свинска вакханалия. Така дървото ДЪБ става на БЪД-ник – бъдещето.
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и Т рансформац и и на елемент и те .
			
Засягайки въпроса за организацията на ДНК ние всъщност ще
говорим за Принципите за структуриране и действие на ДНК
в нейните базови прояви при изграждането на организмите в
съответните Кардинални епохи от еволюцията на материята и
по-специално на Човечеството. Тоест, всичко, с което се занимава
алхимията като наука… всичко, което Колобрите – катари са
знаели за зараждането и проявите на живота.
А това все още е недопустимо. Знанието за ДНК и нейните
състояния в Епохите, е знание, граничещо с риска за унищожение
на човечеството и целия живот на земята, защото ДНК е единна
за всички биологични форми на планетата. Дори разискването
на този въпрос крие опасност от злоупотреби, които могат да
доведат до недопустимо мутиране на молекулата на Живота.
Говоря за специфичен вид организация на втората реалност –
квантовата, чрез която атомната и молекулна организации
изграждат свръхустойчива и много пластична Програма, служеща
за фундамент на биологичната реалност.
Единната Цялост на нашия организъм, чувствителност и ум, са
един от онези постулати на Творчеството, при които функциите
и техните принципи на дейност в специфичността на единицата
Човек, са общи и всеобщи. Тази всеобща Единица за Човечеството
и в същотно време специфична Цялост за всеки отделен човек,
има своите вътрешно организирани механизми, присъщи,
характерни и контролирани от алхимичните атоми. Единството
и Специфичността, характерни за рода изобщо и човека в него,
са предопределени от качествата, от характеристиките на
химичните и психични атоми по сродство, за които непрекъснато
говоря. Както казва Орлин Чуховски „ …Функцииите на манталитета
по нищо не се различават от смисъла на дифузията и осмозата, които
се извършват през стената на всяка жива клетка. Макар невидим
за очите, този праг, до който се съзнава само Своята вътрешна
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реалност, а чрез него външната – реалността на Другото, също
има ролята на сито, с тази разлика, че то не селектира вещества,
а техните устройства – съществата. (Орлин Чуховски, Форма на
разума, стр. 1).
Ядрената ДНК съдържа генетична информация, която позволява
на организмите да се структурират, да функционират, да се
развиват и да се размножават. Тъй като са възможни само четири
генни комбинации, базите на едната от нишките са достатъчни,
за да се опише последователността. Тя е на възраст 4 милиарда
години. Четири милиарда години структурна и функционална
устойчивост, гарантираща интерпретацията на видовете
независимо от условията, при които се развиват индивидите.
Тази устойчивост се базира само на едно единствено условие –
физическата устойчивост на атомите по химическо сродство,
които предават на поколенията архетиповия модел на физическото
тяло изграден „по подобие” превърнало ДНК в безукорен канон.
Алхимията твърди, че тази изключителна устойчивост на ДНК се
дължи единствено на тези специфични атоми способни да устоят
на несметното количество атаки от природен и друг характер и
по-точно на ролята на стожера ДЖУ1. Съществува програмирана,
вътрешна трансформационна програма на вида, способна да
запази зададената видова характеристика, независимо че още
през ембрионалния период плодът преминава през мутационните
етапи на много други видове. Тази циклична, също програмирана, но
и стопирана в даден етап мутация на сформиращия се организъм
е най-яркото и убедително доказателство за всичко, което
алхимията разбира и твърди в своите знания. Способността на
клетките да преминат през тези мутационни процеси (форми),
запазвайки основната програма (на вида в зачатието), се
дължи на способността на атомите по химическо сродство да
трансмутират, без да игнорират, канона на личната програма
на Вида и родителската ДНК. Докосваме се до още едно ниво
на действие на Закона за Четвъртичността, който работи
безукорно 4 милиарда години. Когато наблюдаваме преминаването
на човешкия ембрион през мутационните фази на риба, бозайник
и т.н., ние всъщност получаваме нагледен пример за казаното погоре.
И в същото това време на трансмутации и трансформации,
свързани с клетъчните и органични структури (защото става
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въпрос именно за това), в програмата на всеки индивид се поставят
основите не само на видовата характеристика на тялото, но и на
неговите психични характеристики, типични за вида, към който
принадлежи ембрионът. Тази дейност е подготвяна и контролирана
единствено от съществуването и на другия вид специфични атоми
– психичните. Психичните атоми по сродство – ДЖУ2 – имат
свойството да контролират качеството на чувствителността
(чрез присъствието си в химичните съединения, структуриращи
клетките и органите), за да има лична, индивидуална
интерпретация на човека извън неговата видова характеристика
– личният характер. Това дава разнообразието на характерите
в един вид и в същото време е основната база за работата на
кармичните атоми по сродство, бележещи задължителните случки
в живота на човешкото същество. Всяка Кармична програма на
личността е именно това – общата, синхронизирана работа на
химичните и психични атоми по сродство. Българите я наричаме
Съдба – понятие, което обхваща цялата алхимична програма на
съществото. Езотерично посветените я наричат Съдът на Ба (съд
+ ба). Този въпрос анализирах достатъчно в „Пътя на пробудената
душа или Астрология на траките”.
Атомите по психично сродство също се проявяват на две
нива – видово и индивидуално.
Ядрената ДНК принципно принадлежи към фундаменталните
симетрии. Самото организиране е абсолютно симетрично по
отношение на две изисквания: 1/ самата тя да е в симетрична
последователност вътре в собствената си хаплоидна стурктура
и 2/ тази нейна симетрична последователност да бъде абсолютно
симетрична на другата в зачатието. Фундаменталната симетрия
на половата ДНК (хаплоидната) трябва да е:
1. хромозомно абсолютно симетрична на другата.
2. енергийно симетрична на другата част, тоест с
противоположен заряд, за да се осъществи скачването на
хромозомите – бивалентните връзки.
Когато едно от тези две изисквания не е в нужното
съответствие се получават ефектите на кросинговъра и
мутациите.
Щом 1/2 ДНК се стикова с другата 1/2 ДНК (в зачатието)
фундаменталната симетрия варира в реализациите на четирите
фундаментални разграничения: да – да, да – не , не – да и не – не.
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След Синапсиса новата яДНК (на зиготата) започва да работи
като фундаментална симетрия, но сега вече решаващата роля на
четирите разграничения се осъществява от РНК… по отношение
на енергийно зададената задача (от мДНК) за копиране.
Фундаменталните симетрии, както и отклоненията от тях
(кросинговърът) са основата, на която се извършват мутациите,
чрез които всеки е различен от всички и чрез които са възможни
трансмутациите на материята вътре в програмата на
царствата, родовете, видовете и индивидите.
Тези четири фундаментални принципа на симетрията са в
основата на трансмутациите на химическите атоми по сродство,
чрез които се осъществява физическата промяна на атомната
организация.
В този случай Кросинговърът, възможността да се променя
фундаменталната симетрия на ДНК, е единственият вариант
да се осъществи разнообразието… да бъдем различни вътре във
видовата и родовата си еднаквост. Процесът се ръководи от
Духа, слизащ да отработва развитието си като душа (Ба) във
физическия свят – организъм (Ка).
Самото скачване на хромозомите в кросинговъра е прогресивна
мутация, която се явява онтогенетичен скок в родовата еволюция.
В структурата на Човечеството (видът Човек) нарушеният
Ред дава шанс за появата на нов Ред – Видът и Родовете в него
като етноси. Невъзможността някои етноси да се организират
в народ се корени в тяхната неспособност да овладеят и
контролират видовите фундаментални симетрии, преминали
в драстични нормативи за психичните им атоми по сродство –
като етнос. Такива етноси са евреите и ромите. Те не са народи,
а етнически «застинали» видови фундаментални симетрии, в
които химическите атоми по сродство не се развиват, сковани
от психичните фундаменти на културата им.
Казаното важи и за целия биологичен свят (животинския),
при който родовият и видови Ред е статичен в симетрията на
техните яДНК. Там всеки прилича и е образец на всички, тоест с
еднакви фундаментални симетрии.
За да премахнат тази «неподвижност» на развитието си, рано
или късно водеща до генетични изкривявания (асиметричност
на родовите качества) аристокрацията е позволявала от време
на време в рода да влезе не-родова симетрия (от по-низш вид),
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Слънцето. Движението на Слънцето около Галактическия център е
дясно, сувастично, което го прави звезда приносител на филогенетичните
характеристики на галактика Млечен път. Нашето Слънце (Амон Ра) е пряк
наследник на Живототворческите качества на Танг Ра – филогенетичната
потентност на Универсума. Става ясно, че животът в звездните и планетни
системи е пряко свързан с Галактичните центрове – Великите Синове, както ги
наричаме в Тангризма.

10 . 1.

което осигурява възможността родовата симетрия да претърпи
известни отклонения, но да развие своите основни качества.
Погледнато кардинално Адам и Ева нарушават фундаменталния
РЕД (симетрията) в Божествения свят, когато започват да раждат
Свой Род и по техен Ред в родословието им. Те създават нов Род и
с това нарушават Реда в Едем. Човекът става асиметричен вид и
затова трябва да напусне Рая!
Тук трябва ясно да осъзнаем, че филогенетичният принцп и
онтогенетичната му реализация са тясно свързани със земната
поляризация вътре в Слънчевата система. Филогенетичната посока
– дясната, е илюстрирана в алхимията чрез сувастиката , докато
онтогенетичната реализация се илюстрира от свастиката
–
лявата посока – посоката на околоосното и орбитално движение
на планетата. Филогенетичното енергитизиране на планетата
е пряко свързано с Каузалността на Вида и Родовете в него,
докато реализацията му в онтогенетичния индивид е свързана
с енергетиката на планетата и регионалия геомагнетизъм. Този
процес ясно личи в зачатието: когато клетката, все още в ниво на
зреене – Овоцид втори ред – започва да се върти наляво, заедно с
планетата и „набирайки енергия” от геомагнетизма й, бързо узрява
и се превръща в яйцеклетка. Така онтогенетичният принцип,
заложен в женската хаплоидна част от яДНК, синхронизирайки се с
енергийното поле на планетата, се слива с хаплоидния набор на ДНК
на сперматозоида, който енергийно е свързан с филогенетичния
принцип на Вида и двамата „завихрят” свой личен енергиен
център, който принуждава новата ДНК да се завърти надясно – по
посоката на своя филогенетичен център – Слънцето43 – източника
на родовете и семената. Свастичното въртене, лявото, е свързано
с лимита от енергия, който планетата дава на онтогенезата за
живот на яДНК – цикъла Живот – Смърт. Сувастичният принцип,
надясно, е Каузалният принцип на лимита за Рода и Видовете
в царството на Биоса, което го определя като водещ Слънчев
принцип на организация, предопределяща филогенетичните
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параметри на биоса на планетата. Този факт предопределя
различните родове и видове да имат различен лимит от енергия,
която предопределя и личния лимит на индивидите – програмата
живот – смърт в онтогенезата. Затова един кон живее 20 години,
човекът 120, а костенурката 300 години и т.н. По тази причина
на Земята спиралата на ДНК може да се завърта само надясно.
Ядрената ДНК следва строго филогенетичната програма на Рода
зададена от Слънцето – филогенетичният принцип на системата.
Реализацията на онтогенезата чрез филогенетичната Програма
на Рода, се осъществява в баланс вътре в планетарната система
на звездата Слънце, чрез баланса между планетите Венера и Земя,
които „де факто” извършват специфичния химико-физичен баланс на
планетата и дават възможността на Земята да се развие Живота.
Обратното орбитално въртене на Венера44, спрямо орбиталното
движение на Земята, въвежда в енергиен поляризиран синхрон
филогенетичното и онтогенетичното равновесие на живота на
планетата, а оттам и на всичко на нея, на цялата химиосфера.
Планетите са в пряка сувастично – свастична зависимост. Те са
енергийният баланс на системата, нейната вътрешна валентност
в енергиен план, който започва от физическата реалност на ядрото
в атома и завършва с химическите качества на елементите
в системата. Валентността се осъществява периодично от
кометите. Халеевата комета е такъв валентен реактор за
нашата планетарна система, пряко свързана в отношения с още
шест други звездни системи. В тази енергитизация и вътрешно
ДАО синхронизиране на планетарните енерийни зависимости в
планетното семейство на Слънцето, Халеевата комета се явява
„оплодител”, „валентен електрон”, плодоносен приносител на
живота в една по-голяма звездна конфигурация, част от която е и
нашата Слънчева система.
Единството в тази велика космична синхронизация, започваща
от Галактиките (Великите Синове), чрез Звездните системи в
44
Венера. Планетата Венера има поляризация еднаква с филогенетичния
Център (Слънцето), което я прави особена планета в нашата система свързана с
Живота вътре в планетарната система и особено със Земята. В много отношения
Животът на двете планети е в пряка зависимост. Не е никак случайно идентичното
сакрализиране на знаците на двете планети – земя и венера . Този кръст върху
кръга (планета) е централният фрактал на Слънчевата костенурка и илюстрира
Човешки родове, работещи във филогенетичния принцип на Слънцето. Неговото
място определя характера и целите на човечествата, живеещи на планетите.

45
Любопитният и познаващ идеите на Петър Дънов читател, може да
направи своите изводи защо основоположникът на Бялото братство оприличава
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тях (Синовете, Амон Ра), и посредством личната енергетика на
Дъщерите (планетите) и съобразно собственото им схвастичносувастично движение, достига – чрез родовите филогенетични
закони – до онтогенетичната индивидуална програмираност,
която наричаме яДНК – молекулата на Живота!
Филогенетичният
и
Онтогенетичният
принципи
в
яйцеклетката и сперматозоида
Филогонетеичният принцип (Ред и Канон) се пази от
примордиалните клетки и се предава на Вида, Рода и т.н. до
Уникума чрез ДНК на примордиалните клетки,в които мДНК има
водеща роля. Онтогенетичният принцип, засягащ родовата,
семейната и индивидуалната еволюция се определя от яДНК чрез
Кросинговъра – новите бивалентни връзки. Онтогенетичното се
отнася до развитието на семейните и индивидуални качества по
отношение на еволюцията на вида и неговите родови (етносни)
характеристики. Онтогенетичното определя още родовата,
етносната, семейната и индивидуалната карма на отношенията.
В отношението Филогенетично – Онтогенетично развитие
водеща роля има Законът за Четвъртичността, който дели
овоцида на четири телца, но само едното се развива до яйцеклетка,
както и сперматогония на четири сперматозоида, но само един
от тях опложда, независимо че всички са годни.
Зиготата е приемник на филогенетичния принцип и реализатор
на онтогенетичния като веднага защитава филогенетичния чрез
примордиалните клетки – преди да се сформира плода окончателно,
преди да се обособи половата му система. Така примордиалните
клетки,спящи на герминативния гребен пренасят филогенетичния
принцип без влияния от онтогенетичната определеност, от пола.
По този начин двата рода сливат филогенетичните си дадености
и осъществяват своето ново онтогенетично отношение (новата
яДНК на плода) като веднага отделят своите примордиални
клетки, които ще се реализират в следващият Ред на развитието
– раждането на плода на бебето.
Филогенетичният принцип се разширява в онтогенетичния
индивид, като незабавно се свива в ново стъпало на канона си –
примордиалните клетки. Тази е причината примордиалните
клетки да се отделят от жлъчния мехур (черния дроб)45 и да
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българския народ (траки и българи) с черния дроб на планетата. Два етноса – един
народ: две части в един орган (жлъчка и черен дроб).
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изчакват окончателното структуриране на организма, за да се
развият в половата система съобразно нейния вид.
Ф – О1 ред – Ф – О2 ред –Ф –О3 ред – Ф –О4 ред – Ф – О5 ред и т.н.
Сега да разгледаме Онтогенетичния принцип като процес на
реализация пренасящ Филогенетичния принцип в индивида, чрез
действието на Бинарния закон (на Двоичността).
Всяка яйцеклетка (овоцид 2 ред) притежава филогенетичния
принцип (овоцид 1 ред), чрез който осъществява собствената си
програма за развитие, важна част от която е елиминирането на
трите клетки (в овогенезата) до жълти телца в зависимост от
нуждата коя от четирите стихии трябва да бъде организирана
(развита) като водеща в бъдещото оплождане. В същността
и качествата на този процес се състои снижението на
филогенетичният принцип до онтогенетичната реализация.
Филогенетичният принцип и Законът за Бинарността определят
нужната енергия и „избират” коя от четирите метотични клетки
да стане мейотична и бъдеща майка на бъдещия плод.
При сперматогенезата този процес е идентичен. Отново
Филогетеичният приницп и Законът за Четвъртичността
определят сперматогониите да произведат четири вида
сперматозоида, носещи четирите типа енергии (вода, въздух, земя
и огън) – всеки с по една. За още подробности читателят може да
прочете книгата ми „Теория на енергийния обмен обща част”.
В момента на зачатието филогетичната база (яйцеклетка и
сперматозоид) се „снижава” до онтегенетичната характеристика
на родителските качества образуващи новата яДНК. Така
онтогенетичният образ (яДНК) реализира ново ниво на
филогенетичното подобие. Сувастичните Сили на Вселената
и Свастичните енергии на Планетата обединяват Живота в
единството си. Тази е най-сакралната информация на Равнораменния
кръст,който в Тангризма наричаме Христос. А Христос, като знаем,
че означава Спасител, преди всичко носи идеята за изравняването
на Човека (онтогенезата, уникума) с Отеца Небесен (филогенезата,
Универсума). Само тогава човешките същества могат да станат
космични същества: „Бъдете съвършени като Отеца Небесен!”
Слънцето, квантовата реалност на нашето планетно
семейство, е Каузалната предопределеност на Биоса на планетите.
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В настоящия еволюционен цикъл ДНК не може да се завърти „наляво”,
защото онтогенетичните сили на планетата (околоосното и
орбитално въртене), са поляритетен закон за структуриращата се
от двете хаплоидни части нова яДНК. Филогенетичният принцип
(на квантово и атомно ниво) я принуждава да се завърти „надясно”, за
да може реализацията да бъде синхронизирана в онтогенетичната
поляризация Живот – Смърт, Ляво – Дясно, Ин – Ян и т.н. Лявото
въртене на Земята около нейната ос и орбита предопределя този
факт. Свастичното (ляво) натрупване на енергия в яйцеклетката
предопределя дясното завъртане на яДНК, защото енергията се
явява ключ, стартер за филогенетичната програма. Ако земята
се въртеше надясно, ако посоката на натрупване на енергия беше
дясна, тогава земният потенциал (натрупан в яйцеклетката),
щеше да се слее цялостно и успоредно със спиралата на гените
от сперматозоидите (също с дясно въртене) и нямаше да се
получи двойна спирала с противостоящи, поляризирани части, а
еднопосочна двупластова структура. Тогава бивалентните връзки
нямаше да имат своя енергиен център на скачване – нямаше да
са връзки, а сливане. Въртенето наляво в биоса на планетата е
Живот, а въртенето надясно е завръщане във филогенетичното
начало (космичното) – Смърт (на биологичния организъм). Като
смъртта алхимично не е унищожаване, а преминаване/завръщане в
друга реалност.
Нека припомним, че в Тангризма Дервишкото въртене се
извършва надясно – също като яйцеклетката. Наляво се върти
паневритмичният кръг от двойки на Дънов, докато Той стои в
неговия център и осъществява „дясното въртене” – получава се
единството на земно-слънчево-галактичната енергитизация. Това
плавно и симетрично движение на структурите (танцуващите
двойки) по посока на земното околоосно въртене завихря мощни
космични енергии (по Закона за привличане между Подобията)
от Слънцето и зарежда хората, поддържайки качеството на
генетиката им... изгражда специфични връзки на личната им мДНК
с плазмената квантова реалност на звездата.
В процеса на първичната интерпретация – когато се
формира новата яДНК (на плода) – кросинговърът, скачването на
бивалентните връзки, става чрез водещата дейност на психичните
атоми по сродство и с помощтта на кармичните атоми по
сродство. В този координиращ астралната и земна програма на
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човека процес, изключителна роля играе намесата на вселенната
субстанция, наречена Дух (контролираща кросинговъра), за да
се получи нужния резултат – същество със зададена Програма
на действието чрез Закона за Осморността. Този специфичен
вид енергия, така тайнствен и недостижим за осъзнаване от
хората, наречен със загадъчното име ДУХ, канонизира РНК –
дава възможността замяната на тимина с урацил да осъществи
нужната интерепретация: физически структуриран биологичен
обект с определни психични качества.
Структурирането на ДНК (изобщо) в нашата Слънчева система
става чрез енергиите на 12те Йерархии, управляващи Принципите
на Живота в енергосистемите на Галактиката. Към тях трябва
да прибавим подкрепата и помощта на още две йерархии, които
имат контролираща дейност в някои особени за еволюцията на
Живота процеси.
Вътре в планетарния живот тези Дванадесет Йерархии,
известни като Зодиакални съзвездия, имат строго погледнато
организационен характер спрямо енергията на Планетната
Йерархия и нейния Биполярен Логос.
Ако към тази дейност прибавим и влянието на Слъчевата
активност, осъзната дори само като Ден и Нощ, ще се приближим
достатъчно много до възможността да осъзнаем какво и може би
как, влияе на молекулата на Живота като структура, специфика и
памет.
Ако спецификата условно наречем Джу1, а паметта Джу2,
то тогава става ясно, че структурата ДНК носи неосъзнати
потентности, които се контролират от Дванадесет Йерархии
ОТВЪН (от Общото, Вселената) и Седем в цикъла ОТВЪТРЕ – епохите
на еволюиране на Човечеството, наречени популярно Коренни раси.
В това направление на мисли не е трудно да се досетим, че
етносите, фолклорът и езикът, с техните невъобразимо големи
развития са специфичен вътрешен (на нашата планета46) вариант
за трансмутации, които в последна сметка можем да наречем
опитност.
Всяка култура, която приемаме като реализиран връх в
културното наследство на човечеството, е всъщност един
46
Отнася се само за нашата планета, защото този вид еволюция е различен
за всяка от планетите на Слънчевата система, както са различни техните
елементи, които ги съставят и енергиите, които ги създават като физически тела.
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отминал и вече онаследяем духовен комплекс, трайно внедрен в
ДНК-то на Човека… на Човечеството. Затова всеки човек, всеки
етнос и всичко, което се случва с нас индивидуално, е част от
общата ни еволюция като вид от Живота на тази планета.
Всички сме отговорни за всичко и пред всеки!!
Сега се налага да уточним и отговорим ясно на един от найщекотливите въпроси в създаването на човека, както и в неговата
безкрайна физическа интерепретация: кога Духът навлиза в
Бебето (душа) и кога го напуска?
Става въпрос за отношението между Трите тела на човека:
Нервна система, Полова система и Тяло или тяхната сакрална
символика: Дух – Душа – Тяло в процеса на създаването на човешкото
същество като Сътворчество, тоест от първото бебе на хората
до днешния човек. Според алхимичното знание Духът трябва да
оказва решаваща намеса и помощ за формирането на плода на
хората (бебето) в четири задължителни епата от формирането
на организма:
1. В Синапсиса – при формирането на Бивалентните връзки
и има решаваща роля при протичането на Кросинговъра –
скачването на гените, за да има точно това тяло, което му е
нужно в прераждането. Организация За живот.
2. Когато клетъчната система започва да формира Мозъка
(втория човек), за да има по Съдба такъв Ум (комплексът Висш
(Ба) и Низш ум (Ка).
3. При образуваето на Половата система (4ти месец от
развитието на плода) – формиране на тялото на Чувствата,
типично за пола и специфично за проявлението на Закона за
Дуалността (мъж – жена). Тялото на Чувствата има определяща
роля в материалния свят по отношение на еволюцията на
химичните и психични атоми по сродство на материалния живот
(карма), което е Съдба. Ин и Ян – космически или земен комплекс,
независимо от пола, когато душата вече е двуделна. Мъжът и
Жената – половата система – е Принцип на Душата за специфика на
Живота в прераждането според Програмата на Духа и качествата
на Тялото (клетъчната система).
4. В момента на раждането Духът задължително е в бебето,
защото той определя процеса на израждането съобразно
споменатите три структури на бебето: дух – душа – тяло и
Програмата на живота. Те са Светата Троица на Живота в
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полетата на мутациите и трансмутациите на Земята. Тук, на
Земята е така.
Процесите на отношения между атомите по химично
и атомите по психично сродство започват от момента на
кросинговъра и завършват в шести месец от ембрионалното
развитие на плода – когато е формирана половата система
на бебето. Те преминават през четири етапа с приоритет на
химичните атоми по сродство и четири етапа с приоритет на
психичните атоми по сродство.
Етапи с водеща дейност на химическите атоми по сродство:
1. Сформиране (делене) и специфициране на клетките: мускулни,
съединителни, костни и нервни.
2. Специфично подреждане на мозъчните клетки, за да се получи
внедрена в организма Нервна система: главен мозък, гръбначен
мозък, нервни пътища и нервни клетки.
3. Организиране на половата система като физиологичен орган.
4. Детерминация на примордиалните клетки в гонадите –
според половата система: овоцити или сперматогонии.
Етапи с приоритетна дейност на психичните атоми по
сродство:
1. Ембрионален период – тяло, мозък, полова система, невронна
активност (без дишането и сърдечния ритъм).
2. Раждане – до 14 годишна възраст: първи тип съзнание.
3. До 42 годишна възраст – втори тип съзнание
4. До 63 годишна възраст – трети тип съзнание.
Според алхимията, за да не позволи клетката да претърпи
случайни мутации деградиращи организма и качествата му, но също
така и да се отчита натрупващата се информация в условията
на живота, Духът настройва и митохондрийната ДНК (мДНК) да
генерира по специфичен и неповторим начин енергия, нужна за
качествата на клетката, органите и организма. Митохондрийната
ДНК е една от поддържащите клетъчната специфичност програми
според характеристиките на органа, в който се намира клетката.
Благодарение на дейността на мДНК имаме възможността отделни
органи да реагират самостоятелно в екстремални обстоятелства
с неподозирано наличие на енергия, докато други органи и системи
могат да останат в пасивно състояние.
мДНК е тази, която определя енергийния лимит на клетката
(според нейния тип) и честотата на трептене на структурата:

Ешерова сфера

Затова Тангризмът приема само знака

като реален и идеен
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кости – 7 херца, сухожилия – 10 херца, нервни клетки – 2 херца и
т.н.
мДНК притежава информация за пълната последователност
на изграждащите я бази и… на базите на яДНК. Тя има също така
особеността да бъде наследявана почти изцяло по майчина
линия. Също така при мДНК на гръбначните животни не се
наблюдават рекомбинации и мутациите се натрупват в поголяма степен отколкото при яДНК. Тези характеристики правят
мДНК особено добро средство за изследване на междувидовите
различия и еволюционните линии. В действителност тя носи
генно наследство идентично с това на прародителя, от
когото произхожда. Всъщност тя пази Архетипа на Генома
(филогенетичната характеристика) непокътнат милиарди години.
Една от най-важните особености на митохондриалната ДНК е,
че наблюдаваните различия в конфигурацията в популациите на
съвременния човек са пропорционални на времето, което ги отделя
от общия им предшественик. Затова решението на Колобрите
да я нарекат Дълга памет е напълно основателно и разбираемо.
Както и факта, че са знаели за тези качества на мДНК. До момента
са доказани 133 различни типа мДНК. В резултат на анализите на
мДНК учените вече изчисляват възрастта на съвременния човек на
около 50 000 години и до 3 и 4 пъти повече.
мДНК спрямо яДНК представлява Ешерова сфера, която
спираловидно и последователно изгражда съвършената сфера на
генезиса си. Всяка яДНК в планетните, звездните и галактическите
структури е отделна спирала от общата сфера (геном), на
Галактиката. Чрез формулите на живота (канонът ДНК, какъвто
и да е той в своята разновидност и многообразие), Вселената
изгражда Спиралата на своята реализация. Всяка форма на живот
в нея е спирала, изграждаща Ешерова сфера на Проявената вселена.
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символ на Бога Отец, в който Кръгът е Вселената, а квадратчето
е проявеният планетарен живот. Последното се намира в центъра
на кръга, защото замествайки точката в
показва проявата,
действието, реализациите на собствената му потенция, която
вече е факт – случила се е и… тези реализации имат общия център
на Вселената – Отеца „Иже си на Небесех!”. Времето когато
„Мъртвата точка” на богомилите е станала „Тяло” – реализирана
е третата реалност – нуклонът – началото на Проявения свят,
в който може да се реализират Химиосферата и Биосферата на
Земята и… на която и да е планета във веселената. Колосално
занание за Проявяването на НЕпроявената вселена, липсващо в
която и да е друга космогония на земята. Знание за невидимото и
видимото.
– в тази филогенетична цялост на Вселената, всички възможни
форми на порявата ( ) са самостоятелни, но свързани измерения
на нейните реалности. В този смисъл е без значение колко и какви
са измеренията – те са спирални сектори от успоредни дъги на
Сферата с линейна последователност и общ център – Централното
Слънце – звездата Алциона от „Квачката с пиленцата” (плеядите)
или ТанГ-РА. Така за всичко и навсякъде Отецът е Един и Еднакъв. Това
е Отецът на Иисус Христос, а не Йехова, чието име тенденциозно
е заменено в Новия завет с Бог Отец.
Снимка от музея в гр.
Кърджали. Празник на
Про
летта. Ясно се вижда
българския Тангристки знак
„Костенурка”, в чийто
център се намира Знакът
на Тангра – кръг с квадрат
в него. А „крайниците”на
костенурката са съединени
и образуват шестограна
на органичната материя.

РНК. От цялото ни познание за човека и способността му да се
възпроизвежда днес, знаем със сигурност едно единствено нещо за
ролята на РНК – че поддържа живота в организма и че е структура
от нашата генетика с напълно самостоятелна, независима от
нищо дейност – да репликира части от яДНК, за да поддържа
живота на клетката и организма. Но все още нямаме ясен отговор
от науката как и откъде РНК притежава разбиране къде и как
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да чете гените? Откъде същите имат разбиране какво и как
да регламентират? Как и какво РНК да прескочи от огромната
молекула? Кой дава това разбиране? Много лесно е да се каже
(констатира), че РНК чете яДНК и възпроизвежда белтъци – кой я е
научил тя да разбира кои части, къде и за какво стават от яДНК и…
кой е научил ДНК да позволява на РНК да прилага своето разбиране
кога, къде и какво да възпроизвежда от нея? Както и откъде
знаят елементите, участващи в процесите на производството,
последователността как да се съединяват, за да се получи това
или онова – например белтък?!
РНК има една много интересна и смущаваща учените
способност – да се саморепродуцира. Последните теории върху
нейната дейност започнаха да променят основно разбирането за
ролята в живота на клетката. Днес е всеизвестно, че само света
на троицата ДНК-РНК- Белтък е толкова сложен, че простата
формула за ролята им в биологичния живот на клетката стана
неубедителна. Все по-убедително се приема идеята, че РНК е била
първата биомолекула. Това означава, че формулата на Живота има
единична верига, която по необясними причини днес е двойна спирала
(ДНК). И ние естествено стигаме до алхимичното твърдение, че
яДНК е само Програма за конкретното съществуване в дадено
прераждане. В такъв случай РНК е символ на Андрогина, защото
тя не е съставена от сливането на части, произлезли от полово
детерминирани същества – мъжа и жената. Но в мДНК се намира
най-древната информация за вида, следователно ТЯ е Дългата
памет, от която молекулата на Живота (РНК) черпи енергия
и информация, за да репликира от яДНК нужното за сегашното
съществуване на индивида.
Отношението мДНК – РНК – яДНК става естествено и логично.
Особен момент от качествата на РНК е и фактът, че може
да става на ДНК. Може ли този феномен да възникне сам – от
натрупването на биологична информация в живота на първите
биомолекули?!
Да се твърди ,че е така не е неубедително… а фантастично!
Кой е създал РНК? – такъв е следващият ми въпрос към…
Науката или …Бога!
Как се е появила самокопиращата се РНК? Засега в природата
не е открит нито един рибозом, който може да се самокопира.
Рибозомът РНК как го сътвори/измисли сам?!
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Все още остава неосъзнат от науката въпросът за връзката
между 64те нуклеотидни бази (кодони), обособени в индивида и
интерпретирани от РНК чрез полупептидните вериги на иРНК.
И…как се съвместяват те в 46те линейни молекули на ДНК? Тук е
тайната на саморепрудицирането на РНК. И… не е ли интересно
да осъзнаем факта, че 64те кодона са реално физическо отражение
на 46те хромозома – дори само като цифри (64/46).
Информационната РНК е посредникът изобщо в Животинското
царство и най-вече между Структура и Съдба при хората. Тя е
посредникът – разпоредител на структурата: Редът на Рода в
Живота (Родът като Ред, изявен във Вида, чрез Индивида).
Полипиптидната верига е субстанцията на възможността за
транспроцесите на организма чрез клетките които го съставят.
Ако се върнем на ранния етап на тази строго регламентирана
за генетиката ни дейност, след така дълбокото проникване на
микробиологията в базата на биоса – ДНК, все още стои открит
въпросът: кое от четирите телца на делящия се Овоцит Първи ред
ще стане ТЯ – годната за оплождане и развитие в биоса яйцеклетка,
чийто генетичен фонд, въпреки че е идентичен 100% с този на другите
три телца, е предпочетен в структурирането на плода? И защо
точно ТО? Кой и защо решава това предпочитание?!
Законът за Четвъртичността се свежда до един на пръв поглед
регресивен процес (унищожаването на трите жълти телца),
сведен до Едно, но в действителност това Едно става бързо
Двойка, Четворка, Осмица клетки и… от тях трилиони еднакви,
но и … различно специализирани клетки за новия организъм. И…
къде, в какво, се намира предопределящата специфичност на тези
възникнали като абсолютни копия, а всъщност не са, трилиони
клетки, които по някаква причина решават да станат костни,
мускулни, мозъчни и т.н. уникално специализирани клетки? Кой ги
профилира и чрез какво?
Една от тайните на нашия организъм е как всяка от клетките
разпознава своето местоположение? Кой определя и насочва
нейните специализирани функции, посочвайки точно нейното
място между сходните на нея клетки и органи?
Това, според мен, се извършва от химическите атоми по
сродство, които имат тази водеща роля при производството
на клетките за бъдещият организъм. При положение, че трилиони
клетки се произвеждат от една, две, четири и осем произлезли
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една от друга клетки-майки (които също са 100%-ви копия една
на друга), то безусловно трябва да съществува механизъм за
самоопределение по отношение на качествата и мястото в
органите, тосет – според качествата на Джу1 и Джу2, съдържащи
се в атомната структура на елементите, от които е съставена
всяка клетка. Химическите и психичните атоми по сродство имат
тази строго алхимична задача.
Генетичната подредба (секвенция) се осъществява не само по
топологична, но и хронологична програма, която ясно говори каква
стратегическа позиция за формирането на бъдещия организъм има
Кросинговърът – този операционен процес за модулирането на
бивалентните връзки, а оттам и на физическите параметри.
Синапсисът е задължителната програма за развитието на
типа организъм – Царството към което принадлежи, а чрез
Кросинговъра се изработва методологично Физическата програма
на личността. Двата процеса се сливат и придобиват буквално
обща физиономия в бивалентните двойки. Процесът е строго
подчинен на Програмата на химическите атоми по сродство и
съобразен с качествата на атомите по психично сродство – както
Синапсиса и Кросинговъра, тези атоми стават Общото в Едното
– тялото.
Организмът не се строи от клетки, както е прието да се мисли,
а от Програми, регламентирани от хромозомите и бивалентните
връзки, които строят органите, изграждащи организма като
цяло. Така както една къща не се строи от тухлите, а от плана
на помещенията, които архитектът е заложил в него. В последна
сметка тухлите „изчезват” в органичното единство от стаи,
коридори и т.н., а мазилката така ги скрива, че те престават да
съществуват за света. Но стаите (като органите в тялото) са
ясни, явни и обозрими.
Химическите атоми по сродство носят и съставят този
заложен на Човека план и го изграждат чрез специфичните си
качества вътре в клетките, докато удовлетворят такива
органични характеристики (качества), каквито трябва (според
атомите по психично сродство), да има бъдещият човек. Чрез
химическите атоми по сродство хаосът от клетки става ред от
качества, които определят топоса и реда им на организация.
И в своята единност химическите и психични атоми по сродство
стават като мъжа и жената: сливат се (като сперматозоидът и
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яйцеклетката), пресукват се (синапсисът) и стават от две кръгли
нули една цялост – Осмица! От две отделни същества (О и О) се
превръщат в безкрайност (
) реализирана в тази нова форма –
бебето – следващата О, но…на ново онтогенетично ниво.
Можем да уточним: Светата Троица, настойчиво и схоластично
интерпретирана у всички религии и духовни общества, е символ на
дейността на Триединството на генетично ниво: мДНК – РНК –
яДНК.
Да се говори за ДНК от чисто алхимични позиции би трябвало
да се започне от Първо ниво на знанието за най-дългата и найважна молекула в нашия организъм: КОЙ и КАК опакова ДНК? КАКВО
свързва и подрежда единиците в генома? (О.Чуховски)
Или казано алхимично: Човекът, който и да е той, каквото
и ниво на познание или посветеност да е достигнал, не знае как
се структурира ДНК – като молекула, запазваща в устройството
си невероятно количество разнородна, устойчива и в същото
време еволюираща, информационна цялост! Всеки опит да
се даде каквото и да е обяснение граничи с най-голямата и найнеубедителна хипотеза! Може би затова религиите имат найудобното и адекватно по отношение на човешкото разбиране,
твърдение: БОГ ЗНАЕ! Прехвърлянето на отговорността към него
поне ясно показва смирено признание за невъзможност!
В генома се онаследява всичко свързано със създаването на
организъм, но няма никакви указания и знания за околната среда
– творческия плацдарм на психичните атоми по сродство. яДНК
е непроменима матрица. Условията на живота – живеенето – е
единственият метод за еволюиране и развитие на ДНК – само в
цикъла на живеенето, на наложените отвън, от средата условия.
Те принуждават РНК да репликира нови части, специфично избрани
от съдържащите се в организма психически атоми по сродство,
оценяващи ситуацията и търсещи свой генетичен подход да се
отговори химически организирано на условията. Следователно
животът на клетката, а оттам и на целия организъм е пряка
производна от качествата и дейността на РНК и атомите
по психично сродство. Ядрената ДНК е цяла и непроменяща се
матрица. Тя не допуска тълкувания и интерпретации – грешки или
подобрения. Това външно противоречие между онтогенезата (на
индивида) и филогенезата (родовото развитие) се контролира и
следи чрез системата от химични и психични атоми по сродство
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в човека, които взаимно, в съгласие и по преценка за необходимост
оказват влияние върху РНК и мДНК, но не и върху ядрената ДНК.
Ядрената ДНК е Програма без уговорки и допускания. А мДНК може
да се приеме като Канон за трансмутациите на вида, обхващащ
всичко – от кристала до човека. В такъв случай РНК има от кого да
разбере нужното и да го потърси в яДНК.
Ако в клетката, като самостоятелен организъм и в същото
време част от една по-голяма система (органи), както и частица
от цялото (организма), в следствие на системни външни влияния
(за да се приспособи към условията на средата), се появи
нуждата от промени, то тогава мДНК започва да произвежда
енергия, специфично насочваща РНК към репликации от яДНК,
осигуряващи адаптиране към условията. яДНК има тези базови
строго контролирани и съхранени информационни инструкции,
които осигуряват нужните съединения.
Тази специфична, строго сакрална и напълно недопустима
за коментар способност на яДНК идва от качествените и
еволюционно утвърдени в опита информации за случващото се
сега, но със сходни събития в минал живот. Затова в Тангризма я
наричаме Дълга памет – синтезът на всички минали опитности
от праражданията.
мДНК – РНК – яДНК е Светата троица на Живота на клетката
и на човека, защото клетката е „тухлата” в строителството на
тялото му.
В алхимията тези два на пръв поглед взаимно изключващи се
подхода (онтогенеза и филогенеза) са просто двата полюса на
Живота: познание на живота – развитие.
Всяка нова интерпретация на яДНК (зачатието, бебето), е
синтез от два биологично, етностно и родово изградени канона
(бащата и майката), които се интерпретират творчески,
но строго в рамката на видовата програма. Свободата (в
онтогенезата) се състои в способността на кросинговъра да
интерпретира творчески образуването на новата яДНК на
индивида. Тази интерпретация е под контрола на Духа (Закона
на Небето – мДНК, филогенезата) съобразно Програмата за
развитието на душата, която от своя страна е под строгия
контрол на химичните и психични атоми по сродство, изграждащи
спецификите на трите ни основни тела: Физическото, Жизненото
и Умственото. Те са еликсирът на клетъчната творческа програма
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и методика за РНК в дейността .
Вътре във Физическото тяло главният стимулант и
контрольор на тази осъвместена несъвместимост се извършва
от нервната система начело с Главния мозък. Става ясно, че от
своя страна нервната система е приоритетно зависима от
мозъчните клетки и системите от органи, които я изграждат и
осъществяват – от качеството на химичните и психични атоми
по сродство в мозъчните клетки. Отношението и качеството
на взаимодействие между „Седемте сина” и „Петте дъщери”
е всъщност функцията на нашето мислене, разум и съзнание,
като последното е възможността индивидът сам да развива и
оптимизира своята собствена същност, обогатявайки Дългата си
памет с нова опитност, която в следващият живот ще разшири
възможностите на РНК да повиши и прецизира репликационните
си качества – есенцията на биологичната еволюция – обогатена
от новите психични изживявания, които психичните атоми по
сродство ще запазят в себе си (чрез Джу2) като ново ниво на
развитието на индивида.
Затова разнообразието от интерпретации на яДНК в живота
е безкрайно. Няма две души с еднакви структури и качества. Те
могат да бъдат много близки, дори да са близнаци, но… на подълбоко ниво са различни индивидуалности. В живота големи по
близост интерпретации най-често се откриват при близнаците,
осъществени от атомите по химично сродство – телесната
характеристика, но като характери те са много различни, защото
имат различни психични атоми по сродство или са различни
отношенията между тези два вида алхимични съставки. Дори
еднояйчните близнаци не са 100% еднакви личности. Биосът е
еднакъв за всички, погледнат „отвън” – като Живот и различен за
всеки индивид – гледан „отвътре” – като Съдба.
Алхимичните процеси, макар и програмирани и напътствани
от атомите по психично и химично сродство, притежават
изключително голяма свобода, защото клетъчната химия е в
състояние реално да избира между вредното и полезното за
хомеостазата. В тази свобода вътре в планираното отношение
по програма (яДНК), задължителното развитие се състои в
способността да се извършат обезателно онези трансмутационни
процеси, при които трансформациите натрупани в ДНК да станат
база за революционни промени вътре в еволюционния цикъл. И това
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се отнася за трите вида алхимични атоми: по химично, психично
и кармично сродство, като последните са най-устойчивите, но и
най-интензивно променящи се във всяко прераждане.
Осмозата не е откритие на Биоса – клетката взима наготово
хомеостазата – физико-химичното явление… което е заложено в
семената, в реалността на НЕпроявения свят. Тя само я използва в
Проявения свят в живота.
Независимо как е възникнала ДНК – като качествен синтез
на Биоса или като подарък Отвън, от Панспермията, след това
Творение следва СЪ-творението, което колобърството алхимично
осмисля и се опитва да подпомага, без да контролира.
Днес Човечеството е над 6 милиарда души и… всички са пълни
индивидуалисти.
Както Човекът е сбор от милиарди клетки качествено напълно
различни една от друга, така Човечеството е сбор от милиарди
индивидуалности, изграждащи общия му организъм.
Затова оттук нататък ще говорим единствено и само за
ВТОРО ниво на дейност на ДНК – за алхимичните трансмутации
от физиологичен и психичен характер.
Ядрената ДНК е Канон от принципи за действието на
атомите по химично сродство – способността на определени
атоми да осъществяват валентност, при която свързването
им изгражда сложни елементи, съединения и т.н. по строго
регламентирано сродство. Това, което остава все още загадка са:
кодовете на РНК, кодовете на ДНК, пусков механизъм на процеса и
оживотворяващата роля на Етерния атом (ци, жизнетроните или
прана).
Регулациите на молекулата на Живота се извършват в началото
и края на всяка Коренна раса, чрез енергийната и генетична дейност
на два народа, населяващи Балканския полуостров – Жлезата
на Времето – както се нарича в Тангризма или името му в Пета
коренна раса „Земята на Ной”. Двата народа са българи и траки.
Към тях енергийно и генетично се присъединяват през определено
циклично време, отнасящо се за еволюционните етапи на даден
народ (не етнос), други характеристики, които в една Коренна
раса пренастройват ДНК на Човечеството за новото развитие.
Този процес, като програма е неотменен закон на всяка Епоха.
Споменатите два народа имат приоритет в приключването
на трансформационните процеси за дадена коренна раса и в
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подготовката на яДНК за предстоящите трансмутационни
промени, явяващи се следващо по-висше стъпало в еволюцията на
чевечеството. Тук отбелязвам, че еволюцията на Човечеството,
като цялостен видови организъм в биоса на планетата, е
колективна, а не индивидуална. Индивидуалната трансмутация и
трансформация е личен път на отделния човек, което го поставя
в по-особено положение спрямо другите, но не го отделя или
изважда от общото развитие. В този смисъл можем да говорим
за генетично и психично развитие само на два вида хора: успели да
извършат своята трансформация положително и преминаващи в
следващият етап на общото колективно развитие или не успели
да я осъществят и естествено отпадащи от общата еволюция.
След като приключва успешно епохата за генетичното
трансмутиране и трансформиране на модела на женската утроба
и хората започват да се раждат естествено и по установен
Вид в Реда на Животинското царство, тракийците започват
системно изграждане и стабилизиране на химичните атоми по
сродство, структуриращи утробата на жените. Тяхната найдревна ритуална практика е била свързана с поклонението към
утробата – химическият преобразувател на четирите реалности
на Живота – квантова, атомна, молекулна и клетъчна (биоса) и
специфичното им обединяване в органи и организъм. Преклонението
пред женското начало при тях (Богинята-майка) е било не само
култова, но и научно обоснована дейност, защото техните
духовни водачи са знаели нуждата от изграждане на качествени
органи за възпроизводство, осигуряващи такова еволюционно
развитие на хората, което ще отговори на приоритетите на
днешната Пета коренна раса. Женският организъм е трябвало да
се превърне в перфектен възпроизводител на човешкия организъм,
в който трансформациите на физическо ниво да гарантират
стабилност през цялата епоха. Тайната на тракийската ритуална
дейност се отнася до систематизиране и вписване в яДНК на
хората на съответставащата Цикличност на енергиите на
Слънцето. Но трябва да сме наясно – цикличността все още е
пряко свързана с движението на Слънцето, но не в тази прецизна
система, която се нарича Календарна и е внесена в човечеството
от българите. Ако Календарът, който тракийците може би са
имали, е бил в съответствие на движението на Слънцето през
годината, то този на българите е свързан с 60 годишният цикъл,
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който има своята координираща точка в планетата Юпитер,
което го прави съобразен с цялата Слънчева система, а не само
за планетата ни. Всичко, което съм описал в книгата си „Пътят
на пробудената душа или Астрология на траките” е описание на
движението на душата по Дванадесетте цикъла на Слънчевото
движение по своята Еклиптика за една година с пряко значение за
ученика, а не за цялото човечество. Интелектуалните и душевни
еволюционни процеси на човечеството изискват стабилната и
гарантирана форма на физическите тела. Алхимично и езотерично
можем да кажем, че тракийците извършват успешно тази задача
чрез своите 64 племена, които отработват много специфични
алхимични трансмутации в 64те кодона на яДНК, които стават
фундамент за възможността Човечеството (яДНК) да се подготви
за преминаване на по-високото еволюционно ниво – Шеста Коренна
раса.
Дейността им продължава и се засилва през началния период
на Пета коренна раса, когато се полагат основите и на култовете
към Мъжкия принцип, за да започне стабилизацията на яДНК в
нейния биполярен творчески канон. Развитие и стабилизиране на
мъжкия полов принцип чрез химическите атоми по сродство на
съществуващата и еволюирала мъжка полова система. Мъжът
и жената в тракийската култура не са били равноправни и
равнопоставени, а напълно детерминирани по отношение на
социалния и семейния живот. Погърчването на траките не само че
успява да разпилее и унищожи знанията им, свързани с еволюцията
на яДНК, но целенасочено деформираните източници, които
познаваме като Гръцка митология, значително изкривяват днес
анализите на учените за тракийската култура. Тя не принадлежи на
човешкия род, създаден тук – на земята, а има за цел да подпомогне
местното човечество в неговата индивидуална и видова
еволюция. Тракологията днес не може да се добере до тези знания,
защото „погребалната и храмова ритуализация” не включват в
своята символика това, което става докато душата е жива. А
намереното никой не може да тълкува логично и убедително според
съвременните измислени критерии и методи на учените. Те може
научно да са перфектни, но нямат никаква идея за символиката,
която носят в себе си артефактите.
Целият процес на това сложно обучение на нуклеотидите
от яДНК е преминавал под безкомпромисния Закон за Привличане
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на противоположностите – полярно еволюиращите организми
на мъжа и жената като самостоятелни биологични стуктури.
Символният сакрален знак на този процес е така наречената
„Звезда на Давид”, която дори с преплелетените един в друг, но
винаги един срещу друг триъгълници, дава ясна информация на
посветените за антагонистичните отношения между Общото и
Частното – мъжа и жената, обществото и човека, народ срещу
народ, един етнос към друг етнос, религия срещу религия и т.н.

380

Знакът на Давид

Двата основни елемента на социалния биос – личността и
обществото – се разделят на двама антагонистично общуващи
по силата на законите на обществото – мъж и жена – изграждащи
двата базови култа: на химическото сродство – утробата
(женският култ) и на психическото сродство – светилището
(капище) – където се развива мъжкият култ към небето.
Звездата на Давид илюстрира Процес не на интеграция, а на
детерминация на всички нива на човешката дейност. От строгите
Канони на ДНК за епохата до безкомпромисните Програми на
кармичните следствия в преражданията.
Когато яДНК на балканските народи е готова за внедряването
в световния организъм на човечеството (64те тракийски племена
са осъществили своите култови трансформации), тогава идва ред
на колобърското съсловие от алхимици – катарите, които трябвало
да повдигнат сътоянието на психичните атоми по сродство на
нужното ниво. Нито един български култов център (капище), не е
свързан с друга идея и друго поклонение. Днес ние нямаме абсолютно
никакво понятие за истинската роля на тракийските и българските
светилища. За учените, дори за онези, които вече прозряха, че
истинската тайна за духовните мистерии на траките се намира
в Химните на Орфей, все още тракологията е свързана предимно
с погребалната церемония. Същото правят и с артефактите
в светилищата, където сакрализираната и опредеметена идея
свързват само със смърта и… за срам на тракологията – с виното

47
Достатъчно е да спомена за все по-нарастващото внушение на
траколозите, че траките са имали кръвно жертвоприношение. Дори се говори за
ужасното убиване чрез хвърляне върху копия – все идеи и измислици на умове, които
нямат абсолютно никаква представа за тракийската сакрална и духовна култура.
Траките са знаели отлично за влиянието на разлагащата се плазма на клетките на
животното върху слънчевото плазмено тяло. Всяка насилствена смърт на земята е
смърт и на слънцето. Тракийската култура, както е видно и от химните на Орфей,
практикува само растително, билково „жертвено кадене”.
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В момента се извършват последните промени в тази посока
на изграждането на отношенията Ян – Ин, Мъж – Жена. Чрез
енергията и дейността на посветения Хам. Истинкият баланс
и превръщането му в Канон за развитието на ДНК на духовно
ниво, ще бъде достигнат едва в Шеста коренна раса, която ще
се ръководи от посветената Вселенска Индивидуалност хунорът
– есей ИИСАА (Иса Ра) или Иисус Христос, както го познава днес
човечеството.
Шеста коренна раса ще бъде раса на ДАО хармонията в живота
на душите в материята (поднебесната). Изцяло изградена върху
Закона за Подобието.

Т рансмутац и и

Костенурката Планета

10 . 1.

и кръвта47.
Затова Балканският полуостров има две сакрални имена:
Жлеза на времето и Земята на Йон (Ной). Имена на двете базови
епохи в еволюцията на човечеството, ръководени от траките и
българите.
Осъществен е дълъг и труден процес на интеграция между
двете спирали на яДНК под ръководството на един от тримата
вселенски генетици – Хам. Еволюционният процес трябва да
завърши в края на Пета коренна раса с пълна интеграция на двете
полови системи не само чрез атомите по химично сродство (на
физично ниво), но и чрез енергетиката на психичните им атоми по
сродство, върхов момент в който е преминаването на канона за
отношенията от Привличане на противоположностите към новия
канон – Съединение на подобията. Такава е генетичната символика
в Третата българска костенурка: Планетната.
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Седма коренна раса ще бъде раса на ДАО хармонията в
безмълвието на Духа (небесната).
Всички култови места за поклонение на Балканския полуостров,
наречени „Утроби” са остатъци от този период на стабилизация
на женското начало, изградени и поддържани от тракийците над
24 000 години преди нашето време.
След настъпването на Пета коренна раса започва строенето
на Светилища за хармонизация на двете полови системи – двата
канона на ДНК. Такива са край Казанлък светилището в могила Голяма
Косматка и светилището в съседната могила Оструша. Те са Двата
Канона на мъжкото и женското начало, в култовите ритуали на
които траките са приемали своето посвещение в духовността
и подготовка на тялото преди зачатие. Няма да бъдат намерени
каквито и да е доказателства за култовете на траките, освен
енергийните фокусни центрове – съзвездия, които са участвали
в тези еволюционни промени в древността и генетиката на
тракийците, а чрез тях и на целия свят. Затова те наричат
земята си – целия Балкански полуостров – Тракия, което означава
Небесна твърд – на санскрит Ракхива. Мъжкото посвещение е
синхронизирано с енергиите на съзвездие Лебед (северен кръст), а
Женското с енергиите на съзведие Северна корона.
Успоредно с тях са се развивали и подготвяли своето дело
народите на балгурите, чиято роля винаги е била да предадат
на света достигнатото ниво на еволюционните канони на ДНК
в Коренната раса. Такава е сакралната същност на светилищата
на българите в Перперек и Татул. Те не са тракийски. Българските
светилища, модулни центрове за връзка с Вселената, са: Янтра,
Мадара, Царичина, Рупите, Перперек, връх Триглав и Пасха плюс
петте женски центъра: Индупасха, Бастет, Бузовград, Татул и Демир
баба теке. Към тях принадлежат още много второстепенни
светилища, които са пръснати по целия полуостров. Свързани с
Принципите на Вселената, Галактиката и Слънцето, българските
светилища винаги са били на открито – в пряк контакт със
Слънцето и съзведията на Небето. Така всеки център на Жлезата
на Времето на Земната сфера (поднебесната) е имал своята връзка
с Вселената – Небесната сфера.
Когато започва Нова коренна раса и на земята са налице нужните
физически условия да се прераждат душите на еволюиращите
духове, на планетата идват балгурите (българите). От съзвездие
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„Еднорог”. Щом развитието на Земното човечество и на отделния
индивид в него, достигне определен стадий на еволюция, балгурите
напускат Жлезата на времето и тръгват на поход за предаване
на монотеистичността и държавността като Ред и Закон на
Вселената, сред другите народи и етноси. Общото, Вселенното,
трябва да стане достояние на Обществото, на Човечеството.
Монотоеизмът произхожда от българите и е пряко свързан със
знанието за строежа на Вселената и мястото на Човека в нея.
Държавността, с нейната регламентирана форма на отношения
между хората от различни етноси и вероизповедания, наречени
от българите с обединяващото ги име народ, е ставала опора в
последните епохи на Коренната раса.
В този период, когато балгурите излизат от Жлезата на
Времето, траките засилват своята дълбоко сакрална дейност
на груповото и лично посвещение на членовете на племената за
непрекъснат контакт с Вселената – с определени съзвездия, където
те знаят, че има разумно развити същества и с които са в контакт.
Всяко племе на тракийците представлява отделна духовна школа
за обучение на индивида, затова те никога не са желаели да
образуват държава и да създават единен ред и законност. Не е
било необходимо за дейността им. Всеки Цар е бил и Жрец (духовен
водач) на своя народ, съставен от духовни последователи, приели
неговата сакрална методика за лична еволюция. Всеки член на
тракийско племе е ставал рано или късно Херакъл – Герой на Пътя
на посвещението. Трак означава Пътник – душа от Слънчевата
система, достигнала великото преобръщение на съзнанието
устремено да се развива в духовността. Съществуващите 64
тракийски племена всъщност са специфични структури, фрактали
от ДНК на Човечеството, в проявленията им на отделена от
другите племена самостоятелна група. Тракийците са можели
доброволно да напускат своето племе и да стават членове на
друго тракийско племе, щом вътрешният им духовен живот
е изисквал развитие по методиката на друг цар и жрец. Не
неспособността да оценят държавността и монотеистичната
религия, а дълбокото душевно предопределение за свободата на
избор в личния духовен път ги е задържало да не създадат обща
държава. Траките не са езичници, както некомпетентно ги наричат
под влияние на християнските догми, а посветени, отработващи
вариантите на развитие на психичните атоми по сродство. Те са
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ясно отразени в Химните на Орфей. Всеки химн е персонализиран
метод за духовно развитие. Почитането на определен бог не е
почитане на същество или обект, а на Принцип във Вселената
и планетарните системи, който той олицетворява. Всички
тракийски богове, известни днес като гръцки, са персонализирани
Принципи. Този Път на пробудената за духовност душа описах
подробно в книгата „Пътят на Пробудената душа или астрология
на траките”. Разгледаните там Дванадесет подвига на Героя
Херакъл са именно дванадесетте стъпки на посвещението, през
което преминава всеки тракиец. Дванадесет Архетипови модела
и Програми на личната трансформация на съзнанието на Героя.
Чрез тракийския народ са били внедрявани в генетиката на
човечеството еманациите на каноничното трансформиране на
планетарните атоми по психично сродство, чрез които стават
основните трансмутации и трансформации на ДНК. Характерен
момент от този сложен трансформационен процес е събуждането
на творческите потенциали на душевността. Свободното
духовно развитие е избуявало буйно като творчество в бита.
Творчеството е началото на божественото лично откровение
в човека. То става неразривна част от духовното развитие на
тракийците.
Когато този дълъг и труден период преминава като духовно
постижение в генетиката на цялото човечество тракийците
изчезват като племена и школи. Тяхната роля е приключена.
Тракийските племена не са унищожени или претопени във времето,
а проникнали и дълбоко прикрили същността си хора, които и до
днес населяват Балканския полуостров – дори когато ги покръстват
насилствено с нищо не означаващото име гърци – един измислен
етнос.
Цикълът е приключил и в Жлезата на Времето се завръщат
балгурите – в Пета коренна раса те са българите на Кан Аспарух.
Духовното обучение на Човечеството е завършено. Настъпва
последният цикъл на Коренната раса, в който трябва индивидуално
да се отработят личните качества на всеки индивид, независимо
от кой народ и етнос произлиза, докато достигнат до подепохата
„Риби”.
Според Устната традиция на Колобърството за българския бог
ТанГ-РА (Централното слънце на Вселената, звездата Алциона от
съзвездие Плеяди), началото на този процес е започнал за сегашният
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Синовете на НОЙ, трябва да се обозначават с техните български
сакрални имена, които са: СЕМ, а не Сим, защото името на най-големия син на Ной
(ЙОН – голяма космична епоха) произлиза от корена Семе, тоест то е символ на
НЕпроявената вселена (семената), което го определя за „владетел” на ограничено
пространство, каквито са Езерото и Морето, илюстриращи безмерното
пространство на вселената, на владенията на Сина – Слънцето и неговата тотална
потентност в света на планетите. Сем владее земите край Черно море – което
е символ на неподредеността, непроявеното, но не на хаоса, защото вълните на
морето изглеждат хаотични, но са с вътрешен ред и неимоверна енергия – като
етера на вселената.
Вторият син се нарича ЯФА, а не Яфет, защото яфа означава неограничено
пространство, в което съдържанието и процесите протичат циклично и
динамично – символ на което е реката. За нас това е реката Струма – земята
на Яфа. Струма е динамиката на проявеното, на динамичното развитие на
материята в планетното тяло.
Името на третият Син на Йон (Ной) ХАМ означава връзка, съединение, способност
за придаване на качества, обединяващи противоположности (река и море).
Легендата за Ной и синовете му, описана в еврейската Библия, няма нищо общо
с истинската сакрална символика на тези четири Вселенни СААдуши: ЙОН (Ной),
СЕМ, ЯФА и ХАМ.
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еволюционнен цикъл преди 17000 години. Епохата на така наречения
Малък потоп – преди 6000 години, описан в еврейската Библия, е
периодът на началото на преселението на българите по земното
кълбо и приключването на дейността на тракийското духовно
обучение на посветените от „Жлезата на времето”. Географското
място на тази духовна дейност се простира от сакралния център
„Траки” в земята на Сем (Черно море, Варна), до остров „Само
траки” (Тракийско море, Гърция), в земята на Яфа – където са
завършвали своето индивидуално обучение всички жреци от висок
ранг в тракийската духовна култура. Знае се, че Орфей е бил
посветен в сакралната школа на остров Само траки (днес известен
като о. Самотраки).
Като последователност на промените на каноните на
ДНК процесът започва винаги в началото на всяка Коренна раса
(епоха), когато започват да работят енергиите на братята Сем48
(море, езеро, спокойствие, ограниченост) и Яфа (река, динамика,
неограниченост). Те оформят двете спирали на ДНК до получаване
на принципно нови възможности за Синапсиса на яДНК като общ
принцип за всички индивиди от Животинското царство и поспециално за Човечеството. Процесът е чисто алхимичен и да се
говори за него като методика е невъзможно.
В този период енергиите на балансиращия трети син на Ной –
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Хам, се стремят да подредят възможностите на двете спирали за
отработване на мутационните процеси нужни за еволюцията на
ДНК на Човечеството чрез възможностите на всеки индивидуален
представител в него.
Трансмутациите на яДНК се изразяват в промени специфични
и индивидуални за всеки кросинговър на спиралите при скачването
на новите бивалентни връзки. След като тези трансмутационни
промени се стабилизират Хам ги приема за Принципи на
съединението за бъдещата епоха и ги канонизира, тоест те
стават трансформационни качества на новите свързвания –
започва да работи принципно ново бивалентно скачване, при
което ТО запазва способността си за лични интерпретации в
отделния човешки организъм, но вече на ниво различно от това в
предишната Коренна раса.
Кросинговърът, кръстосването на гените на ДНК при
изграждането на бивалентвите връзки в синапсиса, става под
ръководството на психичните и кармични атоми по сродство
на душата, вселяваща се в зиготата и чрез химичните атоми
по сродство на ниво физическа структура. Контролът по
трансформациите на структурите, изградени от двете ДНК
на родителите, продължава до окончателното сформиране на
организма на бебето с цел да се получи точно определена енергийна,
емоционална и физически оформена личност, чрез която да се
осъществят максимално правилно идеите и събитията в съдбата
на човека.
Процесът е напълно валиден за всички Царства на планетата
и съставящите ги техни представители. В тях, в границите на
включените структури от ДНК, настъпват същите процеси чрез
същия Троичен контрол и баланс на Синовете (Сем – Хам – Яфа).
В края на всяка Коренна раса (голяма епоха), енергиите на Хам
отново балансират яДНК и я подготвят за предстоящите промени.
Когато ЙОН спи – тримата му синове работят заедно,в
синхрон.
Когато Сем и Яфа работят, Хам не е активен (спи).
Когато Сем и Яфа са неактивни (спят), тогава Хам развива найактивната си дейност, изразена чрез коригиращия законодателен
баланс на приключването в утробите на жените и съзнанието на
мъжете родоначалници – душите в ниво БаБа и БаБа (Бат, Бай,
Бей, Бий, Бо). Корекцията се осъществява основно в енергийния
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Виж „Пътят на пробудената душа или астрология на траките” –
двуглавото куче Орф от дванадесети подвиг на Херакъл. Кучето е двуглаво, защото
има Господар, който е третата му глава – това е духът на висшия разум у нас
(Акра). Освен това Херакъл вече е удушил Средната глава на триглавия Цербер в
Ада и затова на Земята може да живее само двуглавото куче Орф, както и да бъде
дадено учението за трансформацията в епохата на Великия Слънчев Учител Орфей.
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баланс на водното съдържание на половите клетки и на мозъчните,
но засяга и организма като цяло. Промяната, строго алхимична, в
състоянието на водното съдържание в клетките, основателно
се привежда към дейността на психичните и химични атоми по
сродство, които участват в сперматогониите и овоцитите.
„Сънят” не е неактивност на ДНК през този период,
а представлява отработване (сънуване), на промените в
еволюиращата характеристика на тялото на Чувствата
(чувствителността, астралните качества).
Хам работи чрез енергията ЯнТра, затова неговото седалище
на Балканския полуостров е винаги в Централната му част,
откъдето чрез Центъра на Хармонията балансира центровете
Янтра (В.Търново) и Ерусалим (Пловдив). Хам има за седалище винаги
Централната ос Янтра – Хармония – Ерусалим (Пловдив).
Ян-Тра = Алфа и Омега, Хармония = БалКан , Пловдив = Деветте
центъра на Седемте сина (хълмовете Гион, Сион, Мория, Акра и
Везета – Трихълмието на Дриадите).
Целият процес се отработва в Епохата чрез енергиите на
планините БалКан, УрМа (Рила) и РодоПан (Родопи).
БалКан се нарича още Синджир, с центрове: Мадара, Триглав и
Царичина. Белият Кан, Големият Управител.
УрМа е днешна Рила. Седемте езера в Западна и Едно езеро
от Източна Рила. Рупите. Целият Марикостиновски дял, който е
динамичен от реката Струма (с долина Палестина) – владенията
на Яфа.
Родо-Пан или днес Родопи. Род (племе, народ) и Пан – слънчево
божество на животинския принцип – човека – животно. Свещеното
място на тракиеца Орфей (Орф-Ай), двуглавата енергия на
Пазителя на епохата, тоест на осъществяващия процесите
на трансформацията – упойващият певец на душата – или
владеещият Седемте струни, (чекръка, чакри, колела) на организма.
Цялата Родопа планина е вибраторен център на Седемте струни,
които се формират и развиват чрез Седемте езера на Рила49.
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На Рила Хам е изразен чрез съединяването на Езерото
(пасивният процес на подреждащата се неподреденост (семето,
морето) и Реката (цикълът), активният процес на промените.
Езерата, които Учителят Петър Дънов обяви за свещени,
олицетворяват пасивния процес, тоест осъществяващия се в
граници (епохи) процес на промените, а потоците между тях са
активния процес (реката), осъществяващ се бурно и максимално
активно във водопадите (революционните мутации). В този
смисъл Езерото е символ на еволюционните процеси на Епохата,
вътре в нейните граници – трансформациите, а Реката – на
революционните процеси на промените – трансмутациите.
Тяхната последователност. Водоподите са преобръщания – места
на Силата, където се осъществява пресукване, трансмутации на
елементите на майката на Живота – водата.
Осъществяването на цикловите вибрации чрез Седемте
вибрации на Синовете (струните на лирата), плюс Петте на
Дъщерите (тамбурата, тялото на лирата) става в Родовете
(родопи) на Земята (тялото й). До този момент активни са само
Пет, защото Земята се намира в Пето ниво на развитието на
еволюцията си за Този Цикъл. Техните пълни съответствия се
намират в Седемте планини: Балкан, Родопи, Странджа, Сакар,
Витоша, Рила и Пирин.
яДНК – двете спирали, са изразени още чрез знака
– двете
хармонични полярности в андрогинността на Монадата (небето,
астралът) и чрез Ипсилона – двете полярности в материята,
отразяващи Единството на Твореца (Отеца) на Вселената – ТангРА. Този знак е символ на Сина на Тангра по Единосъщие – Иса-РА.
Ипсилонът се чете като ИСА в процеса на слънчевото творчество
Ра или Иса-Ра (Иисус Христос).
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Трите лъча в кръга са Триквестерът или Светата троица
,
а удължението извън кръга означава, че Синът е в материята.
– двете глави на Сина, слязъл в материята (колобърът –
двуглав орел).
I – удължението, което излиза от кръга е синът – човек.
I и I – двете странични чертички на знака Ипсилон изразяват
Духа, преминал през света на материята – Двуглав Дух (човек и бог)
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Орелът на Кан Аспарух. Както писах и в книгата „Колобър”,
това не е ловна сцена, както я интерпретират историците,
а сакрален символ за задачата на българите в Саракта Земя,
която им е поверена, докато човечеството на нея еволюира
за пробуждането на духовността. Дванадесетте шишарки на
гърба на Орела са символи на дванадесетте племена на човешкия
вид. Орелът и Змията символизират Двете Йерархии, водещи

10 . 1.

Лебед раждащ човек – украсен елемент от шлема на воин, намерен в
могила Голяма косматка, гр. Казанлък.

на

Ж и вота .

Т рансмутац и и

и

– става знаещ дух или Божествена душа (краката на орела, с които
държи Змията (епохата) на обучението в Ложата на тъмнината
(материята). Затова Орелът на Кан Аспарух е със змия, оплела
краката на едноглав орел, държаща го (посветените) да не може
да отлети, докато Човечеството (шишарките, пиеналната жлеза
на мозъка, на гърба на орела) еволюира.
В сакралните знания на тракийските жреци този процес има
много конкретен характер и информация. Одрисите са имали
знанието и практиката да определят своята сакрална (чрез
кодоните) ритуализация пряко свързана със съзвездие Лебед.
Шлемът, намерен в могилата – светилище „Голяма косматка” край
град Казанлък не е боен шлем, а сакрален атрибут на воините на
душите от това съзвездие, затова на него се намира релефна
композиция на Лебед, раждащ от клоаката си Човек. Съзвездие
Лебед е свързано с еволюцията на човечеството на земята и
по-специално с траките–одриси. Още подробности може да се
прочетат в подвигът на Херакъл със Стимфалските птици от
книгата ми Пътят на пробудената душа или астрология на траките.
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Орелът на кан Аспарух с
12те шишарки на гърба и
змията, оплела краката
му. Прави впечатление
позата на змията – тя не
атакува, а е прилепнала
към тялото на орела.
Композицията не показва
бойна, а сакрална сцена.

390

Костенурка и змия. Щампа
по Ву Дао-дзъ, династия
Тан. На снимката се вижда
как тази змия е в бойна
атакуваща позиция, в
каквато е и главата на
костенурката – за разлика
от спокойната позиция
при Орела на Кан Аспарух.

непрекъсната битка за човека
живеещ на планетата, за всяка душа.
Змията (рептилната каста) държи
краката на посветените (орела) и
не ги пуска да напуснат планетата
докато шишарковидната жлеза
(пиеналната) не се подготви за
следващото измерение. Този символ
е български вариант на даоисткия
символ за битката между двете
Йерархии – битката на Костенурката
със Змията, която виждаме по-долу.
Единствен интерпретатор на
ДНК, способна да развие подходящ
организъм за духовна еволюция, е
чистотата на женската утроба.
Чистотата на Киноварното поле
днес, в нашата съвременна епоха на
промени, е въпрос от изключителна
важност. Разводите, развратът,
социализирането на жената и
превръщането
в обществена
личност и особено военизирането
на нейното мислене и психика,
деградират преносителя мДНК –
Дългата памет, благодарение на
което жените днес често раждат
души от тъмната ложа. Те неволно
стават проводници за инкарнация
на техните души в човешки тела.
Всяка жена, имала по полов път
повече от четирима мъже, е жертва
на тъмните същества, на техните
страсти и задържащи развитието на
хората програми, които внедряват в
нея. Манипулацията на жените, чрез
такъв тип обсебване и деформация
на наследствените характеристики,
е така широко прилагана днес, че
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срещането на чисти утроби е рядко явление в света на половото
тайнство в западното общество. Тези жени, без да осъзнават,
стават майки на тъмни души, прераждащи се в човечеството,
за да го деградират и задържат в ниските вибрационни полета
на необузданите страсти. И когато говорим за „допустимите”
четирима мъже, за четири енергийни намеси в Киноравното поле,
определено става въпрос за съпрузи, но представете си как стои
въпросът със свободните връзки днес? Четирите и повече полови
връзки, особено без брак, са стопроцентова гаранция за обсебване
на утробите им.
Както слизат чрез прераждане в човешкия род Светли космични
души, така днес слизат и душите на ангелите на тъмната ложа.
Особено от рептилния род.
Сега битката между двете Йерархии е тук – на земята. Звярът
и Змеят вече са свалени на земята. Това е кодът за слизането на
души от армията на сатана в човешкия род, в човешки тела. За да
влязат в утробите на жените и да се внедрят в техните бебета
(ембрионите), тези души трябва да имат на разположение ниско
вибрационни утроби. Хиляди години ложата им работи на земята
за този цикъл на промените. Деградацията на човешкия род от
Йерархията на рептилиите се провежда на два фронта: деградация
на мъжете чрез алкохол, разврат и смърт – войни, насилия,
убийства и деградиране на жените чрез разврат, алкохол, разводи,
психична деформация – военната професия, която жените вече
спокойно усвояват и психичните им атоми по сродство неусетно
деградират необратимо и т.н.
Хората днес вече започват да воюват човек срещу човек, брат
срещу брат, син срещу баща, майка срещу дъщеря, етнос срешу
етнос и т.н.
На алхимично ниво:
1. Деградация на психичните атоми по сродство – свободен
разгулен живот. Безотговорност към възпитанието на поколенията
(безумието на родителите: нека си поживеят докато са млади).
2. Деградация на атомите по химическо сродство, защото са
замърсени Киноварните полета и цялата енергия на структурата
на жените – създава се среда в която тъмните души могат да
раждат, живеят и работят.
3. Ние сами създаваме в себе си средище за бесовете.
И така подготвяме времето когато разединени ще застанем
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един срещу друг. А това означава само едно: насилие и смърт, тоест
кръв, кръв, кръв! Планетата Земя е арена за кървавите пирове
на тъмните (атлантите) и техните сътрудници. Животът на
Земята е създаден за смърт и насилие и ще бъде винаги такъв, затова
Христос предупреждава: Намразете този живот, за да спечелите
живот вечен на Небесата. Тук, на земята, хармония, щастие и любов
не може да има никога! Защото расата на Асурите (рептилиите)
ръководи живота тук. Но може да изградим критерии и да
възпитаме себе си така, че да достигнем до съзнателно желание
(и чисто тяло) за приключване на преражданията тук и да отидем
при Отеца Небесен – Иже си на небесех! – ТанГ-РА. Да преминем в
еволюцията си в следващото измерение, което е недостъпно за
рептилната каста.
Буквата Ж в символиката на Тангризма и алхимичните
значения.
или

Ж

Ж – живот. От нея приизлизат кодовете Ка и Ба.
Ж – синовете Сем и Яфа (двете структури на ДНК, развиващи
се около оста (енергийна) на своя брат Хам – вертикалната ос по
средата.
Буквата Ж е най-краткият символ на ДНК в знаковата
езикова символика на тангризма. Затова когато алхимиците на
средновековието са намирали символа Живак и са се тровели,
загрявайки го дълго, очакващи да получат нещо странно – еликсир
на живота и т.н., изобщо не са подозирали, че наистина става
въпрос за еликсира на живота – ДНК, но кодирана в елемент
от Кристалното царство, който започва със същата буква
като Живота – живак. Вертикалът на буквата Ж, около който
се „завихрят” двете спирали и . Може би сега ще започнем да
разбираме какво точно означават неразбраните и от евреите
слова на Ной към сина му Хам – „прокълнатия”, тоест Този, на
когото е наредено да служи на братята си – той и поколенията
му. Щом Хам е Средната вертикална ос, около която се завъртат
спиралите на ДНК (Сем и Яфа), то става разбираемо как им служи
той – става остта, около която се завърта ДНК спиралата. Когато
Хам вижда голотата на своя баща, тоест разбира значението,
ролята и развитието на двете спирали на човешкия род, докато
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братята му, скрити зад чаршафа, не могат да видят „голотата
(ДНК качествата) на баща си”. Така е, защото те не могат да се
развиват, ако не се стабилизират около Хам. Тяхната слепота е
слепотата на единичната спирала, завиваща се около общото
енергийно поле на Хам (вертикалната енергийна структура), но
неспособна да осъзнае, „да види” другата спирала. Двамата братя
не осъзнават новата насока на еволюция на ДНК във времето на
пета коренна раса. Ной е име, което на български означава ЙОН –
Голяма епоха на развитието (цикъл от коренни раси). Юнг го нарича
Еон, което е същото.
Буквата Ж, доказвайки още веднъж своето грандиозно значение
в тангризма и азбучната символика на Българската писменост,
носи в себе си тази информация както и възможността самата тя
да се раздели на две – Ка и Ба. Всъщност ние трябва да разглеждаме
Ж като две К обърнати огледално и сляти във вертикалната си ос.
Оттук идва и символиката на Небесната душа КА, която Египет,
този велик наследник на Орфизма и Тангризма, превърна в основна
духовна цел на фараонството и жречеството. Изящно маскирано
в безбройните надписи и неразгадаема символика. Според Египет:
човека има небесна душа КА, която е субстанцията ръководеща
живота на земния човек и за която хората трябва да живеят
морален и етичен живот докато са на земята. Но те нямат
понятието БА – земната форма на небесната душа, с която
българите означават земното си съществуване. В алхимията
това значение е обърнато, за да се скрие посоката на четене на
символиката. Но не само да се скрие, а и защото в човешките тела,
прогресиралите хора (Ба), съжителства и небесната Ка (духът в
нас). Размяната на тези кодове не е от съществено значение за
посветените, защото се символизират две огледални отражения
на един общ символ – буквата Ж. Също като структурата на
нашия мозък – двете полукълба – можем да сменим имената им, но
тяхната дейност не се променя от това.
Това велико знание и динамично равновесие на еволюцията
на ДНК става в началото и края на всяка Коренна раса. Тогава
Синовете на ЙОН са отново тук и дават своята будност, за да
подготвят ДНК-то на новото поколение за новата раса. Ной спи,
опит от виното – тоест вече има неразвиваща се повече ДНК,
затова трябва да се смени епохата.
Не веднаж съм казвал, че ХАМ е тук, в Земята на Йон (Ной),
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Балканския полуостров или Жлезата на времето – защото енергиите
на полуострова бележат началото и края на всяка голяма епроха.
В Египет небесната КА, става Жива душа като влиза в земно
тяло и двете души живеят заедно в симбиоза докато настъпи
времето на Ка да напусне тялото. БА е животинска душа, развивана
и еволюираща под ръководството на небесната Ка.
В Българската колобърска традиция е обратното – Ба е
небесната, а Ка е земната душа, но това не променя смисъла на
символиката, защото посветените го знаят.
Тук е истината и за символиката на Жезъла на Асклепий,
ученикът на Тот или Хермес, както го нарекоха гърците. Неговите
змии (Сем и Яфа) се усукват около Жезъла (Хам) два оборота
и половина. Това е не само символика на енергията Синджир
(Кундалини), а и процесът на структурирането на ДНК, докато
съберат „отровата” (елексирът) в Чашата на Еволюцията. В
Индия и до днес не могат да обяснят от къде и защо оборотите
на енергията Кундалини са 2.1/2, тоест защо Змията в нас прави
два оборота и половина и задвижва енергиите на цялото тяло?
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Кадуцеят на Озирис

Кадуцеят на Египет

Хермес с Кадуцея

Всички Кадуцеи и символи, които нямат два оборота и половина
в телата на змиите около Жезъла са свободни интерпретации.
Сакралният символ трябва да има точно два оборота и половина,
независимо дали жезълът завършва с шишарка, крила или глава
на змия. Чашата на Духовната еволюция и нейното значение ще
разкрием в следващата глава.

свещенн и ят
и

Арк + Тур = Арка + Кула (тур) = Утроба + Фалос
В тази глава ще разгледаме един от най-спекулативните
въпроси на псевдоалхимията, така широко и толкова бездарно
интерпретиран от необузданото творчество на непросветените
умове, че идеята е станала повод за написването на купища
измислици. Най-тъжната от които е Рицарството и Войната –
кървавата ръка на папизма.
Най-изродената форма на сатанизма е, когато под формата на
духовна идея сложиш в ръката на човека оръжие и го превърнеш в
убиец. Не убивай! – няма алтернатива. Мойсей, Борис Първи Михаил
и Папизмът са части от черната мантия, под булото на която
прозира нарушаването на най-тежката заповед от дейността на
човека в Света и Вселената: не убивай!
Най-изтънчената форма на това братоубийство е
Рицарството. Дълбоко в своята същност рицарството не е
друго, а просто бляскава фасада, зад която се крие жадна за кръв,
богатства и власт, ложа.
Спекулативното мислене на някой самозвани тълкуватели,
дори когато е прикрито под художествената форма на
литературния жанр, красноречиво доказва до каква степен на
заблуда може да се стигне чрез претенциозното невежество.
Случаят със Свещенния граал, в който била събрана кръвта на Иисус
Христос и ширещата се легенда за нейното тайно съхранение, е
изключително показателен докъде може да доведе религиозният
фанатизъм и липсата на истинско знание. Ако изключим поводът,
който легендата услужливо дава на определени среди да започнат
религиозни военни походи, уж за спасяването на свещенните
предмети, всичко, което се говори и разказва не почива на никакви
факти и предания, свързани с разпъването на Иисус Христос.
От самото начало утвърждавам: Свещеният меч и Свещената
чаша съществуват! И нямат нищо общо нито с крал Арктур, нито
с Иисус Христос. Те са стара като света истина, притежавана в
пълнота само в устното предание на колобрите – алхимици, които
са я разказвали, може би като приказка, на по-младите си събратя,
за да повдигнат духа им или да ги подготвят по-лесно за бъдещите
посвещения и изпитания, но само толкова. Притчата и приказката
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са перфектният начин да се предава знанието, активизирайки ума
на слушателя. И това е единственото оправдание за тези, които
са я разпространили извън кръга на посветените.
От алхимична гледна точка двата предмета (чаша и меч) са
архетипови образи на съществуващи в човешкото тяло центрове
и процеси, които се задействат при определени обстоятелства
на по-високо от физиологичното ниво, тоест след определен
алхимичен процес. Става въпрос за двата строго сакрални
символа за принадлежност на дадена душа (човек) към групата
на посветените в знанието (чашата) и на посветените воини
(мечът).
Процесите, които превръщат Меча в средство за действие
и Чашата в съд за висши качества и умения, са дълги и трудни. За
тяхното правилно усвояване са нужни години обучение и развитие
на ума и тялото. В подробности този низ от действия и порции
глътки от знанието, е описан прекрасно в Епоса на българските
колобри „Марко Криловити” или както днес е известен „Крали
Марко”. В книгата „Колобър” частично разкрих какво означават
символите Синджир, Сабя, Боздуган и разсичането на „Трите
синджира с роби”. Сега ще продължа с анализирането на това знание
на чисто алхимично ниво, без да поясняваме процесите в дълбочина,
защото знанието ще разкрия напълно когато анализирам този
прекрасен епос на българите, идващ от дълбините на тяхната
многохилядна история. За улеснение на читателя ще изведа един
аналог, който със своята голяма известност ще допринесе, според
мен, за по-лесното разбиране на символите. Става въпрос за
енергията Кундалини както я наричат в Индия. В българския епос
тази енергия се нарича Синджир. Кундалини има два съпътстващи
я потока енергия, наречени Ида и Пингала. Синджир също има два
съпътстващи канала – Сабя и Боздуган. Това са трите потока,
които трябва да овладее всеки човек, тоест да се освободи от
тяхното влияние и по-точно от нивото, в което се намират те при
обикновените хора, всеки човек тръгнал по пътя на собственото
си усъвршенстване.
В човешкото тяло тези три потока енергия се развиват и
организират чрез своите енергийни центрове, разположени по
дължината на гръбначния стълб от където идва и името им –
синджир. Прешлените на гръбначия стълб дават идеята за това
находчиво име, което естествено ни отвежда и до подвига

за тяхното освобождение. Процесът е напълно алхимичен и се
извършва от самата душа в процеса на нейното обучение.
Структурно Мечът напълно съвпада с главата50 и целия
гръбначен стълб, включително и опашката. В неговото енергийно
тяло естествено се вписва и Чашата, която обаче достига и се
развива главно в торсът, в зоната на белите дробове. На рисунката
ясно е показано как двата символа се вплитат един в друг.
Аура – ореол на мозъка
7ма чакра
6та чакра

А

Б

5та чакра
Чаша

50
Главата на дръжката на Меча – двуострият тракийски меч Румфея,
който се използва правилно в сакралната литература за символ на борбата, която
душата води, за да постигне своето и на събратята си освобождение, в сакралните
знания на българите задължително има кръгла или сферична форма, символизираща
човешкия череп. Ако символът е чист кръг с дупка или с вграден в него символ,
скъпоценен камък и т.н., означава Танг-Ра и водачеството на Небето в делата на
Багатурите – светлите воини. Задължително е да се изобразява двуострия меч
Румфея, защото това е оръжието на борещата се за еволюция душа чрез своите
два режещи ръба – двете поляризации на енергията в нашето тяло – Сабя и
Боздуган.
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На същата рисунка виждаме и две допълнителни ленти А и В,
които образуват голям и малък кръг с допирна точка в подножието
на черепа или първи шиен прешлен. Това са двата потока
енергия, опасващи нашето тяло и усукващи така енергията на
Сабя и Боздуган, че тя навлиза (малкият кръг) в черепа(мозъка) в
противоположното полукълбо. Но за това по-късно. Сега нека се
завърнем на рисунката и проследим енергията Синджир (в гръбнака),
заедно със съпътстващите я Сабя и Боздуган, как се заражда и какво
прави, когато тръгне към малката орбита на главата.
На първо място ние виждаме, че в основата на нашия
гръбначен стълб има един триъгълник, където като змия е навита
малка спирала. Това е енергията Синджир (Кундалини), която
функционира на Първо ниво у всеки човек и захранва тялото му.
Когато обаче се пробуди за духовен живот, тоест по алхимичен
път в нея настъпят такива промени, че съзнанието ни активира
духовните ни потенциали, тя не се движи вече предимно по
лентовидните тела А и Б, а тръгва направо по гръбначния стълб.
Както видяхме прословутият Кадуцей на Асклепий, ученикът на
бог Тот (Хермес) илюстрира същата идея. В него двата потока
А и Б (Сабя и Боздуган) са означени чрез телата на бяла и черна
змия, които изливат своята отрова (секрет) в чаша. Но Кадуцеят
не може да надскочи медицинската сфера на символиката, въпреки
че съдържа една съществена подробност – двете змии описват
две извивки и половина около остта на чашата, което е символ
на спящата Кундалини (синджир), докато в алхимичната символика
на колобърството този процес се реализира вътре във върха на
Меча в началото (триъгълника) на острието му, а двата оборота
и половина на змиите вече описват първичните пръстени на
енергията когато е пробудена за развитие, както и постиженията
в това развитие. Определено твърдя, че този дълбоко алхимичен
символ е по-подробен и по-точен в българската колобърска
традиция, защото притежава още едно разширение, което ще
видим по-късно. В този тръгълник спящата духовна енергия на
нашето съзнание чака времето на своето пробуждане, след което
енергията тръгва директно по Синджира (гръбначния стълб) и
достига главата. Нейният поток определя тялото на Меча.
Неговите две режещи страни се наричат Сабя и Боздуган.
Сабята е българско оръжие, известно още от древността. Сабята
е остра само от едната страна (защото е оръжие на коннен

Мозък
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боец) и има женски характер – ИН енергия. Боздуганът е мъжкият
поток (дясна част на тялото) – Ян енергията. Двата потока се
кръстосват в центъра на тила, в първи шиен прешлен и разменяйки
местата си се вливат в мозъчните полукълба на главата. Освен
това двуострият меч има и канал по средата на своето тяло,
който е символ на течащата директно към главата енергия.
На духовно ниво потоците свързват безпрепятствено всички
центрове(колела,чакри) по гръбначния стълб.
Сега да разгледаме символа Чаша. В зоната на гърдите,
на белите дробове, а всъщност около енергийния център на
тимусната жлеза се образува така наречената чаша. Чашата като
символ означава съд, в който се вмества нещо – течност, енергия в
нашия случай и т.н. Енергията на тимусната жлеза е изключително
мощна и завихря около себе си енергийно поле наподобяващо геврек
или пръстен с център в тимуса. Всъщност истинският му център
се намира в сърцето, в неговата мозъчна структура. Българската
колобърска традиция твърди, че в сърцето има мозъчна сруктура,
която инициира и запаметява всички възникнали в душата на човека
отношения. Сърцето има два сакрални центъра – на кармичния
атом, контролиращ личиният ритъм на сърцето и на мозъка в
него, контролиращ чувствителността ни. Сърцето е Престол на
Средния принцип – Душата. Тези два центъра, заедно с тимуса –
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космичния приемник на енергията ЦИ – образуват триъгълника на
Чашата.
Нека си спомним, че Мечът също имаше триъгълник, в който
спи енергията на духовността. Когато тази пробудена енергия
достигне сърдечната зона тя не продължава нагоре, а се завихря и
образува Чаша. Всъщност Чашата представлява енергиен пръстен
с основа в сърцето и дълга дръжка, която е самото тяло на Меча.
В тази чаша започва да се събира духовната мощ на пробуденото
съзнание и нарастващата сила на Любовта – братския импулс
на Средния принцип. Припомняме на читателя, че енергията Ци
навлиза в нашия организъм чрез ноздрите, разделя се на два потока
навлизащи в белите дробове и в главата. Потокът в белите
дробове пълни чашата и активизира душата на човека, като при
жените този енергиен потенциал става и основен източник на
енергията ЦИ за бебето.
Енергията ЦИ изпълва чашата и едва тогава, с голяма мощ
навлиза в зоната на следващия енергиен център, известен в
индийската митология като пета чакра (гърленият център –
астралният). Достигайки Астралния център енергията свързва по
особен начин душата на човека с неговото астрално копие, което
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подготвя пробуждането на Третото око. След това отново
тръгва по Синджира на гръбначния стълб и достига тила, където
двата потока се кръстосват и навлизат в главата. В центъра на
мозъка, в една негова изключително сакрална зона, двата потока
се събират и захранват мозъка и ума ни с енергията на духовното
развитие. Може би читателят вече е забелязал, че мечът над
чашата в зоната на нашата шия е всъщност дръжката му. Кръглият
свод на черепа естествено завършва тази дръжка, а мястото на
кръстосването на потоците попада в центъра на китката, ако си
представим че го хващаме в ръка. В древността дръжката на меча,
мястото на захвата, винаги се е правило като две усукани около
остта змиевидни спирали, които символизират двата енергийни
потока овладени от ръката на воина. В действителност Мечът
пробожда Чашата и тя образува около неговото тяло своя енергиен
пръстен. Тази чаша има още една особеност – има три дъна, три
слоя с изключително специфични характеристики на събиращата
се в нея енергия, които заедно я напускат и отиват към главата.
Всеки от тях ръководи три процеса на усъвършенстването на
душата (чашата). Символично те се ограничават от диафрагмата,
плеврата и двете крила на дробовете.
Ясно личи как ключиците илюстрират напречните части
на дръжката на меча, а пръстенът на чашата е ограничен от
раменните стави.
Движението на енергията по гръбначия стълб, като и пълненето
на чашата, преминава през пет различни степени на активност,
докато личността овладее своите емоционални качества и успее
да насочи потока на духовността си за системно преобразуване на
съзнанието. И това е основната цел на този процес – промяната
на нашето съзнание. Най-голямата, най-дългата спирка по този
труден път на развитието на нашето съзнание е пълненето на
чашата на Сърцето, или Чашата на Христос както са я кръстили
съвременните „алхимици”. Всичките пет етапа са чисто алхимични
и представляват низ от събития и изпитания, в които се проявява
нашата духовност. Едва тогава енергията се преобръща и влиза
в мозъка, където Висшето ни съзнание (свръхсъзнанието) поема в
свои ръце нашето развитие.
Петте етапа са:
1. Пробуждане на спящата енергия на духовността.
2. Тръгване на енергията по пътя на изпитанията – по
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тялото на Меча и овладяването на двете „оръжия” на еволюцията
Сабя и Боздуган. На този етап човекът е воин – води битка след
битка за освобождението си от елементарните страсти, от
безбройните капани на егото. Душата става тракиец – воин на
свещенната Румфея.
3. Пълнене на Чашата. Промени в паметта на Сърцето.
Промени в ритъма на кармичния атом, контролиращ сърдечния
ритъм. Слънчевият сплит набира енергия, за да напълни бързо
чашата (като изтегля енергия от двете физически чакри – 1 и 2 и
я насочва към сърцето: най-бързо и ефективно става чрез отказ от
обилно хранене и активен полов живот).
4. Енергията на Чашата блокира центъра (жлезите) на
Астралното тяло (емоционалността и кармата) в гърлото
и тръгва към главата. Промени във физическия носител, за да
се намали клетъчния състав на тялото (за бъдещото тяло на
посветената душа). Аскетизъм.
5. Енергиите на полярните канали разменят местата си и
навлизат в полетата на полукълбата, където започва събуждането
и изграждането на нова мозъчна енергийна структура пригодна да
развие нивото Телепатия – пълното отваряне на Третото око.
Връзката Слънчев сплит – Гърло – Мозък е постоянна. Душата става
Бал-гуру (българин), Бий или Бо – старша душа, знаеща и мъдра.
Предстоят още два етапа в развитието на мозъчната
активност, влияещи на съзнанието ни, но те не са пряко свързани
с разглеждания проблем, затова няма да ги анализираме. Освен
това те се осъществяват под вещото ръководство на Учител от
Небето, докато петте епата, описани по-горе се извършват от
самия човек с помощта на неговия земен наставник.
Читателите, които са чели книгата „Пътят на пробудената
душа или Астрология на траките” могат да проследят първите пет
подвига на Херакъл аналогично откривайки процесите на неговото
пробуждане и усъвършенстване на личните качества (Овен, Телец,
Близнак, Рак и Лъв).
Епосът „Марко Криловити” и „Подвизите на Херакъл” са
блестящо потвърждение за дълбоките връзки и знания между
българи и тракийци, населяващи Балканския полуостров, Жлезата
на времето, а в древни времена Земята на ЙОН, с главен център
Ерусалим (трихълмието на Хам) – днешният Пловдив.
Като наследници на Българската колобърска традиция
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катарите може би са предали на рицарите–тамплиери това
знание чрез интересната легенда за непобедимия меч на Багатура,
както и за есенцията на чашата на Колобъра, но по-късните
версии, присаждайки ги в християнството, са изместили идеята
доста далеч от истината и знанието.
В чисто алхимичен аспект символите Меч и Чаша съдържат
информация за движението и качеството на електромагнитните
потоци, както и за тяхната синхронизация, под чието
ръководство работят химичните и психични атоми по сродство.
Синхронизацията се осъществява на четиринадесет нива в
системни двойки на енергиите Ян и Ин или Сабя и Боздуган в
полетата на тялото.
Аурата на човешкото тяло, за която често се говори в
езотеричната литература, е резултат от тази вътрешна
синхронизация на електромагнитните потоци в организма на
хората, чието Ляво-Дясно движение дава още едно ниво на знание
за символите Свастика и Сувастика. С тяхната символика се
обозначава „пресукването” на електромагнитните потоци Сабя и
Боздуган около Синджира. В астрономичен аспект това означава,
че енергийните канали в организма на изправения човек реализират
„пресукването” на Етъра в система, позволяваща на четирите
физични субстанции вода, огън, въздух и земя да образуват
четиринадесетте канала. Да се говори и твърди, че някой може
да регистрира и контролира аурното излъчване на човек е
равнозначно на твърдението, че тези вътрешни пресуквания и
тяхната характеристика в умствено-емоционалният живот на
човека могат да бъдат разбрани. На този етап от развитието на
науката и техниката това е невъзможно. Днес могат само да се
регистрират фазите на излъчването, в които цвят, интензивност
и промените им, са много далеч от истинското състояние на
аурното електромагнитно поле.
В аурното тяло на излъчваната енергия главата има
самостоятелна регулация и интензитет. Символично това знание
е предавано доста вярно от християнството чрез ореола над
главите на светците.
Мечът и Чашата, чиито значение и символика обясних по-горе,
илюстрират:
1. Общия принцип на физичния (квантовия) обмен в тялото
– сборът от електромагнитните потенциали на всички Джу1
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(ядрата) в организма. Тази физична реалност, вътре в химичната
реалност на човешкия организъм, трябва да ни подскаже колко
дълбока и фина е аурната субстанция, като имаме предвид
несметното количество ядра на атоми в нашето тяло.
2. Чашата илюстрира единичния, личен принцип (планетарния
Ин, женски тип) – всички Джу2 – електронните организации като
общ сбор и като сбор от електроните на елементите в тялото
ни.
3. Половата система – електромагнитните отношения на
Творческата сила на Общото(простатата) и СЪ-творческата
пещера(матката) на Единичното, в която се обединяват
творческите електромагнитни сили на Вселената и дават плод –
бебето.
Мечът и Чашата делят организма на четиринадесет
специфични структури, които отразяват: 4 + 4 = Ян + Ин
електромагнитни двойки – Законът за Осморното развитие на
биологичните структури на планетата. Към организма, в него, е
всадена половата система, която е Канатица – шестстепенното
организиране на материята (електромагнитно) от Въглерода.
Неговата пълна електромагнитна динамика на Джу1 (6 протона +
6 неутрона) и Джу2 (6 електрона), които регламентират Живота,
тоест организират атомите по химическо сродство на всички
молекули в структурата и се получава електромагнитната пулсация
на живата душа. За първи път в електромагнитнитните полета
на клетките този четиринадесет степенен животворен импулс
се реализира в сърдечните и белодробните клетки. Чрез своя личен
набор от атоми по психично сродство в молекулите се задействат
пулсациите на Ритъма. Този Ритъм (на сърцето и белите дробове
– дишането), е носител на енергиите на Вселената и Планетата в
обединен Общ синхрон на Слънчевата плазма.
В митологията на Египет и Тракийските митове, това
знание е пресъздадено чрез легендите за Озирис и Орфей. Египет,
неразбраният и до днес Египет, разработва мита за разкъсването
на Озирис на четиринадесет части, но въпреки че неговият фалос
се изгубва, съпругата му Изида зачева Син от Небесния човек –
Орион.
Тракийската легенда за разкъсването на Орфей от вакханките
е същият, но далеч по-древен и принципен мит. По същество и
двата мита са сакрално знание за БИполяритета и неговите

Г раал .
свещенн и ят
и
А рктур
крал
на
М еч ъ т

51
Лирата на Орфей, най-древният струнен музикален инструмент на
земята, е символ за знанията и връзките на едно от тракийските племена със
съзвездие Лира. Лирата като струнен инструмент произхожда от племето Одриси.
52
Дум-ай и Жън-ай са имената на двата главни потока енергия „меридиани“
в човешкото тяло, които са известни още като Заден среден меридиан и Преден
среден меридиан. Познати са като китайски имена, но са с български произход,
защото Дум-ай в тангризма означава Баща на енергията, а Жън-ай майка на
енергията. Така се наричат мъжкият и женският аспект на Танг-РА. Синът,
Средният принцип се нарича Ум-ай. За подробности виж Колобър.

10. 2.

вътрешни поляризации в организма на живите същества.
Четиринадесетте къса, на колкото разкъсват телата им, е код
за образуването на четиринадесетте електромагнитни потока в
нашия организъм, които създават Земния човек като подобие на
Небесното електромагнитно устройство. Тук енергията Етър
играе основна и ръководна роля. Синджирът на небесния воин
Марко Криловити е идейно отражение на Небесната структура
в Галактичното Колело. Сабя и Боздуган са свързани енергийно с
творческите принципи в ръкавите на нашата Галактика – Млечен
път, която е двуръкавна. Затова всички твърдения, че ДНК имала
повече от две спирали, обединени около своя електромагнитен
център са необосновани и невъзможни за реализиране.
Орфей и Озирис са две нива в еволюционната организация
на електромагнитното развитие на човешкия организъм,
въпреки че при Орфей се отнасят и за целия Животински
свят. Докато при Озирис имаме частен случай на Вселенната и
Галактическа организираност – човекът. Орфей затова разговаря
и общува свободно с животните …чрез Седемструнната си
Лира51. Седемструнната Лира е инструмент за Обединение на
четиринадесетте главни електромагнитни потока, които
имат и своите 64 подцентъра, контролиращи всичките… малки
центрове на организма ни. Всички електромагнитни потоци са
систематизирани в три базови центъра, всеки подчинен и работещ
с един от Трите човека в нас: Глава – базов електромагнитен
център – ухото, Тяло – базов електромагнитен център – ръцете и
Полова система – с базов електромагнитен център – стъпалата.
Електромагнитната система на тялото се контролира от
Дум-ай и Жън-ай52 в действието, но като ДАО поток – в хармония,
докато базите в ухото, ръцете и краката са входове и изходи
на потоци във връзката им с етера, плазмата на Слънцето и
магнитното поле на земята, които не са в хармонични отношения
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помежду си.
Мечът и Чашата, без да е нужно крал Арктур да се сражава или
пие вино, са неразделна част от вътрешната алхимична организация
на нашия организъм, в който водещата роля на химичните и
психични атоми по сродство имат определящо значение.
Сега нека погледнем разгледаната енергитизация в тази глава
от друг ъгъл. Всички духовни школи и учения разглеждат системата
от жлези, наречени колела (чакри), плоскостно и последователно
– в алхимията този илюстративен похват се практикува само
при начинаещите ученици. За напредналите колобри системата
от енергийни връзки и структурата на движението на енергията
Синджир има пространствен, тримерен, спираловиден характер,
регламентиращ двата основни потока енергия отнасящи се до
поляризацията на организма през деня и нощта – най-малкият
слънчев цикъл за планетата ни. Тази поляризация се сменя през
нощта и деня и е с противоположен знак за мъжа и жената. При
мъжа дясната половина на тялото има положителен знак през деня и
отрицателен за лявата половина. При жената е точно обратното
– дясната е отрицателно заредена, а лявата – положително. Този
поляритет осигурява енергийното стиковане на телата ни при
полов акт и дори прегръдка.
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Преди да навлезем в същността на въпроса нека запомним,
че в алхимията магнитните потоци на организма се движат по
Синджира кръгово, спираловидно. Те се зараждат в перинеума, но
тръгвайки нагоре не се движат по права линия, а спираловидно,
ограничени от Сабя и Боздуган. Сега да погледнем тялото по
неговата вертикална ос. Наблюдаваме отдолу нагоре – от
перинеума – първо колело (чакра). Енергията Синджир се движи
обратно на часовниковата стрелка, кръгово около своя център
(перинеума) и по остта на меча се придвижва нагоре с ширина,
ограничена от каналите Сабя и Боздуган.
Движейки се по тялото на меча нагоре енергията се среща
с енергийните центрове на жлезите, които последователно се
въртят в посока винаги противоположна на потока Синджир като
цяло. Казаното означава, че енергийният вихър на потока Синджир,
изкачвайки се нагоре започва да се върти от перинеума в посока
обратна на часовниковата стрелка и достигайки до половата
чакра се среща с нейният личен енергиен поток по посока на
часовниковата стрелка. Двата потока се сливат и обединяват
в общо движение, но с нарастнала сила. Движението нагоре
продължава докато стигне слънчевия чекрък (колело). Мощта
нараства особено силно и образува широка плоскост около центъра,
който става „дъно” на чашата, която разгледахме по-горе. Следва
мощното движение на диафрагмата, която създава вторични
хоризонтални пулсации на енергията Синдижир и тя изпълва целия
гръден кош – в буквалния смисъл на думата. Достигайки центъра на
тимусната жлеза енергията осъществява основната си роля – да
захрани Душата (средния принцип в нас), с нужното количество
енергия за окончателното пробуждане на душевноста, която вече
започва да надделява над Аз-а, ума ни.
Така вертикалното движение на енергията придобива двойна
поляризация – непрекъснато и постъпателно навлиза в лявата и
дясната половина на тялото, спираловидно завихряйки се вътре в
него.
В областта на шията потокът се стеснява, набира огромна
мощ и се устремява към Шести център, подпомогнат от
енергетиката на Пети център – към жлеза… която има два лични
центъра около Щитовидната жлеза. Това подпомага двете части
на потока да получат мощно енергетизиране за трансформация на
чувствителността ни. Потока е вече в дръжката на меча – тук
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Съдбата (кармичните атоми по сродство) и личната ни потенция
за свободна творческа дейност се сливат (или противопоставят
антагонистично при непросветлените хора), и ние сами насочваме
необратимо своя поглед към Вселената, към Отеца Небесен или
към Царството на духовността – както и да го наречем става
въпрос за едно и също нещо – духовно устремената душа спира
да се ръководи от Земната йерархия и призовава Небесната
йерархия за подкрепа и напътствия. Небесната и Поднебесната се
срещат в критичната зона на великото преобръщение. Настъпва
Преображението на личността.
Достигнала зоната на шести център, душата получава дар –
ясно виждане, ясно чуване или ясномирис. Тези са трите състояния
на пробуждането, в които ДАО хармонизирането „качва” ученика
на Пътя на пробудената душа. Тук е най-прецизният капан за
душите. Сега, в това неопределено състояние на новото душевно
качество, човекът най-лесно попада в примките на йерархията на
злото, която владеейки земните потенциали примамва душите
с разнообразни „качества и умения”. Когато ученикът се усети
– обикновено твърде късно – са нужни неимоверни усилия да се
откажем от „наставниците си”.
Щом основният енергиен поток достигне Лоното на бога, тила
ни, той се завихря и организира потока на енергетиката на двете
ни полукълба, които… организират тороидалното поле на Втория
човек в нас – мозъка. Поляризацията на двете полукълба има напълно
самостоятелен принцип на организация, въпреки свързаността със
Синджира, който „де факто” е част от организма. Сега вече можем
да осъзнаем каква е ролята на мазолестото тяло във физическия ни
мозък. То е междинен енергизатор, преобръщащ спираловидните
кръгови движения на енергията на полукълбата, които имат
противоположна по знак енергия, но чрез мазолестото тяло се
свързват в мощна енергийна система, напълно независима от
битието на тялото и много податлива на влияние от квантовата
реалност – елементарните частици. Целият процес, описан от
мен в студията ми „Свръхсетивност – ясновидство или епилепсия”
се базира на това мое разбиране за дейността на мозъка ни извън
неговата ежедневна рутинна дейност.
Когато енергията достигне Седми център, края на дръжката
на Меча – битката приключва, независимо в коя йерархия е попаднал
ученикът. Тогава Чашата на знанието и Мечът на войнството

започват да служат вярно на своите покровители чрез личността.
Така хората се делят на „овце” и „кози”, на бели и тъмни служители,
на добри и лоши и т.н.
Спираловидното движение на енергията на душевността
образува тялото на Чашата, в която се събират еликсирът на
нашето развитие и Мечът на качествата на служението ни.
ДНК се променя.
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Трансмутациите по психическо сродство, достигнали високо
ниво, преминават и една последна фаза – духовната, тоест фаза
на специфични промени, възможни само при човешките същества
(и то не при всички хора), затова тази трансмутация разглеждаме
като отделно ниво. Всички духовни процеси стават изключително
в съзнанието на човека, въпреки че променят кардинално и цялата
биосистема на неговия организъм. Промяната, в нейния краен
вариант, може да има и феноменален характер.
Крайният резултат, видимият, е един неоспорим факт –
организмът не се разлага. Да не се разложи един организъм не
означава нищо друго освен, че неговите атоми „по химично
сродство” са станали неразрушими като химическа и физическа
организация. Клетъчната система е „застинала”, изпаднала в
особен вид неспособност да се разпадне – тя е неферментираща.
Телата на всички светци, особено силно почитани в православното
християнство, са достигнали именно това трето ниво на
трансмутация – духовното. За хората на науката, особенно
за генетиците, може би ще представлява интерес отговорът
на въпроса: Какво става с течността в междуклетъчното и
вътреклетъчното пространство в такива тела? Ако приемем,
че междуклетъчната течност е снижена до минимум чрез
стопяването на органичната маса, чрез пост, глад и т.н., то
какво става все пак с течността вътре в клетката, защото там
липсата на достатъчно течна маса означава само едно – смърт
на клетката. Организмът живее, тоест клетките функционират
нормално, настъпва смъртта и… какво става тогава с течността
в тях след смъртта? Къде отива тя? Защо не се разлага? Процесите
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на разпад и ферментация са неизбежен физиологичен закон при
смърт на материята. Дори дървесната маса се разпада за няколко
години. При всички мъртви тела клетките на определени органи
(нокти и коса), продължават да растат. Защо при светците
нетленното им тяло не поддържа този прост физиологичен
процес? Не означава ли това, че естественото мумифициране на
тялото е трансмутационен процес, при който спират функциите
на всички клетки в тялото – без изключения. На всичко отгоре
тялото започва да благоухае – липсва гниенето, ферментацията и
разлагането на клетките.
Алхимичният отговор може да бъде даден и той несъмнено
ще ползва съвременната наука, но ще може ли тя да ограничи
прилагането на подобно знание само в рамките на научния
експеримент? Няма ли да се възползва някой от възможността
да трансмутира организма още „по-напред” в този процес?! Ето
една от основните причини Алхимията да се пази като наука
за посветените, за готовите да изгубят живота си, но да не
допуснат злоупотреба с нея. Тук се крие основанието на катарите
да живеят отделени от света и неговата суета. Тази е според
мен, основната причина да приемат смъртта, но да не изменят на
идеите и знанията си. По тази причина алхимиците са достигнали
до съзнателното иронизиране на информацията, като опита да се
превърне оловото в злато или да се направи философски камък –
капани за наивни души и алчни царедворци. Като си помисли човек
колко наивници са посветили живота си на тази идея, че и алхимични
трактати са изтипосали – да не би случайно човечеството да
изгуби безценните им „изследвания”.
Трябва обаче да уточним, че мистичните бягства от
изграждането на духовно съзнание, което се реализира само
чрез развития интелект, не са най-важният или единствено
допустимият път за разширяване на съзнанието до свръхсъзнание.
Те не са единственият Път към еволюцията на човешкото
същество до свръхсъзнание, а само част от тази неограничена
възможност да се издигне съзнанието на космично ниво.
Целта на линията на посветеността е не да изучим света, а
да открием себе си. Но без изучаването на света не е възможно да
резберем себе си правилно. Затова е нужен интелектът… който
трябва да развием и да насочим към себе си, без да му позволим
той да ни води в това трудно изследване. Той, интелектът, е
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Интегрално съзнание – необходимо е да уточня, че интегрално съзнание
в материалния свят, какъвто ние го познаваме и имаме възможността да го
осъзнаваме, не е възможно да се изгради, тъй като за да е съзнанието наистина
цялостно и общо, всеобхватно и пълно в истинския смисъл на понятието, трябва
света, човека и проявените му качества да се разглеждат с извънсубективен метод,
което е практически невъзможно. Не е възможно изследването, каквото и да е то,
да разглежда обективно човешките прояви без изследователят да влага никакъв
субективизъм. Да се изгради интегрално съзнание означава осъществяващият
процеса на осъзнаване да е лишен от каквото и да е лично отношение, което е
практически невъзможно, защото никой не може да направи нещо без да влага
отношение в действието. Или както казва и Шри Уробиндо: „Мисленето може да
е и интегрално, но това касае само неговата форма… Какво е да си интегрален
– да възприемаш цялата реалност не като човешко, а „само” като същество –
да си старец и пеленаче, мъж и жена в Едно” („Интегрално мислене”). А такова
парадоксално съчетание все още няма! Интегрално съзнание не може да има,
защото осъзнаването е процес на опознаване, тоест Субектът, който опознава
„отвън” установява само Общото и не може да опознае (и осъзнае) детайлите. Ако
пък проникне в него и опознае частното, той е „вътре в цялото”, но вижда само
детайла, следователно губи от полезрението си общото – цялото. И в двата случая
се губи възможността да имаме интегрално (цялостно и едновеременно) съзнание
на нещо-то. Чистият обект принципно е непознаваем, както и светът, в който
живеем, е непознаваем цялостно, а само частично. Човечеството до днес, все още
не е дефинирало понятието съдържание. А интегралното съзнание е едновременно
проникване в съдържание и форма – комплексно.
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инструмент, средство, а не цел на себеизследването. Колкото повисок е интелектът, толкова по-трудно му е да навлезе в себе си,
да се самоопознае, но и толкова повече са възможностите да се
осъзнае интегрално53, а не феноменално, тоест мистично.
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1 1 . А л х и м и я на сродните д у ши . Лао Д зъ от
рода Б о я н . Б о я н Ма га .
1 1 . 1 . А лх и м и я на сродн и те душ и
Само това, което усложнява връзката я прогресира, тъй като
организира нова още по-комплицирана обвързаност.
Д.Кхул
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душ и

Никой не може да реализира себе си и да постигне съвършенство,
докато не открие подобието си в човек от другия пол.
С.М.
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Днес, когато се преоткриват андрогинните двойки, сродните
души невинаги ще успеят да се слеят така, че да се получи
стабилна двуполюсна душа. Най-често едната от тях е отдавна
подвластна на тъмната ложа и битката за нея е много тежка
и дълга от страна на партньора, за да я отвоюва от тъмата.
Обърщам внимание на читателя, че почти във всяка сакрална
вълшебна приказка става въпрос именно за това – битка на
посветената душа за своята половинка, с която се съединява след
преодоляването на редица подвизи, тоест посвещения. Обобщено
можем да констатираме наличието на една скрита цел във
вълшебните приказки: да се утвърди в душите на хората духовния
стремеж към самоусъвършенстване, прилагането му към другите
и в откриването на своята сродна душа – принцесата или принца.
Понеже по този въпрос се говори много през последните години
– преходният период към следващата Коренна раса – ще поясня
накратко какво означава да откриеш своята сродна душа и каква
трябва да е тя. В поредицата от прераждания, между членовете
на групата към която принадлежи дадена душа, се получават
редица положителни или отрицателни отношения. Когато
душите се преродят отново, тези отношения се проявяват в
живота като добри или лоши връзки. На първо място такива са
всички родови прераждания – в едно семейство, в един род и т.н.
– до конгломератите: етнос, народ, държава, религиозна общност.
Второто ниво се отнася за нашите лични взаимоотношения:
ние задължително се срещаме с много преродени души и влизаме в
отношения с тях. Положителните ще ни внушават сродство: на
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характерите, на целите, на чувствителността, на желанията и
т.н. С много от тях ние сме изграждали сериозни и плодотворни
отношения в миналите животи, затова сега те се проявяват
като наши сродни по разбирания души. С тях можем да изградим
стабилни връзки, включително и семейни. Но не са задължителни,
нито са гаранция за успешни бракове, защото сродната,
андрогинно близка до нас душа, е нещо друго: тя е душата с
която не само имаме сходни характери (и добрите и лошите им
страни), близка чувствителност, но имаме и еднаква духовна
цел в живота си. Запомнете този най-важен критерий – еднакви
духовни стремежи. Това е сродната душа, която в този живот
е предопределена от Съдбата да ни даде максимално духовно
развитие. Всички други са съпътстващи ни сродни души, с които
може и да направим успешна връзка, но не можем да развием
максимално духовността си. Само една от тях има такава роля,
в този живот. Физическото привличане, чувствителността и
духовният стремеж, са трите плана на единосъщието им. Никой
не може да намери себе си, докато не открие подобието си в човек
от другия пол. Както казва Екзюпери: Любовта не се състои в това
двама души да се вторачат един в друг, а да гледат в една посока.
Сродните вибрации на двамата неудържимо се привличат.
Аурите им естествено се сливат. Чувствата им ненаситно
бликват при всеки случай на близост. Престъпление към себе си и
другия е да се раздели такава двойка души с подобно отработено
сродство. Срещата им е подготвяна през няколко предишни
прераждания, контролирана е и напътствана от Небето – от
Духовните Учители – наставници. Дълбок еволюционен срив чака
такава двойка, ако се разминат заради някоя глупава постъпка,
неконтролирани страсти или себелюбие. По-напредналият може и
да понесе задържането си, осъзнавайки провала, но по-неразвития го
очакват няколко следващи прераждания, в които при многократно
по-тежък живот ще трябва да настига сродната си душа… ако
все още има този шанс, защото някой ще се провалят трайно, за
хилядолетия. Еволюцията не търпи компромиси, нито безцелни
прераждания.
Най-често душата, по чиято вина става провалът, се
пренасочва към друга група души, които са на нейното равнище,
където започват нови и дълги сработвания с нов партньор,
изграждат още нови сродства, но основната цел остава настигане
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и изравняване със своя андрогинен партньор, който чака някъде
в полетата на своето достигнато ниво… или също се преражда
подпомагайки половинката си. Губи се време, губят се придобити
вече възможности.
Припомням на читателя приказката „Котката” в която
виждаме ясно как принцесата изгражда постепенно отношенията
между себе си и Принца. Те се откриват чрез съдбата си, опознават
се чрез чувствата си и отработват единството на телата
си. Борбата на котката е да промени „магията”, за да стане
годна (тялото ) за физическо общуване със сродната душа и
да изведе своя избраник в духовното му израстване. Взаимната
трансформация на техните тела представлява Първото стъпало
към изгубената андрогинност. Тялото на по-ниско стоящия в
еволюцията (посвещението) партньор се променя и физически,
то трансформира себе си, използвайки тялото на партньора като
полярен фокус. Този процес става изключително под влиянието на
„атомите по психично сродство”. Котката дава на своята сродна
душа истинска любов, затова получава истинска любов, чрез която
се преобразява и физически. В Любовта впрочем винаги е така:
Любовта, която получаваш съответства на любовта която даваш!
Днес, Човечеството, под формата на двуполюсни ядра
от стремящи се към духовно развитие души, съдържа в себе
си достатъчен брой подобия, на които Небето предоставя
възможности да изградят окончателно своето единство.
Подобието все още не може да бъде в пълнота, превръщаща
двойката в монадична цялост, но може да даде прекрасната
възможност да поставят необратимо своя живот на такова
душевно-духовно единство, което ще им позволи в идващата нова
раса да довършат процеса на сливането си успешно. Подчертавам,
че сега се поставят основите, които най-вероятно ще се развият
правилно едва през идващата епоха. Но какво ще надграждат утре
тези, които не са изградили добра основа днес?
Процесът е строго алхимичен. Той е единство от две
полярности, което се постига на два основни етапа:
1. Откриване и осъществяване на пълното сходство на
„атомите по химично сродство”.
Това откриване и осъществяване в живота, на физическо
ниво, се изразява в еднакви, подчертано близки преживявания с
другия, най-ярък пример за което са радостта и вътрешната
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удовлетвореност от интимния живот. Половото тайнство
става естествено, желано, с голяма физическа и енергийна радост
от близостта на другия: от емоцията на акта, на докосването,
целувката, споделеното преживяване и т.н. На алхимичен език това
е сродство „по образ”, защото то е предизвикано от физическата
и химична даденост на организмите. Само наличието на тези две
нива: физическо сходство и химична съвместимост – магията
на съпреживяването – определят сродството на атомите по
химична характеристика. Казано е: те са „плът от плътта Си”.
Плът – тяло, но и „СИ”, тоест от единството на тези символично
разделени в писанията тела (Ян и Ин, Мъж и Жена).
2. Активиране и Устойчивост на „атомите по психично
сродство”.
При наличието на сродството „по образ” може да се очаква
и активирането на атомите по „психично сродство”, които
потапят двойката в атмосферата на пълна душевна хармония
и съответствие – базата на духовното сродство „по подобие”,
основен израз на което е съпреживяването на общите стремежи:
общуване, разговори, цели, духовна нагласа, включително и
естетичните измерения на общуването – всичко в живота им. На
това ниво психичните атоми по сродство изграждат основите
на духовното единство, което един ден може да стане андрогинна
цялост. Поставят се основите на висши енергийни съответствия,
които определят Пътя за завръщането на двойката в нейното
монадично единство. Този Път на окончателно сливане на двете
души е най-тежкото изпитание, чрез което може да бъде проверена
целостта им. Той е кризи, при които душите се подлагат на
драстични проверки и провокации за нивото на пробудената им
вече, но все още незавършена единност. Тук място за себичност,
лъжа и безотговорност в каквото и да е от живота им са
немислими дори като идея, мисъл или неангажираност на личността
към непрестанните провокации на околния свят. Една погрешна
стъпка, лъжа, действие или дума, унищожават граденото с години.
Тази двойка, живяла до този момент и подлагана на изпитания от
Адептите на Трети лъч (Единство и хармония чрез конфликт), сега
трябва да докаже, че вече няма противоречия на никакво ниво и
при никакви условия – вътрешни и външни.
Когато двойката е поставила основите на своето единство,
тя започва да получава напътствия (поне единият от тях), от
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Учител от Небето, който я подпомага в критични за нея моменти,
стараейки се да покаже на грешащия какво се случва и каква е
посоката на тяхното правилно развитие за напред. Появяват
се „сънища”, внезапно появила се в главата мисъл или идея, дори
може да се чуе „глас” (ясночуване), който поощрява, напътства
или спира действията. Нека подчертаем така важния детайл:
напътства се грешащия, защото така той няма да изпадне в
съмнения за манипулация от страна на партньора си, а ще се убеди
сам в качеството на своите постъпки.
Една много специфична и затова най-често незабележима
особеност, пораждаща непрестанни проблеми в двойката, е
наличието на така наречената неистина. Тя е дълбоко скритата
и притаена до незабележимост себичност на личността,
която се защитава чрез откриването на хиляди мотивации и
разсъждения, целящи единствено да прикрият грешките й, които
съзнанието осъзнава, но няма сили да преодолее само. Присъщата
на спекулативния ум способност да се самомотивира, въпреки
че осъзнава несъстоятелността на мотивите, предоставя
нужните оправдателни случки, факти, думи и т.н., след което
човекът заспива успокоен и радостен, че е убедил партньора си
в своята „правота”. Капан, който сами щракваме над главата
си, предварително влизайки самодоволно в него. Така малките,
незначителни неистини се наслагват в ума и постепенно стават
бомба със закъснител.
Противоотровата срещу привързаността към самия себе си се
състои в това да достигнем до извора на мислите и да разпознаем
висшата природа на нашето съзнание – казва лама Матийо Рикар.
Всички търсим щастието. Двойката сродни души, стремяща
се към духовно щастие, тоест търсеща своето божествено
състояние на единство и хармония, трябва ясно да помни, че
щастието е вътре в нас, а началото на неговия крах започва с
неистината, макар и като наше неосъзнато качество на ума
ни. Никой не може да бъде щастлив или да подкрепи щастието
на друг, ако неистината се е вплела в отношенията им. Още помалко щом говорим за сродни души и единство до андрогинност
(безполовост). Себичната привързаност към самия себе си е
в основата на духовната несъстоятелност. Намираме я ясно
изразена в благоговейното поведение на наричащите себе си
учители, водачи, религиозни санове и т.н. „духовни” лидери.
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За да не продължават отношенията с партньора ни да бъдат
мотивирани от егоцентризма ни, всеки трябва сам да открива
и придава смисъл на своето съществуване и поведение така,
че то да бъде разбираемо за другия. Този процес е негово лично
задължение. Трябва да поддържаме душевното си развитие сами
и чрез отражението в другия – като коректив на самия себе си.
В книгата си „Огледалото” Учителят Джуал Кхул (чрез Биргит
Ломборг), непрекъснато подчертава този важен за двойката
двустранен процес на трансформирането им. Трябва да сме на
ясно, че само един единствен претекст за различие, егоистични
желания, за отделност и специфичност, е достатъчен да се срине
дълго градената кула от постижения и разбирателство.
Неистината протича незабележимо, но в последна сметка
винаги става Лъжа. Тя се превръща в зародиш и майка, в основен
проблем за отношенията и единството на двойката. Може ли да
се гради единство и да се поставят основи за бъдеща андрогинност
върху хлъзгавите основи на лъжата? Обреченост и разпад очаква
такива отношения.
Неистината постепенно става фундамент за несигурност
– база за нарастващо недоверие и зародиш на ревността. Няма
немотивирана от партньора ревност. Комбинативността
на ума, неговата изключително силна способност да анализира
и синтезира постъпките на другия, постепенно се научава да
прихваща всички несъответствия и да ги осъзнава като неистини,
тоест прикрити лъжи. Тогава ревността нараства и започва да се
изявява, а по-късно и да претендира.
Ревността се превръща в предпазен ход за разтревожената
душа и спекулативния ум, който започва да формулира прилики,
активизиращи енергийно атомите по психично сродство, чрез
които вече е била осъзната несигурността. Поради нарастващия
страх от разрушаване на единството, тези психични атоми, чрез
сродните им атоми в психичните вериги на паметта, държат будно
вниманието за лъжа. Така на чисто психично ниво, чрез атомите
по психично сродство, се въздейства върху атомите по химично
сродство и организмът на човека започва сам да произвежда и
натрупва количества негативна енергия. Натрапчиво и устойчиво
протича умствен синтез, който оживотворява идеята за лъжа.
Той, рано или късно, води до сривове. Разрушава се триединството
на двойката, разрушава се връзката: атоми по психично сродство
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– атоми по химично сродство – атоми на ума (мозъка).
На това ниво неистината се превръща във вирус на лъжата, а
тя във вирус за идеи на ума, който отговорно, понеже има идеята
да предпазва, поддържа ревността будна.
Ако опитате да обясните на неистинния партньор, че той
лъже, може да срещнете само недоумение и изненада от вашето
неразбиране, защото за него тези малки не-истини не са никакъв
сериозен проблем. Той за нищо на света няма да повярва и признае,
че е сътворявал измами, които стават пречка в съжителството
им. И как да повярваш, че когато си говорил по единия телефон, а
си казал, че другия си забравил у дома, но партньорът е разбрал че
не е така, това всъщност е лъжа, а не просто неточност? Или че
сме казали, че се намираме в еди коя си част на града, но всъщност
не сме там, е просто случайна неточност? Всяка неистина се
превръща в лъжа щом другият осъзнае, че е присъща на ума, че
нещо се крие преднамерено, следователно – планирано.
И един парадокс – неистинни са преди всичко образованите и
интелигентни умове, тоест хората с качества, които би трябвало
да ги предпазват именно от такива действия. Разбира се, не говоря
за спекулативните умове на хора, които умишлено създават тези
малки неистини, успешно прикривайки с тях гузната си съвест.
Те са обикновени лъжци, а за тях в двойките сродни души няма
никакво място.
Малките, незначителни неистини впоследствие се оказват
подводно течение, което унищожава единството безкомпромисно.
Така загива всичко достигнато от двойката до този момент.
Както казва детето – индиго Саша: Не бива да обичате неистински!
Не истински обича всеки, който е лъгал партньора си дори само
веднаж, защото е лъгал вярата му – фундамента за чувствата,
върху който става осъзнаването на качествата на връзката.
Успешната двойка:
Ако изпитанията са успешни двойката преминава в хармония
тип ДАО – космическото съответствие, тоест нивото Земя
– Небе (Принц – Принцеса) се активира и ръководи двойката
души, докато единството им достигне нивото „Жар птица”, а
задействаното монадично подобие ги върне обратно на Небето.
Двойката спира да се преражда, единството вече е факт, но може
да слезе отново по свое желание в материалния свят (на земята),
за да подпомогне Учител в дейността му или развити, но изгубили
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се по пътя на изпитанията други, все още намиращи се на земята,
сродни двойки.
Един от характерните белези на двойка, вървяща успешно
по Пътя, са душите, успели да потушат и отхвърлят от своето
съзнание каквито и да е влияния : раса, етнос, образование, социален
статус, възраст, пол и т.н.. Те, техните съзнания, са напълно
освободени от обстоятелствата в битието, от неговите
канони, норми и правила. Тяхното единно съзнание, защото то
вече наистина е такова, не е привързано с нищо към илюзиите
на света, към нито една негова форма или норма, включително и
религиозна. Те вече живеят в съдържанието на единството си, а не
във формата на съществуването. Такава двойка живее в неразделно
единство навсякъде и във всичко.
Какво става с Кармата на тази двойка?
1. Активиране и пренастройка на атомите по „кармично
сродство”.
На фона на горното пълно сливане на двойката с единно
съзнание, всички кармични зависимости и задължения отпадат.
Тогава се задейства Завета на Великия хунор Иисус Христос за
прошката. Не в опрощението на греховете от ежедневието
или в измолената чрез сълзи прошка, а чрез акта на алхимичното
осъзнаване (за двойката – сливане), става прекратяване на Кармата
и балансиране на Съдбата на хората. Тогава кармичните атоми
по сродство се разграждат в Астралните нива и… при следващо
прераждане, ако двойката пожелае такова, те не се инкарнират в
телата им, защото техните тела са вече чисти откъм събития
със задължителен характер.
2. Сакрални бракове (двойки от посветени души, временно
пребиваващи на Земята).
Ще разгледаме двойките: „Баща-Дъщеря” и „Майка-Син”.
Тези двойки са носители на будни структури от своята Дълга
памет (предишни прераждания), в които личностите са били в
отношения на родители-деца. В настоящия живот личността,
явяваща се като „син” или „дъщеря” от минало прераждане, няма
генетична (кръвна) връзка с партньора си, но притежава в себе си
особен тип сродство – мДНК пази приоритетите на родителските
гени от прераждането, в което душите им са били в такива
отношения. Това отношение се изразява сега като изключително
силно привличане и душевна радост от присъствието и общуването
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с другия. Дългата памет на двойката в това прераждане обезпечава
безкомпромисното и много бързо развитие на енергийните
потенциали на двамата и по-точно на техните „атоми по
химично сродство” (в яДНК), която на това ниво на сливане става
база за бъдещото устойчиво развитие и на „атомите по психично
сродство”. Чрез такива бракове яДНК получава възможност да
отработва ефективни практики в следващата Раса, свързани
приоритетно с дейността и еволюцията на атомите по психично
сродство – информационното им ниво в мДНК. Този тип сакрални
бракосъчетания е основен преносен елемент в еволюционното
прехвърляне на вече еволюиралите атоми по химично сродство,
които ще дадат основите на новото общество от посветени
души в Петото царство – царството на посветените служители
на човешкия род. Те са двойки в алхимично единство, за което
не може да се говори тук. Такава двойка са станали Момчето и
Сестрата на Гарвана Саалбий от приказката, която разгледахме в
началото.
Не е трудно да се проумее каква би била еволюционната
нагласа на ДНК на дъщерята например, щом в нейната Дълга
памет стои развита и със сродни потенциали структурата на
бащата (информационно), която сега, в това прераждане, ще се
активризира без проблеми химично и психично. От своя страна от
структурата на ДНК на родителя ще преливат химични и психични
енергии без ограничения и при пълно съотвествие, в „дъщерята”.
В този процес на пренос на информации (от мДНК към яДНК), РНК
има решаваща роля. Посочвам РНК за по-голяма разбираемост
на казаното, но има и други енергийни процеси, осъществяващи
връзката между другите две ДНК.
Казах „химично” и „психично”, защото в обикновенните
сродства, които душите осъществяват през многократните
си прераждания, сродството се изразява само чрез „будността”
на химическите атоми по сродство, докато в двойките сродни
души с андрогинни възможности, тези които ще влязат в Петото
царство на посветените, имаме будност и на психичното сродство.
Разликата е много съществена. Отстояването на сродството е
изключително трудно и конфликтно, защото земната Йерархия
атакува безкомпромисно главно тези двойки.
Когато „Майка” зачене от „Син”, зачева Майката, Жената,
ИН субстанцията, Материята, тоест земната йерархична
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54
„Майка зачева от Син” и „Дъщеря от Баща” са два кодирани израза,
употребявани в митологиите на народите, за да се обясни на посветените линията
на преражданията на Посветени души в човешкия род. Тук понятието „зачеване”
не означава физически акт, а програмиран пренос на еволюционното ниво на
химичните и психични атоми по сродство, които вече са достигнали духовност
у дадени хора и са качество на техните ДНК. Неразбирането на тази скрита
информация много често води до изводи и аналогии, които нямат нищо общо с
истината. Изразите не са за хората, дори за учените, а за посветените, които знаят
как да четат митологични и сакрални текстове. В посоката на тези разсъждения,
разширявайки идеята към генетичната наследственост на посветените души в
поредицата от тяхните лични праждания, можем да разгледаме отношенията
между основоположниците на християнството император Константин Велики и
майка му Елена като ярък пример за разискваната сакрална интерпретация на
сродството. „Архетипният модел „Майка-Син”, както находчиво и вярно нарича
връзката им Петко Атанасов в книгата си „Вяра и Мяра”. Генетичните връзки
със сакрален характер не са тясно обвързани само в брачно съдружие, а според
условията на епохата.Те са Пинципни постановки при посветените-членовете на
Петото царство.
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същност, Родоначалничката на ДНК на земните хора. Тя зачева
от космичния ЯН – Небесната субстанция (Сина). Кодът е с ясна
логичност – Жената (ИН) е земното зачеващо от Небесното (Ян).
Тя, носителят на ДНК информацията, става фундаментална база за
човешки родове, принадлежащи на Петото царство. Родовете на
гарвана Саалбий. В кода Майка зачева от Син54 се съдържа идеята
за генетичното онаследяване на качествата на посветените жени
– съпруги на небесните мъже в Петото царство. Това е женската
линия на посветеността, носеща качествата на посвещението
(знанието) и предаването им по женска линия на дъщерите, които
ще раждат двойките съпрузи в Царството. Така се предава трайно
чрез ДНК химичното сродство.
Отношението Дъщеря зачева от Баща си е код за внедряването
на Бащината, Небесната, ЯН субстанцията, енергията на Етъра
в човешкия род, чрез генетичното наследство на Дъщерята. Тук
дъщерята е носител на космичното, което е внедрено в нея чрез
енергията на Бащата и тя го внедрява в Дългата памет (мДНК) на
човешките Синове – родоначалниците на родовете.
Така Майката дава линията на наследяването на посветеността
в човешкия род на избраниците (Петото царство), а Бащата (чрез
дъщеря си), качествата на посветените от Небето у избраниците
на Петото царство. Става въпрос за наследството по психично
сродство при посветените.
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Когато сродните души в съчетание баща – дъщеря или майка –
син осъществят хармонични отношения и утвърдят сродството
си в практиката на брачна двойка – те влизат в така наречения
Вътрешен кръг на посветените групи, където водещият (бащата
или майката) поема отговорността да въведе и подпомогне
душата (на дъщерята или сина) да преструктурира своите
атоми по психично сродство така, че в Цикъла от следващите
прераждания да могат да станат Двойка, която вече определено
работи сред хората „по дух”, а не „по кръв”. Въпреки, че строго
погледнато те са изградили своето единство първо „по кръв”,
когато са били в отношения родител-дете в минало прераждане,
сега го развиват освен чрез ДНК и чрез Духовната ориентация на
съзнанието. В това състояние Дъщерята или Синът, синхронизирали
се пълноценно в двойката, получават (езотерично), информация
от Висш посветен, че предстои да влязат във Вътрешния кръг –
стават балгури.
Такова е съдържанието на мистичните зачатия Майка от Сина
си и Дъщеря от Баща си. Митовете за такива бракосъчетания
разкриват на посветените принципа на ускореното еволюиране
и генетично осигуряване на видове ДНК прогресираща в Петото
царство – на посветените. В митовете на народите такива
бракове се тълкуват от учените като кръвносмешения, което е
много погрешно, защото в този живот те нямат кръвна връзка.
Разгулното ни съзнание днес може да ги нарича кръвосмешение
и да ги квалифицира както си иска, но под тези кодове се крие
една дълбока и недосегаема за хората истина, отнасяща се до
еволюционното отработване на структурите на ДНК в нашата
звездно-планетна система и галактика. Наличието на половината
от „родителска” ДНК в тази на „детето” осигурява много бързо
настройване на двамата на духовно ниво, чрез едно нестихващо
и неразрушимо, емоционално и душевно привличане, което винаги
е водещо в отношенията на тези брачни двойки. И отново
повтарям – те са на особен прицел на тъмната йерархия.
Петото царство – Царството на посветените, се изгражда
само от такива двойки. Много хора днес мислят, че по принцип
всяка семейна двойка осъществява духовен преход в Новата раса и
дава духовно единство на хората. Това е заблуда. Често двойките
запазват семейството като форма, но нямат никаква обща духовна
ориентация. Те тънат в егоизъм, себичност, външна привързаност
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и търпимост, които химичните атоми по сродство поддържат,
но не могат да развиват. Не им достига психичното ниво. Такива
двойки имат само едно единствено постижение – те са наистина
годни да бъдат допуснати да отработят своята еволюция в
следващия цикъл, но като обикновенни двойки, стига поне да са
духовно ориентирани – да принадлежат на някоя от основните
религии на Коренната раса и да не са пристъпвали законите й. Не е
достатъчно само да са заедно, а трябва и да гледат в посоката на
духовното си осъществяване, което не се урежда автоматично –
по силата на брачния документ.
Отношенията, които разгледах по-горе се отнасят за
еволюиралите, духовно ориентирани души, търсещи своята
истинска сродна душа по духовно сродство – андрогинния
партньор. Подчертавам – на духовно, защото има много по
кръвно, етническо, религиозно, душевно и т.н. сродства, които не
поставят двойката в позицията на духовно ориентирани хора.
Духовните двойки са на особен прицел на тъмната йерархия,
която непрекъснато се стреми да ги раздели, да ги отклони,
да поставя препятствие след препятствие пред тях, за да не
достигнат пълна хармония – да не могат да преминат в следващата
Коренна раса като посветена двойка. Колкото повече такива
двойки бъдат разделени, толкова по-малко посветени ще работят
за духовния прогрес на Човечеството през следващата епоха.
Обръщам внимание на душите Дъщеря или Син, които трябва
да приемат безусловно душите Баща или Майка и да ги следват
всеотдайно и вярно, игнорирайки всички възможни опити на
ложата да ги противопоставя и задържа, защото тя главно чрез
тях и тяхната неопитност ще атакува единството им.
Създаването и утвърждаването на такава двойка сродни
духовни души е най-важната и специфична в този цикъл божествена
работа на посветените и последователите им. Да станат
постамент за бъдещо високо духовно развитие на двойката е найважното божествено деяние днес – за тези които успеят.

423

1 1 . 2 . Л И Б О Я Н и л и Л А О Д З Ъ от рода Б О Я Н .

Лао дзъ Ли Боян

1 1. 2 .

ЛИ

БО ЯН

и ли

Л АО

Д З Ъ

от

рода

БО Я Н.

ДАОИЗМЪТ

424

ДАО, разглеждано като философия на естественото вътрешно
и неповлияно от нищо състояние на отношение към света и
явленията в него, е принципно грешно и елементарно. Затова не са
виновни само китайските интерпретатори на Дао, а и лекомислени
хора като Алън Уотс. Ярък пример за това са следствията от
неговите “непринудени интерпретации” на дълбоката духовна
философия на Лао дзъ.
Източните интерпретатори имат своята “вътрешна цел” –
да разкажат без да разкриват и да обяснят без да изяснят. Найточно бихме могли да кажем: те разказват докосвайки се до..., без
да обясняват как!
Принципно погледнато отношението на изследователите
към текста е толкова едностранно, че Дао от филисофия става
едно цялостно и безкомпромисно не така..., не както..., въобще
всичко става около, защото е невъзможно да се каже То е! А
това обяснява само едно – не обяснявай необяснимото. Почти
като Кузма Прутков: „Никой не може да обясни необяснимото!” И
все пак хора като А. Уотс го обясняват. Той дори го иронизира,
естетизира непринудено и находчиво, говори за Дао – нещо, за
което сам казва, че не може да се говори. Следствията са от типа
на битниците – аутсайдери впримчени в нечия външно невидима,
но съществуваща идея и цел. Ако битниците са плодовете на Дао,
наистина е по-добре веднаж за винаги да замълчим и да свиваме
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рамене, осланяйки се на презумпцията, че всеки, който научи
китайски, ще може сам да схване какво е искал да каже този велик
мъдрец. Лао Дзъ от рода Боян е бил идейно закърмен с Тангризма,
бил е последовател на философията на Учението на българския бог
Танг-РА. И този факт поставя нещата на мястото им, понеже вече
ни са известни тайните на Българската колобърска традиция. От
позиция на отражението Дао става нещо друго, нещо наистина
разбираемо и възможно за асимилация от ума и сърцето на човека.
Предстои ни да разгледаме именно този велик завет на Танг-РА към
неговите колобри: Бъди отражението на света!
Най-общо казано, емблематично, това означава: Ако си Ян,
отрази в себе си Ин, ако си Ин – отрази Ян. Ин осмисля Себе си чрез Ян,
а Ян извършва същото чрез Ин. Единството в образ и отражение
е есенцията на Дао като философия. Но… това е единството на
Поднебесната – само на нея.
В космически план Дао изразява отношението на Обективния
свят към Субективния или както ги нарича Лао дзъ Ли Боян
– Небесната и Поднебесната. Небесният свят в Тангризма се
разглежда като Обективен, а проявеният свят – Поднебесният,
като Субективен. Това особено силно важи за Човека, който, като
субект на проявения свят трябва да овладее съществуването
си в незримата част на Равновесието между тези два свята на
вселената, запазвайки неприкосвеността на съзнанието си.
Всичко, което разгледах в алхимичните тълкувания като знание
и методи за реализирането му, чрез придобитото в практиката
познание, представлява Дао хармонизация, при която алхимичните
процеси се реализират като мутации след осъществяването на тази
хармоничност. В Учението на Богомилите се нарича Равновесие –
дуалността на битието. Понеже знаем вече, че НЕ – битието и
БИ – тието са страни на всеобщата вселенна пропорционалност
и развитие, можем спокойно да преценим, че: преминаването
от НЕбитие към БИтие е най-базовият, кардинален и необясним
момент от Равновесието, което не е по силите на човешкия ум
да анализира и разбере. Определянето му като Равновесие от
богомилите е най-точното етикиране на това дуално състояние
на енерго-материалния свят на вселената.
За прегледност и яснота ще дам онези етапи от развитието
на НЕбитието и БИтието, които настъпват, реализират се, като
ново развитие след циклите на равновесието между тях. Може би
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така ще стане по-разбираемо това знание:
1. Дао в Квантовата реалност: когато кварковият свят
преминава чрез своите форми в квантов – на елементарните
частици (формите на кварковия свят също имат своите вътрешни
Равновесни процеси, преди да се систематизират и обособят като
други – различни от предишните им състояния).
2. Дао в Атомния свят. Този процес е много специфичен,
защото се полагат основите за проявяването на Химиосферата
и се свежда до възможността атомната структура да прояви
активност, което означава, че тя е била в „не активност” преди
това си състояние. Атомът, като производна на квантовия
свят, представлява ядро и електрони, които обикалят около него.
Ядрото, тази квантова реалност в химическия свят наричам Джу
1 – състояние на протоните и неутроните, което не се променя
в живота на химиосферата. Енергията на сцеплението е такава,
че разделянето му поражда разпад на ядрото. Електронната
обвивка на ядрото наричам Джу 2, което определя качествата на
атома и възможността му да си взаимодейства с други атоми –
химическата му активност.
Процесът става по-разбираем, ако използваме химическото
понятие Валентност – тогава, когато дадена атомна структура
придобива възможността да освобождава от себе си или да приема
в себе си електрон. В приказката „Снежанка и седемте Джуджета”,
този момент на Равновесието е кодиран от танца на двете
джуджета – Чевръстко и Добродушко. И то на няколко нива.
Първото от тях е когато Едно джудже и Друго джудже,
могат да изградят вътрешно (видово) равновесие – Чевръстко
се качва върху раменете на Добродушко и двамата правят Едно
цяло. В този момент те са олицетворение на съединението като
химически обект, но дават информация на посветените колобри
и за процесите на равновесието в атомната структура на
съединенията.
Това е Дао в Химиосферата.
Второто ниво е когато разгледаме двете джуджета като
физически същества, като обекти на физическия свят, тоест
като олицетворение на БИ-полярността на вселената – Закона за
Дуалността, който важи и за структурата на химическия свят –
атомите и молекулите.
Трето ниво е Дао в Клетъчния свят. Ниво, в което двете
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джуджета (едно върху друго) танцуват с обекта на половия
приоритет на материалния свят – жената, Снежанка. Това е
Дао в Биоса. Тримата олицетворяват принципа на проявата на
Химиосферата в Биологичните форми, които са детерминирани
като полове: мъжко и женско. Двете джуджета илюстрират
Едното (общото, мъжкото), което танцува със другото Едно
(единичното, женското – Снежанка) и така Равновесието на
Химическия свят с Биологичния е пълно, цялостно и в хармония,
илюстрирана от танца.
Това Трето ниво на Равновесие в Живота се проявява реално
когато Снежанка (едното, частното) се съединява със своята
противоположна половинка (общото, принца) и двамата заедно
правят Едно плюс Едно, което ще се реализира в Особеното
– бъдещето бебе. Половият акт, съединението, е символ на
Равновесието между Небесното и Земното, които в Тангризма
наричаме Принц и Принцеса, а Лао Дзъ Ли Боян – Поднебесното и
Небесното. В българската символна система на сакралните понятия
Бебе е началото на синхронизиран процес, който завършва в Баб –
мъдрия родоначалник. Състоянието на единен, но и детерминиран
процес, при който се изграждат последователните хармонични
процеси на живота в Поднебесната.
Дао е хармонията между Небесната и Поднебесната – отдолу –
нагоре, тоест опитът съ-твореното да осъзнае съ-творяващото
(като безличностно качество на вселената, а не като бог или каквото
и да е друго съ-щество). Което е невъзможно… въпреки, че става.
Или: в Дао състояние е този, който има съзнание едновеременно
за Формата (целостта) и за Съдържанието (детайлите ) –
интергралното съзнание, а такова… няма, невъзможно е. Лао дзъ
знае, че е невъзможно да се опише нуклеотидното състояние
на 64те комбинации (кодоните), на квантово и атомно ниво,
защото изследователят работи с ограничените възможности на
молекулния и клетъчен свят – химиосферата – поднебесната нецялост, не-пълнота. Изразяването му чрез отрицание не е само
опит, а единствената възможност да се изкаже хармонията Дао
чрез нейната противоположност – описанието. Всяко описание
е всъщност отрицание на описваното като регистрация за
съзнанието ни. Дао е утвърждение, а всяко от описанията му –
отрицание.
Една от съществените грешки, които допускат всички
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тълкуватели на Лао-дзъ е твърдението, че съзнанието на което
и да е същество, където и да се намира то във вселената, схваща
света така, като го схваща и човекът. И тук се намира основният
ключ в текстовете на Лао дзъ по отношение на възможността
да се възприема нашия свят като каноничен за вселената. Нашето
отношение към света е нашата рефлексия за него чрез нас. Лао
дзъ определено схваща невъзможността да се систематизира
Света и да се идентифицира представата ни с Вселената – с
цялата Небесна. Ако поднебесната(светът) е познаваема, макар
и илюзорно, то небесната (невидимата), не може да се осъзнае,
защото Поднебесната е нейна съставна част, но в Дао хармонични
отношения с нея, с Цялото. Светът не е това, което регистрират
нашите сетива. Светът е това, което ние осъзнаваме според
представите си, а не според рефлексията – информацията на
сетивата ни. Нашите сетива и нашите представи са различни неща.
В информацията от сетивата се съдържа и Небесната, а оценките
на мозъка ни (ума) са само представи, породени от смесицата
между предишни представи и сегашни оценки на информацията.
Фатална грешка (особено силна при Алън Уотс) е да се смята, че
светът, съставен от йерархични нива, е качествено възприет
от съзнанието на всички същества живеещи в него. Алхимичното
състояние на Дао хармонията е комплекс от 64 възможни стъпки,
идеи или отношения на нашата нуклеотидна взаимосвързаност,
но… тя не е задължителна за другите същества от вселената. И
това е част от невъзможността да се опише Дао-то. Затова ТО
се гадае в И дзин или се отвоюва в Шаха.
Ще разгледам накратко три от символите на Дао хармонията,
които не само не са разбрани от изследователите, но и лекомислено
са наречени магически знаци… както между впрочем и повечето от
даостките символи.
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Тези три графични символа са изрази на процесите на
енергийна трансмутация при преминаването на една реалност
в друга. Всяка от тях представлява тип Дао хармония на вида
реалност и динамиката на процесите в нея през цикъла на прехода
й. Системата от символи вътре в една рисунка е информация и
регламент за процесите на Промяната.
Средният канон (А) е илюстрация на кварково-квантовата
реалност. Десният канон (Б) символизира квантово-атомната
реалност, а левият (В) е хармонията между първите две реалности в
третата – молекулната реалност на нашия изцяло биполярен свят.
Канонът В има изявена полова символика и е илюстрация на Бинарния
и Четвъртичния закон в биологичния свят. Той описва Принципа,
чрез който си взаимодействат триграмите в Промяната. Тези
канони нямат никакви магически свойства, каквито им приписват
„тълкувателите”, снижавайки сакралността до елементарен
битовизъм.
Разгледаните три канона са в пряка връзка с Четвъртия, който
виждаме по-долу. Наричат го „Рисунка на щастието”, което отново
няма нищо общо с действителността и смисъла на графичната
символика.
Пред нас е един прекрасен
начин Дао философията да предаде
символично качествата и следствията
от канона В. Тук Творчеството на
планетната
Йерархия,
неговото
бинарно
осъществяване,
бележи
идеята за плодоносното начало между
мъжа и жената, между двата основни
Рисунка на щастието
символа на функциите на Промяната,
изразени чрез символите: и .
Трите графични формули (А, Б
и В канони), са трансмутационни
процеси и са в пряка връзка и с Петия
(а всъщност Първия), който виждаме
на следната Диаграма на Промяната,
обединяваща в символиката си макро
и микро космоса.
От алхимична позиция катего
рично трябва да се има предвид,
Диаграма на Промяната

429

БО Я Н.
рода
от
Д З Ъ
Л АО
и ли
БО ЯН
ЛИ
1 1. 2 .
430

че съвременният човек със западно самосъзнание не е възможно
да осъзнае Дао състоянието, заради канонизирания му духовен
живот след юдаизма, християнството и мохамеданството. Те
канонизират мисленето и обезличават поведението чрез догмите
си. За разлика от източните философии, главно Даоизъм и Дзен,
където се търси естествения душевен подтик към случващото
се, към събитието като процес, а не чрез антиподите Добро и
Зло. Докато западът систематизира поведението до илюстрация
на текстовете, изтокът се стреми да освободи интуитивната
настройка на личността съобразно нейните лични кодонни
потенциали и характер. За изтока канонът е онова, което знаем,
но не следваме, защото той само ни информира за направлението.
Затова Дао е ПЪТ – трябва да го извървиш и толкова. Докато
равинът, ходжата или свещеникът само цитират и цитират
тесктовете, които са научили наизуст.
Дао е движение без усилие и замисъл по Пътя, но… с
естествено преживяване на всичко в него. Китайската философия
в лицето на Конфуций се опитва да отговори по-логично на Дао
състоянието, но… се оплита в „разбирането” му и става каноник
на философията. Конфуцианството изпада в същото изкривено
„разбиране” на Даоизма, както и Дзен. Достатъчно е да споменем
само едно дзен – стихотверение:
Когато нещастието дойде,
приеми го като благословия;
когато дойде щастието,
приеми го като катастрофа.
Съвършено недомислие на претенциозен последовател, който
принципно не е разбрал нито Дао, нито Дзен. Тук просто са разменени
местата на емоционалните преживявания. Даоизмът, пък и дзен,
изискват да ги изживявате, а не да се достига до окачествяване
на събитието и нарочното му приемане като друго… защото
няма как да не е преднамерено, щом идва щастието, а ти се
държиш като при нещастие (катастрофа). Такова преднамерено
изживяване е неестествено. Дао не отрича преживяването, а го
смята за истинско и временно – затова не трябва да се изживява
крайно – като щастие или нещастие. Да го изживеем с обратен
знак (чувство), не е нищо друго освен същото, но с разменени
места. А това означава, че в горния стих нямаме нито дао нито
дзен – там просто има каламбур на понятията – разменени места
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и смисъл, и… толкова!
Много интересен и показателен е присмехът на даоистите
към обозначаването на нещата – именуването им. Но как иначе,
като Дао е хармонията между всичко и всички?! Като философия на
тангристкото съзнание, Дао е знак за състоянието на отношенията
между Небесната и Поднебесната, тоест на състояние извън
човешките възможности, защото да се изрази Дао с думи означава
да се обозначи отношението на Дървото към Семето му, на
Съществото към Рода му… които не са от този свят, не принадлежат
на тази реалност. Не трябва да бъркаме разширенията на Словото
в проявения свят, с непроявения – невидимите две реалности. Дао
е между Видимото и Невидимото, а човешкото слово е между
реалния свят и субективното ни отношение към него. Оттук е
и големият „сблъсък” между Източното и Западното съзнание
– идва от Пътя на осъзнаването. Дао не е съзнание, а състояние
на самоосъзнаващото се съзнание. Съзнанието на западния човек
не е само отношение, а и обозначение – логични лексикално
идентифицирани знаци на разширеното мислене. Затова Дао се
развива предимно сред народите използващи йероглифни символи,
които са идеи за понятия, а не само едно понятие. Те са идеи за
синоними обединени в един единствен пиктограмен символ – знак
(йероглиф), докато западното слово е аналитично обозначаване на
всеки възможен синонимен смисъл, който да даде разграниченията
ясно и недвусмеслено. Западът потъва в словото и като удавник се
хваща за измислянето на нови и нови понятия, които ясно показват,
че… западният човек, разширявайки понятията си, е стеснил до
максимум смисъла им. Йероглифът е знак за насочване на мисълта, а
понятията са стопери за възможността да се навлезе субективно
в конкретиката на обозначеното. Йероглифът е дао, а понятията
(думите) са граница.
Ако даоистите не приемат именуването като съществен и
качествен опит да се обозначат идеите, то е защото имената
винаги изразяват повече наричащия отколкото наричаното. На
Лао дзъ и последователите му им е била ясна невъзможността
да съществува интегрално съзнание. Затова Дао е еднственият
начин да се каже нещо повече от утвърждаването чрез именуване.
Когато именуваме нещо „възприемането” и „означаването”
функционално са огледални двойници на възприемащия (именуващия).
Възприемането е аналитична функция, която е строго зависима
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от качествата на именуващия – като субект, а „означаването”
е синтез, базиран изцяло върху качеството на анализа на субекта.
Дао, такова каквото го задава и интерпретира Лао дзъ,
е отношението между световете, между реалностите във
вселената, а не в живота на съществата… въпреки че крайната
реалност на същата вселена е реалността на живота.
Дао работи с 64те хексаграми както Тангризмът с 64те полета
на шаха. Дао реализира състоянията си чрез динамиката на своите
Осем триграми, а Шахът чрез своите Осем фигури.
И дзин и Класическият шах са синоними.
Но като такива имат своето лично съдържание, определящо
принципа на практиката. В Дао тя е Шестстепенното
последователно изграждане на състояния, които последователно
и в отношения съставят направлението за протичане на пътя
в собствената ДНК и как тя би могла да реагира на заложения
комплекс от символи – хексаграмата кодон.
Шахът е символичното извървяване на този Път като битка,
ход след ход – неограничена от нищо. Шахът „с рапира в ръка”
отвоюва този Път чрез последователността на възможните, но
един по един, ходове.
И дзин очертава пътя на вероятностите, които се съдържат
в собствената ни ДНК (кодоните) и като водата (както твърди и
Лао дзъ) се променя и насочва пластично По Пътя, който нашата
собствена чувствителност създава.
Дао е път на Водата.
Шахът е път на Воина..
Затова изтокът търси, а западът изработва. Изтокът
съпреживява, а западът пресъздава!
По тази причина изтокът върви чрез Духа си, а западът към
Духа си.
Нуклеотидите (кодоните) у всички хора са еднакви, но… в
различна зависимост помежду си… затова пътищата са само тези.
Затова когато създава практики Изтокът борави със синоними и
тенденции, а Западът със закони и канонизации.
Така става в Проявения видим свят. Така на Поднебесната
(Земята), съществата човешки могат да реализират Дао хармония
помежду си, а в аспекта на вселенските принципи – и с Небесната
хармония. Този принцип на Равновесието, осъществен от
хармонизирането на БИполяритета на света, е напълно валиден
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и за СЪтворчеството. В Тангризма (алхимията) СЪ-творенето
е качество на Жената. Тя е Съ-твореца на Твореца. Понеже
се изразява във възможността да работи
сътворчеството
самостоятелно с атомния и молекулен свят на Химиосферата,
чрез своята утроба, алхимиците знаят, че в развитието на плода
настъпват същите Дао равновесия и мутационни активности,
които реализират структурирането на плода и обособяването му
в полов индивид. Отнася се за целия биологичен свят, не само за
хората, въпреки че тук разглеждам приоритетно какво се случва
при хората – защото атомите по психично сродство при хората
имат водеща роля. На езика на Дао – говорим за левия (В) канон от
илюстрацията по-горе.
Вътре в утробния период на СЪтворчеството Дао равновесие
имаме когато:
1. Настъпи сливането на ДНК на двамата родители –
БИвалентните връзки са изградени. БИполяритетът е вложен като
принцип на целостта и вече може да се премине към производство
на клетки. Това е първото Дао на Съ-творчеството.
2. Настъпи второто делене на зиготата – обособяването
на четирите майчински клетки на организма, от които после
ще бъде произведен чрез пряко делене целият клетъчен набор на
бъдещия организъм. Сега настъпва Второто Равновесие – втората
Дао хармония на Обособеното единство между Небесната и
Поднебесната субстанции.
3. Третият Дао равновесен етап в плода настъпва, когато
от милиардите клетки се обособят двата основни организма на
Съществото(бебето) – Тялото и Мозъкът – първият и вторият
човек в нас. Настъпи ли този ДАО етап на равновесието между
клетките на тялото и всадените сред тях клетки на мозъка, идва
нуждата, възможността, да се стартира трансмутирането на
половите клетки (до този момент спящи на Герминативния гребен),
в нужната полова система. Няма да задавам въпроса: откъде идват
соматичните клетки, изграждащи половия орган?, а ще наблегна на
факта, че половите клетки губят своята неопределеност и започва
алхимичната им трансмутация като сперматогонии или като
овоцити. Техните бисвойства изчезват и те стават поляризирани
в гонадите полуцялости (хаплоиди) на ядрената ДНК. Този процес
се извършва в шестия месец от развитието на плода – тогава
бебето вече има своята полова система – третият човек. Боян
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Мага (богомилите) определя Творчеството и СЪтворечството
като етапи от ШЕСТ цикъла (шест глави), всеки с по шест свои
лични подетапи – общо 36. Нека читателят обърне внимание на
факта,че 26ти Етап се нарича: Полу мъже, полу жени, полу сили на
Земята.
4. Четвъртият Дао етап настъпва… когато Бебето порасне
и извърши полово съединение със „своето „бебе”, но вече като
ново стъпало в съединението на Небесното и Поднебесното
(съпружеството) и… кръгът се затваря, а алхимията утвърждава
отново Закона за Четвъртичността като неотменен.
Това е легендата за Философския камък, който прави Човека
безсмъртен.
Съществува и ДАО равновесие в Архетиповото начало, в
Архетиповия Принцип, изразен чрез Героя в приказките. Всеки Герой
на приказка е в Дао състояние на единството с Общото, с Биоса,
в неговия чисто духовен аспект. Затова Героите в приказките
са необясними, а поведението им често шокиращо, но така или
иначе те винаги разработват големия стремеж за съединение
(четвъртото равновесие) със своята избраница. Така е и в
приказката „Котката” където Героят е жената. Дао състоянието
не е качество на пола, а състояние на равновесие между атомите
по химично и психично сродство. Когато това равновесие се
изгражда между две същества образуващи Двойка казваме, че те
вече живеят в Петото царство – на посветените души.
Може би затова днес някои заинтерисовани страни се опитват
да премахнат или деформират приказките като възпитатели на
героичното у нас – алхимичното обучение на психичността ни.
В Общочовешки план съществува Дао на етносите, на
народите и т.н.
За Философията на Тангризма, тоест на Лао дзъ Ли Боян,
може да се говори много. Може да се каже много и малко – зависи
кой как възприема и осмисля…но едно не трябва да се забравя
– тя не се отнася за живуркането, нито за безметежното и
безсмъртно пребиваване на планетата. Няма нищо общо и с
умния прочит на стихотворните канони на мъдростта на този
велик колобър, включително и дзен интерпретациите им. Те са
част от възможността да се изкаже на човечеството идея, а
защо не и метод, как съзнанието да премести своя фокус върху
по-важни от живота ни състояния. Освен тъгата, коята лъха от
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мъдрите му съждения, ние намираме и един Ли Боян на самотата,
която граничи с отчаянието за неосъществено разбиране. Петте
хиляди йероглифа са ярък пример за философия надхвърляща
интелектуалните и поетични изкази на душевния живот.
Философия, опитваща се да предаде знанието на мъдреца по
човешки и разбираем начин. Нека само за миг си представим, какво
би се случило с него, а и с всеки друг, ако заговори в онова време за
проявени и непроявени светове, за атоми и молекули, проявяващи
се в живота крайно и антагонистично, дори когато се отработва
единството им. Възможно ли е да преодолеем ограничеността
на собствените си езикови възможности и да извадим от личния
си речник думи, които биха отразили неговото знание за света
и световете? По негово време, между V и III век преди Христа,
все още нямаме това голямо разширение на езика, писмеността и
интелекта, чрез които умът ни може да борави с абстракциите
на понятия съсредоточени не върху научната и интелектуалната
идея, а върху фундамента на човешкия живот – смисълът да се
живее е в осмислянето, произтичащо не от формите на живота,
а от формите на самото съзнание.
Цялото творчество на Лао дзъ е фундамент върху който
не може да се гради нищо, защото самото ТО е и фундаментът,
и формата изградена от алхимичните трансмутации на
осмислянето и на мисленето изобщо. Можем хилядолетия да
пишем за него и поезията му, можем като Алън Уолт да натрупаме
куп прецизни интелектуално демонстриращи се съждения, но
няма да схванем модулатора на думите в поезията на Ли Боян. А
той затова е писал – защото е разбрал, че има Един човек, който
иска да схване тайната на Дао или състоянието на Небесната и
Поднебесната като модел за излизане на Човека от този свят на
безкрайни трансформации и трансмутации, които винаги и всякак
се проточват в безкрайността – като лентата на Мьобиус: уж
сме навсякъде, а всъщност винаги сме от едната страна. Мъдрият
старец Ли Боян пише, защото разбира, че трябва, щом едно
съзнание иска да знае. Настръхвам като си помисля какво велико
отчаяние е било обзело философа-алхимик, обезверен от хората и
каква всепоглъщаща надежда го е завихрила, за да напише на един дъх
цялата философия на алхимичното Творчество и Съ-творчество.
Цялото Човечество и особено ние, българите, трябва да
сме благодарни на воина Ин Си, защото без него можеше да няма
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изобщо и един стих от Лао дзъ Ли Боян. ДАО е най-цялостният,
най-дълбокият и най-красивият документ за Учението на Танг РА.
В тази книга казах, че основната цел на колобърството е
човечеството да бъде напътствано към алхимични трансмутации
чрез методите Приказка и Посветеност. Приказката е и поезия.
Поезията е квантована филисофия, стига да не е „ах и ох сърцето
ми”… Лао дзъ опоетизира знанието си и го прави достатъчно ясно,
а всъщност завоалирано, но разпалващо мисленето на четящия,
за да го постави в безизходицата на пробуденото и провокирано
съзнание. Няма на земята по-красив и по-гениален начин да се изрази
философията на Вселената от тези пет хиляди стиха. Необходимо
е да осъзнаем, че това е целта на този мъдър човек. Длъжни сме
да разберем, защо говори за толкова простички неща от живота,
защо не поучава, а констатира и неусетно подхвърля топонимите
на провокацията си: Небесната и Поднебесната! Толкова е ясно,
че чак… Няма друг начин. Ако провокацията е достигнала ниво на
осъзнаването и алхимичните вибрации на читателя са събудили
съзнанието за въпроси – отговорът рано или късно ще дойде
сам – извън текстовете, дори по елементарен и безличен начин,
но… ще докосне сърцето и ума ни и ще схванем, че промяната е
настъпила. Това е философията на Мъдрия ум. Това е философията
на Вселената. Тя може да стане осъзната философска система на
всеки Човек. Гениално, нали?!
Нито поезия, нито приказка, нито мъдруване, нито притчи
или постулати, а простички констатации, за които веднага
откриваме, че някак си ги знаем, но не сме се сещали за тях и все
пак котвата на мисълта му ни е вкарала в пристанище, от което
няма излизане. В тишината на живота – ако я открием и осмислим
като състояние на Небесната и Поднебесната, изживявщи в човека
своето неповторимо Дао.
ДАО е недостижимо…
Тогава защо го е написал Мъдрецът?
Защото този е едиственият начин да се осъзнае, че
състоянието може да бъде постигнато.
Алхимично… като игра на Шах.

1 1 . 3 . Б оян М ага

Б оян
1 1. 3.

Космогонията на богомилите
Основният принос на Богомилите е техният опит да изяснят
космогоничните знания на българите в истинското Учение на
колобъра Иисус Христос, което пряко произхожда от Тангризма,
в епохата на наложилата се християнска идея за отношенията
между хората и особено след тежките идейни деформации, които
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Или последният опит на колобърството да възстанови
Тангристкото Учение, неразривна част от което е Християнската
доктрина.
В света съществува натрапеното мнение, че Богомилството
и неговата духовно – социална система за живот е ерес
в християнството. Аз твърдя, че е точно обратното:
Богомилството е последният опит на колобърството да
попречи на новата държавна религия Християнство, която във
Ватиканския и Патриаршеския си вид е ерес спрямо духовното
Учение на българите – Тангризма. Христовият принцип, ясно
изразен в завета, че хората са равни и равноправни братя на Един
и Единствен БОГ-ОТЕЦ „Иже си на небесех!”, е пряко и естествено
следствие от Основния Завет в тангризма: Душа – душа да не
поробва и Дух духа да не подвежда, пряко от който произтича
дори много късната Търновска конституция, в която пише, че
всеки роб, стъпил на българска земя става свободен!
Името Боян, както и прозвището Маг не са имена на
личността Вениамин, а негови титли, звания. Обясних вече,
че сакралната сричка Бо отбелязва специфично духовно ниво
на развитие в колобърството, а Ян означава мъж – енергията
на вселената носена от мъжа в живота. Така Бо+Ян = душа на
мъж в ниво БО. Маг – означава от дълбока древност съвършен
учител, лечител и покровител на хората. От него произлиза и
производната магьосник, която в християнството става общо
нарицателно за отрицателна личност – едно наложило се през
вековете невежество, което едва ли някога ще се промени. Както
и тракийското понятие демон, което няма нищо общо с дявола на
християните, но…вездесъщите „апологети” на християнството
го причисляват към тъмните и сатанински привърженици. Дълбоко,
вече канонизирано невежество.
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внедрява юдеинът Савел, самонарекъл се Павел. Той „де факто”
юдаизира християнството и насажда еврейските вярвания на
младия християнски свят. А според твърденията на Богомилите,
свързва изкуствено Христовия принцип с расовата доктрина на
Мойсей.
Съществената разлика между Тангризма и Християнството, е
в определените от Боян Мага Сили РА и ЗО като основни Творчески
принципи във Вселената. Според богомилите вселената е Бинарна.
Това протеворечи принципно на внушението, че вселената и
Творенето в нея принадлежи на антропоморфния Бог, който се
проявява в три Свои принципа: Бог, Господ Бог и Господ. Библията
регламентира Господ Бог и Господ като творци на планетата Земя
и химико-биологичния живот на нея. Така тихомълком Йехова –
Господът на планетата Земя, става естествен и непосредствен
творец на видовете. Което не е вярно, защото само казва на
семената и родовете да родят растителния и животинския
свят. Семената и Родовете – не са негови. Йехова само дава
разпореждането си да се проявят те на планетата. Цялата Библия
става безпредметна доктрина щом антропоморфния „творец”
Йехова се замени с Бинарността на Вселената. Този въпрос вече го
разгледах.
На второ място богомилството разглежда Как в живота
на хората могат да се прилагат Принципите на квантовата и
атомна предопределеност – Редът във Вселената и Законите
на материалната им организация във видимия свят – Родовете
в планетарния Живот. Това е принципно нова идея за бинарната
вселена и проявите на Силите в тяхната тотална реализация в
световете на четирите реалности: кваркова, квантова, атомна
и молекулна. Редът и Родовете, които вече разгледах в този
труд, определят този брилянтен механизъм на реализацията
на НЕпроявената вселена и Проявената вселена, които условно
можем да наречем Невидим и Видим свят – всеки със своите две
реалности, структуриращи обективния и субективния свят. В
духовния свят на хората, преди богомилите, космогония с такава
дълбочина и знание за Пред Сътворителния период и Света, няма.
Третият и изключително важен въпрос, който юдаизмът и
папизмът, а по-късно и патриаршията не успяват да преглътнат,
е въпросът за социалната организация на обществото –
Общиарията. Общиарният принцип на живот е коренно различен
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от властолюбието и антагонизма, съществуващи като неразделна
част от доктрините на юдаизма, папизма и патриаршеството.
Четвъртият, болезнен за властващите тогава три религии
посочени по-горе, е въпросът със СЪ-творчеството, което
доктрината на юдаизма приписва на Йехова, респективно на
мъжкото начало, а богомилите ясно определят Жената като СЪтворец на Твореца „Иже си на небесех” – Танг РА.
Разгледан е и един съществен въпрос от организацията на
Проявения (видим), свят – Редовият принцип за създаването на
Родовете в Царствата. Този въпрос не е анализиран и разглеждан
от нито една доктрина в нашата цивилизация. А той е чисто
алхимичен и кардинално важен проблем за разбирането на Вселената
в материалния свят, какъвто е нашият –
и проявяването
на Земята. Този е Петият кардинален въпрос в космогонията
на богомилите, коренно различен от библейския. Единствено
Богомилската космогония разглежда принципно и детайлно двата
основни символа на създаването на Невидимия и Видимия свят:
Творенето и Съ-творенето.
Творенето е Творческо пресичане на Идея (непроявен свят) с
Възможности (проявен свят). Понятията Идея и Възможности, в
смисъла на Творческата потентност, трябва да се разглеждат като
динамика за която и да е от четирите реалности на Вселената –
когато възникват една от друга.
Сравнено с космогоничните описания в Библията разбираме,
че всичко описано в нея изобщо не може да се вмести в знанията
за Вселената и Световете в нея. В Библията на юдаизма липсва
каквато и да е космогония на вселената – съществуват бледи
неубедителни текстове, които имат повече констативноинформативен характер, вместо разяснителен и познавателен. И
това не трябва да ни изненадва, защото Сътворението, описано
там, се отнася за ТОЗИ свят – за Съ-творчеството на Княза
на планетата – Луцифер, който не притежава космогонични
възможности. Той сам определя, че всичко което става на земята
е според Семето и Рода му.
Битие, Първа глава/21: „И сътвори Бог големи риби и всякакъв
вид животни-влечуги, които произведе водата, според рода им.”и
22: „…да произведе земята живи души според рода им, добитък и
гадини и земни зверове според рода им”.
Така описаното тук Сътворение на Бога е просто една
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констатация за развитието на процеси извън възможностите на
Йехова – Господът.
Говори се за проявяването във Видимия свят, в битието, от
семената и родовете, които вече са готови, тоест творени са
преди Йехова и не от него.
Също така показателен е текстът на Първи стих, Първа глава
от книга Битие:
В начало Бог сътвори небето и земята
Този текст недвусмислено обозначава Началото на творческата
дейност на Бога, а не на Планетния Княз. Сътворението в Библията
започва от Небето и Земята, тоест от Проявения, Видим свят
– четвъртата реалност. И нито дума за НЕпроявения – за света
на Бога Отец на Вселената. Богът твори Небето и Земята, а
не Господът на планетата Йехова. Ако анализираме алхимично
(а и научно), става ясно, че творчеството в Битие започва от
проявяването на Атомната и Молекулната реалности – химикофизичния свят на материята.
Въпреки опита на авторите на юдаизма да внедрят в
следващите глави текстове, които да превърнат този процес в
космогония (Знание за Вселената), такава всъщност не откриваме
никъде. Текстове, които да разясняват процесите на Творчеството
и Принципите на тяхната проява (Съ-творението) – също.
За разлика от Библейските констатации за Проявения свят,
Богомилското учение разглежда процесите на Творенето и Сътворенето в неговите ДВЕ съществени и принципно нужни части,
плюс изключително важното Равновесие.
Равновесието е Шестият кардинален въпрос за еволюцията на
Вселената, който доказва дълбокото знание, което богомилите са
имали за нея. Без този съществен процес Вселената не е възможно
да се развива.
Равновесието е свързано със знанието, че Вселената има
Четири реалности: кваркова, квантова, атомна и молекулна и че
трансформациите на тези реалности една в друга задължително
са предхождани от цикъла на Равновесието. Ако Йехова (авторите
на текста) знаеше за този Закон за трансмутациите на Вселенните
реалности, щеше да обясни откъде идват семената и родовете
на растителния и животинския свят и т.н.
Естествен извод и следствие от това знание при богомилите
е разделянето на Космогоничните Цикли на Две части с по 36
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Тук няма да се впускам в анализ на Втория Цикъл от СЪ-Творенето –
Човешкото същество и живота му на планетата като Творение на Творческата
Сила на Вселената(РА). То е предмет на дълго и пространно разискване и въпреки,
че е част от алхимичната работа на посветените, не влиза пряко в целите на
тази книга.
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етапа на проявяване и реализиране. Отново намираме Знание,
свързано с битието на Вселената като Цялост: ДВА Цикъла
(НЕпроявен (невидим) и Проявен (видим) свят), всеки реализиран в
36 Етапа – нивата на трансмутационните процеси във Вселената
и Съзнанието.
Обръщам внимание на читателя на този изключителен
факт, защото в Тангризма това знание е базово, фундаментално.
Богомилите са познавали Тангризма основно и прецизно, защото ТЕ
и само ТЕ са завещали на човечеството знанието за 36те етапа
на развитието на енерго-материалния свят във Вселената,
включително и 36те нива на еволюция на човешкото познание и
съзнание. Всички колобри, а богомилите са точно такива, знаят, че
интелектуалното и духовно развитие на хората преминава през
36 последователни етапа. В българската колобърска КАБАРА тези
процеси са били Програма и Метод за еволюирането на човеците.
Българите носят това знание от двадесет и четири хиляди години
преди новата ера. Ако в юдейската Кабала Йехова има 22 имена,
които явно и недвусмислено разкриват неговите 22 степени на
интелектуално развитие (от които нито една духовна), то в
Тангризма на Три основни етапа се достигат 36те степени на
интелектуалното и духовно развитие на личността – на всички
хора – на всички еволюиращи хора.
Космогонията на богомилите се развива в Две части с по
Шест глави и 36 етапа: Част Първа – космогоничните процеси се
развиват в Шест глави и 36 етапа и Втора част – проявяването
и развитието на Световете (Живота) става също в Шест глави
и 36 етапа55.
Общият сбор на тези етапи дава общия сбор на учениците на
Иисус Христос от така наречения негов външен кръг (72 души). А
броят на учениците от вътрешния кръг е 12, което ясно определя
космогоничните етапи на обучението на душите наричани
Посветени или Ученици, в един цикъл на обучение. Богомилите са
знаели за този числен състав и неговата сакрална форма, защото
вдъхновител и идеолог на Богомилството е Боян Мага – колобър
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– катар и посветен от ранга на Иисус (но не Христос). Страхът
на юдаизма и папизма, че някой може да разкрие тайните на
древното българско и единствено монотеистично учение на
земята – Тангризма, ги разлюлява до такава степен, че и те като
Йехова, когато на хората „им се отварят очите”, пристъпват към
зверски методи, за да премахнат Знанието, способно да срине из
основи Библията и скалъпената от Павел и Съборите „канонизация
на християнското” учение. Ако те притежаваха поне частични
знания върху Космогонията на нашата Вселена, Галактика и Слънчева
система, то не само, че не биха избили катаритe, а биха проникнали
дълбоко в знанията им, за да осигурят поне частична духовна
еволюция на своите последователи. Под булото на измислената ерес
ранното църковно християнство заля основите на Христовата
църква с кръв и страдания, които преди това бележеха само пътя
на доктрината на Мойсей и на католичекия масон Борис Първи. Но
как могат да издържат на идеята Душа, душа да не поробва и Дух
духа да не подвежда или на Общиарията – при пълно равноправие
без значение на пол, раса и прочие характеристики на членовете ?
Как ще властват тогава христолюбивите църковници над душите
на хората и ще позлатяват пищните си храмове с единственото,
което Иисус Христос срина в синагогата и изхвърли от молитвения
дом на Йехова – златния телец – парите?
Духовните категории Равенство, Братство, Свобода са
пряка производна от богомилското учение, иначе общиарията не
може да съществува нормално. Богомилството наистина е ерес
по отношение на папизма, патриаршията и най-вече на юдаизма,
където за равенство и братство и дума не може да става.
Съставянето на българския календар е съобразено със смисъла
и същността на космичните закони. Всички месеци са имали по 36
дни, а всяка седмица по 6 дни. Всички те съставят хармонично и
ритмично Десетте месеца на годината – според Слънчевия ритъм.
Този принцип за систематизиране на космичните цикли в календар
е безпрецедентен на земята и е познат само на българите. А сега
да си спомним и факта, че единствено българският календар има
Нулев ден – Игнажден (Еднажден) – ден на Равновесието между
двата годишни цикъла. Този факт не отбелязва само теоретично
космично знание, а и практика прилагана в бита на българите.
Равновесен ден в календарния цикъл означава знание за Принципите
на Вселенните, Галиктичните, Звездните и Планетарните цикли –
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връзката и взаимоотношенията на последните с другите. Нулевият
ден е астрономичен репер, а не само календарна компенсация, както
е в съвременния календар.
Както казах по-горе Богомилите имат знание за дуалността на
вселената и световете в нея – едновременното съществуване на
двата основни Принципа – Творческата сила РА и Разрушителната
сила ЗО. Йехова също не може да избяга от този Вселенен принцип
на развитието, затова стриктно пази и крие възможността
човеците (Адам и Ева) да познават Принципа за Добро и Зло, което
всъщност е знанието за дуалността на космичното проявление. А
когато те го разбират, съвсем по бащински и обичливо ги изгонва
от Рая. От страх да не разберат именно тази тайна: че Вселената
е БИнарна, че добро и зло са Догма на Вселената. Въпреки, че
Първият стих от първата глава на Битие подчертава именно
тази идея – Небе и Земя – имената на Проявената БИнарната
вселена. Небесната и Поднебесната. А „добро и зло”, както сам
Йехова утвърждава, е просто бинарност на съзнанието и морала.
Антон Глогов прави една много уместна забележка в своята
книга „Богомилското учение”, стр.13, а именно че тези две сили,
както и имената на десетте месеца „са били от произход
съвсем чужд на богомилите, поради което изрично се забранява
споменуването им”. Правилно – това знание е давано само на
посветени колобри от нивото Катар, какъвто е бил Боян Мага,
но не и на християните. Знанието е било наследено от него и
предавано на богомилските общиарии, но е нямало как да се обяснят
на хората спецификите на това систематизиране в календара,
защото това е свързано с много специални знания, които хората
не могат да имат. Както казва и Иисус: „Много знам, но не мога
да ви го кажа, защото няма да го понесете!” или „Вам е дадено да
знаете тайните небесни, а на тях не е дадено!” Например знанието
за Принципа на организация на планетното семейство на една
звездна система като нашата – Слънцето и планетите. Да не
говорим за планетния Ред на съществуването на Живота върху
планетите, които ние наричаме Цикъл на Сатурн, на Юпитер, на
Слънцето, на Луната и... сега на Земята. Става въпрос за знания,
свързани не само с появяването на Живота на тези планети в
посочения Ред, но и за начина на пренасяне на тези Принципи от
планета на планета – в Родовете им. Това Знание е могло да се
обсъжда само между посветени от висок ранг, затова забраната е
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била просто начин да не се навлиза в тези предели на познанието.
Но този факт не е попречил на богомилите настойчиво и твърдо
да започват всеки етап с уточнението, че в основата на всичко
стоят Силата на сътворението и Силата на разрушението. Да се
пише за тях е било позволено, но да се споменават имената им
– не! Какво удивително разбиране за вибрационните влияния на
речта! Затова забраняват и споменаването на Сатанаил (Дявола
според църковното разбиране)… Значи са били наясно колко бледо,
юдаизирано и елементарно е разбирането на християнството за
дейността на Силата на злото (ЗО)!
В Десетте заповеди на Богомилите към Маговете и
Първосвещениците – проповедници на богомилството, намираме
безпрецедентно знание: знанието за мъртвата точка и живата
дейност на двете Сили. За да разберем значението на този факт
трябва да разгледаме тези Два първи етапа от Сътворението в
Богомилската Касмогония56 , които нямат аналог в друга космогония
на земята.
ЧАСТЪ ПЪРВА
МИРОВЪЗРЕНИЕ (Сътворението на света)
Глава Първа:
НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТЪ НА ПЪРВАТА ЧАСТЪ ОТЪ МИРОВО
ТО СЪТВОРЕНИЕ
Етап 0
Мъртва точка
Догма: Началото бе мъртва точка, а първичност бяха само
Силата на сътворението и Силата на разрушението
РАЗКЪСВАНЕ НА МЪРТВАТА ТОЧКА
Силата на сътворението и силата на разрушението са били
затворени дълго време така в тази мъртва точка, от която нищо
не се е почвало и в която нищо не се е свършвало.
Силата на сътворението, като творческа сила, не е могла да
бъде вечно в тази мъртва точка, в която е била държана от силата
на разрушението.
Тласкана от съзнанието за творчество, силата на сътворението
влиза в борба със силата на разрушението и тая борба свършва
56
Всички цитати в тази глава са взети от книгата на Антон Глогов
Богомилското учение от 1935 година, фонотипно преиздадени: през 1942 г. от
Издател Ст .Атанасов, София; през 2000г. от Изд.къща „Глаголица ООД”и през 2006
г. от „Хелиопол”,София.
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най-сетне с разкъсването на мъртвата точка, за да се премине
от небитие към битие, т.е. да се почне мировото сътворение,
сътворението на света.
Преди да започна анализа искам да обърна внимание на
читателя към понятията Мирово сътворение и Сътворение на
света. Нека обърнем внимание и на факта, че още в началото
МИРОВЪЗРЕНИЕ се пояснява в скоби от автора като Сътворение
на света. Става ясно, че самият автор А. Глогов е сметнал за нужно
да поясни това понятие. Аз мисля, че мировъзрение, в логиката на
възникналата нужда да бъде обяснявано разбираемо за читателите
от 1942 година, вече с напълно християнизиран светоглед, означава
Мирово – Вселенно сътворение, а не сътворение на света (земята),
което е само част от Мировото и затова е разисквано едва във
Втори етап. Така още в самото начало СЪтворението се явява
като Мирово и Светово. Разграничението е явно и естествено
за космогоничното мислене на богомилите, които са знаели и
категорично твърдят, че Творенето е дуален процес като Сили и
като Обекти на творчеството – Вселената и Световете в нея.
Така е и в Тангризма. Там понятието Мирово означава вселенно,
космогонично, а Свят – физическо, материално реализиране.
Направеното разяснение е съществен момент от опита на автора
да изясни разликите между тези понятия.
Описаният в книгата процес на Сътворението дава ясна
представа за знанието на богомилите за Света на идеите –
кварковото зараждане. Преднаносвят – НЕпроявеният (невидим)
свят на Вселената (небитие).
Както отбелязва и пояснителният текст в Етап 0, основната
разлика в процеса е преминаването на творчеството от НЕбитие
в БИтие. В алхимията на Тангризма това означава, че кварковият и
квантовият свят са преминали от състояние на организираност и
трансформация в процес на трансмутация. Трансмутацията им се
изразява в „свиването” на квантите до нуклони, което „де факто”
е разширението им в химически свят – атомната реалност. Това
„свиване” се осъществява от Силата, наречена Етер, за която
нито Библията, нито науката знаят нещо определено. Опитът
на Менделеев да я въведе в научния свят е бил безкомпромисно
ликвидиран.
От този процес идва символът СИЛИ в Тангризма (четирите
космични етера), в НЕпроявената вселена, които при реализацията
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си в световете на Проявената вселена (четирите етера на
физичния план – енергиите Пам, Рам, Вам и Лам), стават Джилове
(четирите субстанции на физическия свят – вода, огън, въздух и
земя). Четирите, организирани чрез Силата на петата – етера.
Субстанциите на наносвета са субсъстоянието на
Непроявената в нищо Вселена – състоянието Мъртва точка,
както я наричат богомилите. В сакралната символика символът
който я изразява е				
			
		
С този символ всички колобри са изразявали разбирането си
за Вселената (Танг РА) и Звездите в нея (Амон Ра), заради което
символът навлиза и в астрологията и астрономията, и означава
Звезда, Слънце. Но с него се означават и езотерично-религиозните
понятия БОГ и СИН (звезда) – творците на вселената. Други техни
символи са Първата и Втората костенурки,за които вече говорих.
Точката в кръга, която е Словото, Синът, Началото на
реализацията, е и… всеки човек, роден в Живота: Аз и Отца едно
сме! В Центъра на Живота, но и в центъра на Вселената, еднакво
далеч от всичко в реалните граници и еднакво близо до всичко в
субективната същност.
Разделянето на Обективната реалност (Вселената) и
Субективния реален свят, в който живее Човекът, е всъщност
единственото делене на Цялото. Така НЕвидимата вселена и
Видимата вселена са всъщност единно цяло, което субективно
може да се определя, но обективно – няма как! Затова богомилите
(Боян Мага) са уникални в твърдението, че съществува Мъртва
точка – Нулева реалност, която не е Нищо пълно с Нищо, а
Нещо, което още не е станало на Неща – реализираните четири
реалности. Тогава описаните тук четири реалности (кваркова,
квантова, атомна и молекулна), не са нищо друго освен Неща от
Нещото, в което обективно съществуват само две Сили – РА и
ЗО, а субективно – всичко, което двете могат да реализират чрез
собствените си потенции. Според Боян Мага Мировата реалност
трябва да се дели на Видима и Невидима, с което се обективизира
идеално нашето субективно ограничено отношение и разбиране за
реалностите на вселената. В този смисъл всички опити на науката,
тоест на програмираното познание, не са и не могат да бъдат
знание, защото са само части от разпокъсано и частично познание
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в Световата, а не в Мировата реалност. Няма науки биология,
химия, физика, психология и т.н., които да са обективни и смислени,
щом са самостоятелни и откъснати една от друга и от другите
науки. Светът е Цялостен. Химията е безсмислена ако не решава
и психичното състояние на елементите, както е в биологичното
единство на всичко, което ТЕ СА.
Алхимията се опитва да обясни този тежък проблем чрез
двата основни символа Джу1 и Джу2, които изграждат химичните
и психични атоми по сродство, а те заедно организират атомите
въобще. И това не е реалността, а друга форма на реалността,
която е по-близо до знанието отколкото до по-знанието за света.
Тридесет и шестте етапа от Съ-творението (без етап 0), са 36те
функции на реализацията на света, чийто дисекции са смислени
само ако ги съзираме непрекъснато като Целостта на Единното. А
вторите 36 етапа вече нямат нищо общо с първите – те са само
стремеж да живеем с осъзнаване на смисъла: ние в нея (вселената).
Ако Сингуларността е вярна и има някакво значение, то тя е
оправдана само в този символ – код на Вселената. Тя е сингуларност
като начало и като статичност (точката, взривът), защото
можем да означим идеята за всеобщ космически разум (Бог) –
причина за всичко. Точката е геометричният символ на Бога
(кръгът), но не го регистрира, а само обозначава Общото за всички
реализации в сферата. Точката е ТО – всичко, което осмисляме и
смисляме в понятието Бог.
Геометричният символ на ТангРА е израз на неговата сферична
Цялост… както и на Целостта на Квадратите (сарактите), на
уникалните му интерпретации във Вселената СИ!
Геометричната символика е най-добрият израз на бинарността
на вселената, защото геометрията е двумерна реалност. Така
бинарният свят на Боян Мага (РА и ЗО), става реален феномен на
Бога и Боготворчеството, а негово естествено следствие е Сътворчеството.
Ще поясня понятието БОГ както го разбираме в Тангризма.
Всичко казано тук е разширение на знанието, описано в книгата
„Колобър” и е неразривна част от разбирането на българите за
това понятие.
Понятието БОГ е символ за дейността на Вселенното
Централно Слънце, което се намира в кварковия и квантовия свят,
но се реализира и в четирите реалности. Следователно БОГ е ИМЕ
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на Вселената (Мировъзрението, Универсума) до Проявяването
– като качество, а след проявяването – като количествена
реализация на това качество – звезди, планети и т.н. Това Качество
в алхимията наричам Ред, а неговата проява в материалните
светове(проявените – Небе и Земя) – Род. Светът е божествен
и съдържа в себе си НЕГО, именно защото всичко в проявения свят
(родовете) носи качествата на Реда, който Бог е създавал (творил)
преди да започне СЪ-творяването. Това са Семената, от които
произлизат Родовете според Вида си.
Бог не е понятие за Проявения видим свят, а за НЕпроявения,
който ТОЙ проявява. Затова след въвеждането на Реда на
проявяването и Родовете на този Ред, Бог става Господ Бог
(Амон Ра, Синът, звездата), носещ в Себе си потенцията на
Бога. Творческият процес на Бога е способността да ръководи,
господарува над Световете на материята, включително и над
Господите на техните еволюционни цикли, характеристики и
реализации.
Бог в неговия чист вид за нас е Танг РА (звездата Алциона от
съзвездие „Квачката с пиленцата” (Плеяди), която е Централното
Слънце на нашата Вселена. ТанГ-РА е потенцията на Вселената.
Господ Бог е Елохимният Син (звездата), която с плазмената си
потенция осъществява „пресукването” на квантовия свят, за да
стане атомната реалност. Амон Ра е потенцията на възможността
да се образува материалния свят на планетите… на които е в СЪтворчество с планетният Господ – Княза на планетата. За нашата
планета е Луцифер или Йехова както го наричат в юдаизма.
Структурно погледнато Проявяването на вселената от
физическата реалност (кварков и квантов свят) до химическата
организация (атомна и молекулна реалности), е троично: БОГ,
Господ Бог и Господ.
Символ на този троичен процес на реализацията на вселената
е: триквестерът
, който илюстрира трите Качества на
Единния (Танг РА) и Неговата Четиристепенна реализация вътре в
Родовете – до Човека. Затова е символ на Този Ред на проявяване,
осъществен във Вида и Рода Човешки като основен архетипов
модел на Човека – Адам Кадмон – безполовият… който Господ
Бог „приспива” (убива) и разделя на Ян и Ин енергии, а Господът на
планетата ни опложда женската му същност и се раждат Авел и
Каин – синовете – плодът на личните му качества. Каин и Авел не
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Етап 1. Първото Сътворение: ТЯЛО
Догма: Началото бе мъртва точка, а първичност бяха само
Силата на сътворението и Силата на разрушението
СЪТВОРЕНИЕ:
За силата на сътворението първоначално бе нужно осезание, и
първото единствено осезание, върху което тя се спря по замисъл и
което тя поиска да създаде бе: тяло. От него и започва битието.
Силата на разрушението беше обаче против битието, и поради
това борбата между тези две сили продължи с още по-голямо
ожесточение, докато най-после силата на сътворението сполучи да
отстрани от пътя си силата на разрушението и да положи основата
на битието. По-нататък силата на сътворението сгъсти голяма
част от своето дихание, за да се огради от небитието и от силата
на разрушението. Това сгъстено дихание създаде тялото, пожелано
от силата на сътворението в нейния първичен замисъл.
Много важно е да разясним, че под символа Тяло трябва да
се разбира възможността наносветът (кварковата и квантова
реалности) да започне трансмутационни процеси, при които
двете да образуват Атомния свят – първият атом – първото
„тяло” (нуклон) на атомната реалност, която вече е Проявеният
свят. И Антон Глогов дава веднага указанието че: „ОТЪ него започва
битието”. БИтието не може да бъде от друг свят освен от
Атомната реалност, защото атомът е първото зародено тяло в
Проявената действителност, която наричаме планетарен Живот.
Но не какъв да е, а БИ – тоест – полярен свят, БИнарен свят. Това
е зараждането на космическата материя, която е в основата на
химическите светове – химиосферите като нашата Земя. Затова
следващият Етап при богомилите – Етап 2 – се нарича Сътворение
на Земята и изграждането на цялата химиосфера, а не само на едно
тяло(атомът изобщо). Но сега, в Етап 1 все още се разискват
проявите на субатомния свят. Йоносферите. Поляризацията на
квантовата реалност до атомна, от която по-късно ще възникнат
молекулната реалност и Биосът. Разбираме, че Тяло и Земя не са
синоними.

М ага

са синове на Адам.
Всичко казано тук се съдържа в знанието, вложено в Мъртвата
точка на богомилското учение – границата между НЕпроявения и
Проявения свят: НЕбитие и БИтие.
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Алхимично: фаза, в която започва своята велика трансмутация
квантовият свят, за да се появи нуклонът – атомната реалност
– тяло – както го наричат богомилите. Нуклонът, ядрото на
атома, е бинарен – протон и неутрон. Във физически смисъл той
наистина е тяло. Силата на Сътворението ГО създава. После
идва Ред на електроните и се получава Тяло, в което атомната
потенция се разширява до способността да създава молекулна
реалност. Реалност, осъществена от способността на Третия Ред
(и род) на Проявеният свят – електрона – да образува структура…
не само тяло, а вече и структура (молекула) чрез валентността –
способността за разширение на атомния свят в молекулен. Това е
Проявената Света Троица в Четвъртичния Закон: протон, неутрон
и … свободен електрон (валентен). И… Светът става реалност
– химическа реалност. Кристални форми на химиосферата.
Редът на тази Себеосъщественост на Творческата сила (РА)
и Разрушителната сила (ЗО) позволява в света да се развиват
Родовете – биполярният полов свят.
В книгата „Колобър” обясних как от триквестера
се появя
ва – четвъртата потенция на Небесната Света троица, която
в проявения свят символично е – извън божествената реалност
(извън кръга). А във висшата бинарност на Биоса (човешкия род)
е вече – където двете вертикални линии около Ипсилона са
Мъжът и Жената. Общият им символ дава обективизирания Танг
РА – Бога в света на своя Син (Господ Бог), проявил Го в материята
(планетите). От този символ идва и АЗ-ът на българите – първият
глаголистичен символ – първият символ на мисловното езиково и
писмено творчество на Ума – .
В сакралната символика на колобрите целият описан тук процес
се реализира (осмисля), чрез символите
и
, които означават
Бога ( ), но и Сина (Слънцето ), реализирани в материята (ква
драта) – Саракта на българите. Така Богът на Българите (ТанГ РА),
във физическата реалност на планетата Земя, символично става .
Спирам дотук с анализа на богомилската космогония. Всички
други етапи поотделно и аналитично разглеждат процесите
на Творенето и Сътворчеството във вселената в нейните
тридесет и шест цикъла на проявяване. Няма да разглеждам
и Втората част с нейните също тридесет и шест етапа на
отработване на съзнанието на човека в материалния свят,
което е една от изключително силните страни на духовността
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на учението, защото ние, хората все още сме във времето,
когато съзнанието се бори с подсъзнанието. Осъзнатият свят е
интуитивният. В логическия мисловен свят на човека се борят
интелектът и душевността, но… интелектът все още няма
качеството да се самоосъзнава като отговорно съзнание – такова
каквото богомилите се стремят да изградят в своите общиарии.
Отговорното съзнание, това което се осъзнава и отговорно
осмисля, е в пълен противовес на религиозното и мистичното
мислене, което още не е и не може да бъде съзнание, защото
борави с инертното несъзнавано – мистичното преживяване.
Църковността, особено юдаизма и християнството, не могат
да понесат идеята, камо ли реализацията на богомилството –
осъществения живот на братството.
Учението на Боян Мага е учение за Единството, в което
Субектът (човекът) започва да се идентифицира с Обекта
(вселената) и това Дао състояние става реално съзнание. И понеже
е реалност в живота, няма как да се изреже от Живота, което
означава, че богомилите са имали ясно съзнание за какво е говорил
Иисус и кое от Тангризма трябва да се върне като начин на живот
в опороченото от институциите християнство.
За богомилите светът е холограмен и неговата най-малка
част, способна да образува отново Целостта на холограмата
Вселена е Човекът. Затова той не може да се унижава, заробва,
изтезава, експлоатира и прочие, да не говорим за убиване. Само
нечовешкото мислене може да мисли нечовешки неща за Човека –
защото това отношение прониква във вселената и рано или късно
тя ще му отговори с подобаваща рефлексия. Деформираното
твърдение в християнството: на злото да се отговоря само с
добро, е „единственият” начин да се освободи личността от
кармичен дълг, но истината е по-друга: на Доброто трябва да се
отговаря с Добро, а на Злото – Справедливо! Иначе ние стимулираме
и активираме злото. От тотална прошка има нужда йерархията,
която практикува злото, а не потърпевшите – хората. Тя затова
неистово повтаря, че трябва да се научим да прощаваме за Всичко
и Всякак – защото ТЯ има нужда да се простят НЕчовешките
методи на действия в човечеството.
Богомилите се опитват да практикуват в Общиарията
безкармични отношения, а не да тероризират субективната
холограмна единица на вселената – човекът, както правят
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официалните власти в съюз с официалните религии. Нека не
забравяме, че Животът тук, на Земята, е реализиран от тази
йерархия така, че: Всичко яде Всичко!
По отношение на изграждането на човека като свръхсъзнателно
същество, тоест божествено – нещо към което уж всички се
стремят – екстазът и медитацията са вакханалия, която разумът
не може да приеме. А и като че ли не трябва, защото и двете
състояния са напълно неуправляеми, а често и недостатъчно
осъзнати в последствията, което покрива разбирането като
с воал, под който истината (качеството на събитието), се
долавя като лицето на булката или мюсюлманката – смътно и
неясно. Показателно е, че не само в колобърството, но и учителят
Петър Дънов забранява на своите последователи медитирането.
Разбираемо е, защото и той като тангристите и богомилите
работи за ясно съзнание, което осъзнато да осъществява духовната
потребност и разбираемо да осмисля качествените промени към
духовността.
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Изследването на стихиите и тяхната комбинативност, представляваща
реалната платформа, върху която се изгражда човешкия организъм и психичност,
е на астролога Катерина Любенова Гогова.

коренна
пета
на

Алхимичната програма на Пета коренна раса е програма за
еволюционното съзряване на човечеството чрез личността,
докато съзнанието
придобие всички аспекти на душевното
и постави наченките на духовно разбиране. Нейната реализация
принципно игнорира всяка личност, етнос, дори народ, които не
могат да достигнат високите вибрационни нива на единство между
психичните и химичните атоми по сродство, с категоричната
нагласа и стремеж да се отработят кармичните зависимости, а
ако е възможно и да приключат окончателно за отделни личности
и групи. Става въпрос отново за действието на Закона за
Четвъртичността, чрез космичните принципи за синхронизация и
развитие на душите в нашата вселена, която методологично и
програмно се реализира посредством отношението на четирите
стихии, приложени като специална и специфична функция в
трите групи съзведия от еклиптиката на Слънчевата система,
наречена от хората Зодиак. Разгледаните отношения трябва да
се приемат като практически фундаменти за пропорционално
и последователно обучение на Духа-душа(Ба), когато се намира
в тяло(Ка). Тези отношения са не само частична програма, но и
регламент за отработване на еволюционните трансформации и
трансмутации в групи от хора.
По-долу представяме на читателите една разработка на
астрологичните енергийни комбинации, които регламентират
в прераждането комбинацията от съчетание на четирите
елемента – субстанции: вода, въздух, земя и огън в организма
на човека. Посочените от астролога семейства с енергийна
(стихийна) зависимост са ярък пример за възможностите, които
се предоставят на хората за ускорена и балансирана еволюция.
Алхимичните отношения и трансформации у хората чрез
четирите стихии57
Програмата, която ще разгледаме по-долу е свързана с
процентното наличие на четирите стихии в нас и нейния
определящ характер в живота на хората, особено в семейството.
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Четирите стихии (или четирите Сили, както е в Тангризма –
Рам, Лам, Вам и Пам), които на земен план работят като четири
елемента и носят наименованията: Огън, Въздух, Вода и Земя са
от изключително значение в човешката рождена карта (хороскоп).
Огънят го свързваме с червения цвят, Въздуха с жълтия (прозрачен),
Водата със синия, а Земята със зеления цвят. Те са онези, които
„оцветяват” химичните атоми по сродство (АХС) и определят
физическото тяло като съвкупност от изграждащите го четири
елемента. АХС еволюират заедно с атомите по психично
сродство (АПС), които също носят „цвета” на елемента, който ги
ръководи. Излиза, че комбинацията от четирите елемента в един
човек задава енергетиката и качествата както на физическото
му тяло, така и на неговата психика. Четирите елемента са на
разположение на Земния Логос. Човек получава четирите елемента
чрез организацията на неговото тяло в ембрионалния период, а
когато умре те се връщат обратно към земното царство. Т.е.
благодарение на тях е възможен животът на планетата Земя в
човешки тела. Тези четири елемента са строителният материал
(тухлите) на нашия свят – всичко е изградено с тях. Този процес е
взаимно обогатяващ – от една страна за планетата Земя, чиито
атоми еволюират в телата на хората, и от друга – тези атоми
дават възможност на Космическия човек да придобие опитности
в тризмерния материален свят. Човек е такъв, каквито са
съставът, качествата на атомите материя, от която е изграден
и от техните отношения в организма.
Съчетанието на тези четири елемента у всеки човек дава
основните характеристики на душата (човека). За това е много
важно да се разбере и открие с какво количество от стихиите
огън, въздух, вода и земя сме се родили.
Избирайки точния час на раждане и географското положение,
всъщност ние предварително избираме с какво тяло и с каква
психика да бъдем снабдени в това си прераждане (4те елемента),
така че да можем да осъществим заложената в живота ни
Програма, която популярно наричаме Съдба..
В нашата Слънчева система работят десет основни принципа.
Два от тях носят имената Слънце и Луна, а останалите осем на
планетите – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун и Плутон. Тези десет принципа работят във всички
форми на живот на нашата планета Земя. Те са разположени в
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дванадесетте знака на Зодиака – Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв,
Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей и Риби и се
изчисляват в зависимост от часа и мястото на раждане. Всяка
стихия работи с по 3 зодиакални знака от еклиптиката, както
следва:
Огън – Овен, Лъв и Стрелец
Въздух – Близнаци, Везни и Водолей
Вода – Рак, Скорпион и Риби
Земя – Телец, Дева и Козирог
В зависимост от броя на тези принципи (планети + светила),
от съответните стихии в знаците можем да кажем как четирите
елемента са съчетани в човека, чиято рождена карта разглеждаме.
Интерес представляват енергиите, които имат превес. На
астрологичен език – превес на дадена стихия означава, когато в
нея се намират повече от три планети. За липса на определен
елемент говорим, когато в него има една или нито една планета.
Определено хората с баланс на четирите елемента по рождение са
до известна степен облагодетелствани, но това изключение ще го
разгледаме допълнително.
Пример:
Ако означим условно броя на АХС в един човек като 100 единици
и в хороскопа му 4 от 10те принципа се намират в огнени знаци, 2
са в земни, 3 във въздушни и 1 във воден, тогава 40% от неговите
АХС ще работят под ръководството на огнената стихия, т.е.
елементът огън в това тяло, в неговата химическа структура,
ще преобладава. По същия начин превесът на елемента огън ще се
отрази на психиката на човека – той ще има психика с качествата
на огнената субстанция.
Съвсем накратко отбелязвам какво означава човек да има
превес на определена стихия в хороскопа си или да му липсва
такава:
Преобладаващ Огън – човек на действието, динамичен,
енергичен, жизнерадостен, активен, рисков.
Преобладаващ Въздух – човек на взаимодействието,
контактен, възприемчив, комбиниращ, ментален, разсъждаващ,
търсещ информация и запознанства, партниращ.
Преобладаващ елемент Вода – човек на емоцията,
чувствителен, състрадателен, податлив на влияние, възприемчив.
Преобладаваща Земя – човек на конкретната дейност,

455

раса .
коренна
пета
на
програма
А лх и м и чната
12 .
456

устойчив, не обичащ промените, трудолюбив, инертен, цялостен,
непластичен, твърд, слабо възприемчив.
Липсата на която и да е стихия по един или друг начин
създава дисбаланс в действията на човека, в неговата психика
и поведение.
Липса на елемента Огън – дава липса на инициатива
и спонтанност в действията, инерция, нежелание да се
експериментира в която и да е област на живота, не предприема
рискови начинания, няма творчески ентусиазъм.
Липса на елемента Въздух – инертен и невъзприемчив към всяка
нова информация, недоверчив и затворен, промените за човека
изглеждат плашещи и катастрофални.
Липса на елемента Вода – човек е в слаба връзка със собствената
си емоционална и чувствена природа, сам потиска емоциите си,
държи другите на дистанция и не ги допуска близо до себе си.
Липса на елемента Земя – по-слаба или неадекватна ориентация
в материалния свят, липсва им търпение, твърдост и упоритост,
не ги е грижа за това как ще оцелеят, както и за собствените им
тела – кога да се хранят, почиват, спят, спортуват.
Балансът на елементите в картата на човек означава баланс
в тялото, действията, качествата, психиката и поведението на
човека по рождение. За такъв човек е много по-лесно да се върне
към това положение, защото то му е присъщо. Дори при сериозен
моментен дисбаланс той би могъл с малко усилие да се балансира.
По същият начин изглеждат нещата и за семейството, като
градивна клетка на обществото, самата тя – изградена от
индивидуалностите на майката, бащата и децата. Превесът или
липсата на определен елемент ще се отрази на семейството като
цяло така, както се отразява на отделния човек. В този случай
семейството можем да го разглеждаме като Единица, съставена
от части – броя на членовете му. Това означава, че колкото поголямо е семейството, толкова са по-сложни отношенията в него,
но и с точно толкова са нараснали взаимовръзките между неговите
членове (водещата им стихия), които осъществяват по-фин
баланс в семейната общност. Това е един от основните фактори,
които правят живота на големите семейства по-задружен и с
повече вътрешни връзки. Това е и средата, в която членовете на
семейството еволюират чрез еволюцията на собствените им
АХС и АПС.
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Какво означава АХС и АПС да еволюират?
По принцип 4те елемента носят изначалния поляритет(Ин и
Ян) на нашия свят – два по два. Огънят е първичната „Ян” (мъжка)
енергия, Въздуха – вторична Ян (производна) също мъжка енергия,
Водата – първична „Ин”(женска) енергия и Земята – вторична
женска Ин енергия. Колко мъдри трябва да са били нашите братя
индианците, за да изразят това уникално знание за елементите с
уточнението: Дядо Огън и Баба Вода, Татко Въздух и Майка Земя?
Предците ни са смятали зодиака за „душата на природата”, а всеки
елемент са възприемали като вибрираща на различно ниво енергия.
Огънят – това е излъчващият жизнен принцип, съзнание,
индивидуалност, чистата активност, топлина, творчество.
Водата – символизира емоциите, чувствителността, това е
лекуващият и подхранващ принцип.
Въздухът – свързва се с нервната система, израженията и
възприятията на ума, това е мисленето, комуникациите.
Земята – дава настройката към света на физическите форми,
практическите способности за ползване на материалния свят,
конкретната дейност.
Две по две стихиите въздействат като сродни, но си и
противостоят, имат различен собствен поляритет.
Във всички древни лечителски практики и философии, които
са стигнали до нас, пътят към здравето на човека е посочен като
баланс между тези четири елемента. Излиза, че еволюцията на
нашите АХС и АПС е в резултат от усилията на всеки един от нас
да приведе в баланс четирите елемента в тялото и психиката си.
Или казано с други думи – алхимичните трансформации в човека
се дължат на стремежа му да балансира в себе си елементите, от
които е съставен. На теория изглежда лесно, но как на практика да
се постигне този баланс на изначално противоположните стихии?
Изискват се лични и системни усилия, защото веднъж постигнат,
този баланс е много труден за задържане – четирите елемента
са в постоянно движение, трансформация и противопоставяне.
Откъде да започнем? Първото нещо, което трябва да направим
е да разберем по рождение с какво съчетание на стихиите сме
дошли. Там, където имаме в повече, да се опитаме да намалим
пропорцията, а там , където имаме недостиг – да я увеличим. Найлесно е, ако започнем с тялото – чрез храната и режима на тялото
можем да променим лесно съдържанието на елементите в нас.
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Един от източниците на такава информация за връзката между
видовете храна и стихиите е науката за здраве и дълголетие –
Аюрведа. Дотук добре, но с психиката нещата стоят малко потрудно, защото, за да балансираме АПС ние трябва да постигнем
баланс в нашите емоции и мисли. И по двете направления (тяло и
психика) се изисква една постоянна и неуморна работа. Колкото
по-дълго успяваме да задържим този баланс, толкова по-здрави
ще бъдем, честотата на вибрациите на нашите клетки ще бъде
по-фина и ще достигнем до еволюция на нашите АХС и АПС. Това
обаче е необходимо, но недостатъчно условие, за да се пробудим
като космически същества, каквито в същност сме по природа.
За да се случи това, е необходимо да събудим в себе си петия
елемент – онази субстанция, която идва отвън и дава искрата
на живота в земното тяло. Това е петата стихия – стигащата
до нас чрез петия елемент Етър (или Етер), чието проявление
на Земята е също четвъртично. Тези четири типа Етър имат
връзка с четирите бази на ДНК в живата клетка. Етерът няма
земен произход и е свързан с плазменото тяло на човек, свързан
е със Слънцето. Това е „семето”, което има космически характер.
Семето е онова, което носи в себе си космическата програма на
живота, влиза в земното тяло и когато съответното прераждане
приключи – излиза от земния план, най-често го наричат Дух.
Разгръщането и осъществяването на тази програма на
Земята става чрез четирите елемента. Плазмата на Слънцето
действа като катализатор за събуждането на нашите плазмени
тела. Именно за това нашите предци са посрещали и изпращали
дневното светило в нашата слънчева система. Това не е бил
религиозен, измислен ритуал, а дълбоки познания за живота.
Нека да задълбаем още по-навътре в изследване на учебните
си планове (хороскопи). Човек е единственото живо същество на
Земята, което не може да живее и да се развива само, отделено
от себеподобните си. Примери за това има много – за деца,
отгледани от диви животни, да речем. Измененията, които се
получават в този случай са драстични и приобщават човека към
животинското царство, въпреки физическата човешка форма.
Животът в група, заедно с други хора, ускорява процеса на
еволюция както на индивидуално ниво, така и на ниво Човечество.
Но породените отношения имат многостранна изява. Тяхната
проява, отрицателна и положителна, се натрупва в паметта на
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АДХ имат възможност да поемат контрола тогава, когато физическото
тяло е максимално изчистено и с много висока вибрация, която позволява на Духа
директно да се свърже с тялото. Тогава отпада необходимостта от средния
принцип – Душата, която е свързващата субстанция между тяло и Дух.
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ДНК.
Стигнахме до Атомите по Кармично Сродство (АКС),
които представляват двойки АХС + АПС, работещи в единство.
За еволюция на АКС говорим, когато човек работи активно,
реализирайки заложената в тях програма. Как става това?
Единственият начин е чрез изчистване на взаимоотношенията с
хората, с които имаме да решаваме кармични въпроси. Определено
най-близките до нас хора са тези от семейството ни, с тях е свързан
най-голям процент от общуването ни с външния свят. Излиза, че
душите, които имат да решават кармични уроци, се раждат в
общи семейства. Заради това изследването на енергетиката на
семейството и на всеки член по отделно в него е толкова важно.
Излиза, че е изключително важно къде, в какво семейство ще се
роди човека и с каква енергетика, тоест АКС определят кой от
сперматозоидите (с каква енергетика), ще оплоди яйцеклетката.
Така новия човек, попълвайки семейната структура, ще даде
допълнителен шанс на хората от групата да решат кармичните
си задължения.
Когато сме изчистили кармичните си задължения и сме
започнали събуждането на плазменото си тяло, всъщност сме
стигнали до етап, в който главна роля в нас започват да играят
Атомите по Духовно Сродство (АДС). Това вече е достигане
до пътя на развитие на едно духовно еволюирало, просветлено
съзнание, до задействане на програмата на Космическия човек.
АДС по същество представляват определено високо еволюирало
ниво на АПС. В момента, в който контролът в човека се поема от
АДС, АКС спират да оказват влияние. Всъщност ръководството
на семейството се поема изцяло от Твореца (като група и по
отделно). Физиката, химията и психиката на тези хора вече няма
да бъдат на подчинение на Княза, на материалния свят. Типичните
за материалния свят процеси няма да са валидни за тях. Те са на етап
– приключване на „Земното училище” и подготовка за преминаване
в „по-горен клас” на друга планета, под ръководството на АДС (на
Духа)58.
По-горе разгледахме как работи законът за четвъртичноста
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на индивидуално ниво. Да видим сега – как се съчетава тази
четвъртичност в семейството, което е първата групова единица
в „организма” на човечеството, изградена от индивидуалности
(„клетки”). Отговорът е – по-същия начин, защото всяко
семейство е Единица от Общото Човешко семейство. Всяко
семейство в Човечеството работи като всяка клетка в човешкия
организъм или всеки член на семейството вътре в неговата
общност. Разликата идва само от методите, с които можем да
действаме, за да балансираме елементите в груповата структура
– семейството. Един от начините, разбира се е – когато всеки член
на семейството достигне сам до високо ниво на лична еволюция и
на баланс, което на практика е постигане на по-високо еволюционно
ниво на АПС. Вторият начин е чрез децата, които се раждат във
всяко семейство. Да разгледаме по какъв начин се случва това.
Нека да се върнем няколко хиляди години назад, за да се опитаме
да разберем мотивите на Ева, когато в райската градина е
изяла ябълката. Защо тя е поела този риск да яде от дървото на
Познанието? Какво всъщност е разбрала, за да си позволи това?
Ами, разбрала е как да стане сътворец на Бог, тук на земята в
триизмерния свят. Как да се развие „семето”, петият елемент
(етер), с помощта на четирите стихии (тялото и психиката на
човека), работещи на земен план, за да се създаде човечеството.
Тя е прозряла Възможността за Пътя на еволюцията на човека,
в материалния свят. Не е странно, че плодът на познанието
е именно ябълката. Тя съдържа в себе си всичките необходими
витамини и минерали, необходими за създаването на новия човек
в утробата на жената. Ако срежете една ябълка по средата,
напречно на сърцевината й, ще забележите, че семенниците, които
съдържат в себе си семената, образуват пентаграм. Изяждайки
точно този плод, тя е стигнала до осъзнаването, че за да го има на
земята и за да еволюира по-високо от животинския свят, в човека
трябва да работят в баланс и синхрон и петте елемента (огън,
въздух, вода, земя + етър). Ева осъзнава скритото в „семената”
знание за Принципа на Творчеството и Метода на Творенето.
Осъзнава и възможността АПС в хората да достигнат по-високи
еволюционни нива от чисто животинския им аспект, а това става
чрез познанието за „Добро” и „Зло”, чрез отношенията между
елементите и породените от това следствия.
И понеже стана дума за логика, ето че съвсем логично стигнахме
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до науката, която се занимава с проявения живот на планетата
Земя (като комплекс от условия) – Астрологията. На практика
тя е онзи универсален инструмент, който ни дава възможност да
прозрем учебния си план за живота в конкретното прераждане,
т.е. нашия хороскоп. Астрологията не е наука само за отношения
между Звездни принципи, Планетарни принципи и хора, а е наука –
търсеща и анализираща комплекса от връзки и зависимости между
Вселената и Човека, между физическия и химическия свят, проявени
комплексно в Биосферата и в частност – в Човека. За това ябълката
на познанието е символ за целостта ни, петте субстанции в плода
на биологичните форми.
Вече споменахме по-горе, че законът за четвъртичноста се
проявява в четирите стихии, изграждащи нашите тела и психика,
подчертан върху трите кръста в хороскопа – Кардинален, Фиксиран
и Подвижен. Стихиите дават типа психика на човека, а трите
кръста задават спецификата на нейното проявление.
В древните текстове, можем да намерим информация за това,
че в коренната чакра (чакрата на оцеляването) на всеки човек се
намират четирите базови клетки, от които се е развил индивидът.
Всяка една от тези клетки е свързана с една от стихиите – огън,
въздух, вода и земя, и от всяка от тях в организма на човека се
произвеждат различно количество клетки, които от своя страна
ще дадат превес на някоя от стихиите в него. Изначално, обаче,
още при оплождането на яйцеклетката, една от стихиите ще има
превес над останалите благодарение на стихията на оплождащия
сперматозоид. За това оплождащият сперматозоид оказва влияние
върху формирането и съчетанието на тези четири стихии в
новия организъм. Бащата винаги дава четири вида сперматозоиди,
които представляват четири субстанции – огън , въздух, вода
и земя. Един от тях ще бъде избран от яйцеклетката, той ще я
оплоди и съответно ще добави и увеличи енергетиката на една
от стихиите в нея. Какъв е принципът на избор от яйцеклетката
по отношение на стихията за новия човек? Има ли връзка с
този избор комбинацията от стихии на майката или зависи от
бъдещата душа, която ще се роди? Има ли някаква зависимост
между енергетиката (по отношение на стихиите) на майката,
бащата и детето? Влияят ли Слънчевите знаци на родителите
върху слънчевия знак на детето и ако – да, по какъв начин? Какво се
получава в семействата в чисто енергиен план, когато се добави
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енергетиката на децата? Защо семействата с повече деца са
по-стабилни? Какво се случва, когато има липса на стихии в едно
семейство и дали това може да бъде компенсирано по някакъв
начин? Облекчава ли се ситуацията в семейството, в случай, че
има превес в Кардинален, Фиксиран или Подвижен кръст? Как на
практика се формира общата енергетика на семейството като
клетка от рода, етноса и народа?
Провокирани от всички тези въпроси, изследвахме 100
семейства от доброволци, които любезно ни предоставиха
следните данни:
1) ден, месец, година и час на раждане (не за всеки човек се
знае точен час; при тези, за които часа е неизвестен сме ползвали
местно време – 12 ч.(обяд))
2) място на раждане
3) майка, баща, син или дъщеря е съответния участник в
изследването.
Какво показа изследването на участниците в тази група?
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
I. По отношение на превеса или липсата на стихии в
семейството като самостоятелна, завършена единица:
А) в 27% от семействата има пълен баланс по стихии. Това
означава , че имаме на лице еволюирали атоми по химично и психично
сродство. Структура, в която членовете на семейството вече
улеснено работят по изчистване на кармичните си задължения
(атомите по кармично сродство). При осъзната работа на
това ниво хората в такива семейства биха могли да активират
атомите по духовно сродство, както и плазмените си тела много
по-лесно и по-бързо от останалите групи.
Прави впечатление, че този баланс се постига най-често в
семействата с повече от 2 деца. Всяко дете в едно семейство със
своята енергетика се стреми да допринесе за баланса и хармонията
по стихии в семейната група. За това е препоръчително да се
раждат повече от 2 деца – семейството има повече шанс за посериозно еволюционно развитие (достигане на ниво на живота
под контрола на атомите по духовно сродство). Или иначе
казано – това са семействата, които са издържали изпита на
Княза на материалния свят (балансирали са четирите стихии в
себе си, които са на пряко негово подчинение) и сега им предстои

осъзнаването и еволюцията им като космически същества.
Децата от такива семейства, когато направят собствени
семейства, ще могат много по-лесно да се погрижат балансът да
стане качество на отношенията в семейството им. Те ще знаят,
дори на подсъзнателно ниво, какво носи за семейната група този
баланс по стихии и как да го постигнат.
За това тази група семейства бихме нарекли Групата с
енергиен аванс.
Няма как в този материал да бъдат разгледани и анализирани
всички семейства, затова ще предоставя подробна информация
само за няколко от тях:
а) Пример 1 – семейство №3:
превес
по
стихии

деца
дъщеря
син

знак

3

м

превес
по
стихии
знак

3

д1

+3

превес
по
кръстове
(c, f, m)
за семейството

изводи:
деца,
липси
стихии

C – 3,6;

баланс

изводи:
родители
липси
стихии

1

+3

3

раса .

F – 2,2;
M – 4,2

+3
б

4

д2
д3

5

0

7

0

1

4

А лх и м и чната
12 .

Това семейство има 3 деца. Както се вижда от таблицата –
недостигът на стихията Огън у двамата родители перфектно
се компенсира от първите две деца – едното има 3 принципа,
които работят в тази стихия, а другото – 5. Последното дете,
благодарение на превеса на Въздушна стихия в енергетиката
си, компенсира липсата на този елемент у второто дете.
Недостатъчното количество на елемента Вода, особено
при третото дете се подсигурява от бащата и майката в
семейството, а липсата на земна стихия пак при третото дете се
компенсира от четиримата други членове на групата. В следствие
на комбинацията от всичките 5 различни енергетики, се получава

програма

на

Легенда: съкращенията означават: майка – М, баща – Б и деца: Д – дъщеря,
С – син. Елементи – стихии: вода – , въздух – , земя – , огън – .
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следното разпределение на четирите стихии в това семейство
като цялостна единица59:
(Огън) – 2,4; (Въздух) – 2,8; (Вода) – 2,4 и (Земя) – 2,4
От петимата членове на семейството, само първото
дете идва с баланс по стихии като самостоятелна структура.
Останалите четирима имат превес на някои стихии и недостиг
на други. Факт е обаче, че като цяло, като група, те имат шанс да
се измъкнат от дисбаланса на материалния свят, т.е. да получат
тласък за бърз еволюционен растеж.
б) Пример 2- семейство №19:
семейство №

родители
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4
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4
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C-3,83;

изводи:
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стихии

1

F-3,67;
3

M-2,5

1

3

изводи:
родители
липси
стихии

1
Ост.3
стихии
х2;
баланс

3
д3
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превес
по
стихии

д4

4

4

Ост.3
стихии
х2;
баланс
0

Тук ситуацията е много подобна на тази от предишния
пример. Разликата е в броя на членовете. Това семейство
е 6 членно, т.е. има 4 деца. Сравнително балансирани като
самостоятелни енергийни структури са бащата и третото
дете. При останалите четирима има липси и превес на някои от
стихиите. Недостигът на Земна стихия у майката и първото
дете например се компенсира от второто и четвъртото дете.
Липсата на стихията Въздух при четвъртото дете пък получава
компенсация от третото и първото дете, майката и второто
също го подкрепят. Недостигът на елемента Вода при второто
дете се набавя от останалите петима членове на групата.
59
Тези числа са получени като средно претеглени стойности на човек от
семейството, например за стихията Огън – събрани са стойностите и на 5-те
члена на семейството(12 са общо планетите в огнени знаци) и след това полученото
число е разделено на 5 (12:5=2,4).

а) при 38% – има недостиг само на една стихия.

раса .
коренна
пета
на
програма
А лх и м и чната

Б) 44% от семействата се приближават до баланса по
стихии, но малко не им достига в една или две от стихиите
(това означава, че една или две от стихиите имат стойност
равна или по-голяма от 1,5, но по-малка от 2):

12 .

В крайна сметка разпределението на стихиите в групата на
всеки член от нея е:
(Огън) – 3,17; (Въздух) – 2,67; (Вода) – 2,17 и (Земя) – 2
Балансът на четирите стихии говори за еволюирали АХС и АПС.
Осигурена е много добра база за растеж на групата като цялостна
единица. Оттук нататък – как точно ще се случат нещата е
въпрос на личния избор на всеки един член на семейството. Всеки
един от тях обаче е облагодетелстван, защото е получил много
добра база – балнсирана енергийна матрица, върху която да стъпи.
Това е нещо като голямо богатство в космически аспект, а за
децата – прекрасно наследство от родителите.
Затова препоръката ни към всички бъдещи и настоящи
родители е: дайте шанс на децата си, като родите и отгледате
поне три. Така ще можете да гарантирате нивото на тяхната
еволюция, както и на вашата собствена. Всъщност раждайки
повече деца, вие ще платите данъка на Княза на този свят,
осигурявайки еволюция на повече атоми и елементи от
материалния свят (тези, които ще еволюират в телата на
децата ви). В замяна на това вие и вашите наследници ще
получите реален шанс за еволюционен скок.
Не мислете, че е случайност големината на семействата на
благородническите родове в миналото и на богатите семейства
в наше време. Те са знаели и знаят тайната на енергийния баланс.
Защо в момента някои структури в нашия свят стимулират
раждаемостта на ромското население, а се стараят да намалят
раждането на деца в бялата раса? Отговорът е само един – по-малко
космически, осъзнати същества на планетата Земя с балансирана
енергетика и повече млади души, на които тепърва им предстои
дълга еволюция. Първите имат собствен път, бърз духовен растеж
и стремеж за излизане от Земния план, а вторите са лесни за
манипулация и контрол души, на които им предстои да преминат
през всички „класове” на Земното „училище”.
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родители
майка
баща

превес
по
стихии

деца
дъщеря
син

знак

61

м

превес
по
стихии
знак

4

д

3
3

б

5

с

превес
по
кръстове
(c, f, m)
за семейството
C – 3;

изводи:
деца,
липси
стихии

изводи:
родители
липси
стихии

баланс

Останалите 3х3

F – 3,5;
M – 3,5

4

1

1

12 .

А лх и м и чната

програма

на

пета

коренна

раса .

1

466

Това е четири членно семейство с две деца. Каква е ситуацията
тук? Недостатъчното количество от стихията Земя при бащата
се компенсира от двете деца. Огънят, който не достига на
сина, се компенсира от тримата други членове на семейството.
Единствено остава малък недостиг на Въздух при бащата, защото
всеки от другите 3ма в семейството има достатъчно, но колкото
за себе си и няма кой да компенсира липсата му там.
Средно претеглените стойности по стихии са следните:
(Огън) – 2,75; (Въздух) – 1,75; (Вода) – 3,25 и (Земя) – 2,25
Недостигът на стихията Въздух в това семейство ще води
до недостатъчна комуникация меду хората вътре в него и на
семейната група с останалия свят. Тъй като този недостиг не е
голям, е възможно да бъде компенсиран с външни фактори – като
почивка на планина например и въобще – общи и поединични разходки
(особено за бащата) сред природата, на открито, там, където
Въздушната стихия е повече. Може да се препоръча в ежедневното
меню на семейството да бъдат включени повече храни, съдържащи
елемента Въздух в по-голямо количество (като листни зеленчуци,
карфиол, броколи и други подобни храни – за повече подробности
вижте Аюрведа – науката за здраве и дълголетие в този аспект).
Този недостиг ще бъде пречка, чието преодоляване няма да бъде
невъзможно, но преодоляването ще отнема от общата енергия
на семейството.
В този случай (семейство №61) има едно допълнително
облекчаващо обстоятелство – балансът на стихиите по кръстове:
К (Кардинален кръст) – 3 средно претеглени стойности на
човек
Ф (Фиксиран кръст) – 3,5 средно претеглени стойности на
човек
М (Мутабилен или подвижен кръст) – 3,5 средно претеглени
стойности

на човек.
Този баланс, като тип действие на членовете на тази група и
на групата като цяло, ще им помогне с общи усилия да постигнат
баланса на четирите стихии. Загубата на енергия обаче няма да
им осигури равен старт с онези семейства, при които изначално
този баланс е подсигурен. Т.е. семействата с малък недостиг ще се
забавят малко в еволюцията си.
Това може да бъде сравнено с биатлона (ски бягане и спортна
стрелба) – когато при стрелбата е пропусната една мишена
и отборът с пропуска е наказан да направи една допълнителна
обиколка.
В тази връзка можем да наречем тази група семейства –
Групата на малкото усилие.
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3
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с2

M – 3,75
4

изводи:
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1

изводи:
родители
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баланс

2
Останалите х2

1
1

Това семейство също е четиричленно. Средните стойности
на стихиите на член от семейството са:
(Огън) – 2,5; (Въздух) – 1,75; (Вода) – 1,75 и (Земя) – 4
Тук освен недостига на Въздушна стихия, има малък недостиг
и на Водна. Ако се върнем към сравнението с биатлона, това
семейство ще трябва да прави две допълнителни обиколки, защото
е пропуснало при стрелбата две мишени. Работата на този екип
е усложнена, с повече разход на енергия, който разход ще трябва
да подсигури балансирането на АХС и АПС. И едва след това ще се
стигне до изчистване на кармичните задължения на членовете на
семейството, а след това и до духовното израстване на групата
като цяло и на членовете по отделно.
Недостигът на елемента Вода в групата ще означава, че
емоционалното споделяне „куца”. Не че емоциите липсват, а
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б) при 6% – има недостиг на две стихии:
Пример 4 – семейство №80:
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самите хора не са адекватни в тяхното изразяване. Освен със съвет
за повишаване на емоционалното общуване межу тези хора, тази
липса може да се компенсира с набавяне на Водата като енергия
отвън. Плуването, почивката на море, къпането два пъти на ден,
пиенето на 2 литра вода на ден и др. такива мерки биха помогнали за
възстановяването на енергийния баланс на семейството (особено
важно е това за бащата).
Както се вижда, тази втора група семейства ще се наложи
да приложат повече воля и да свършат повече работа, за да се
доближат до първата група. Можем да я наречем – Групата на
сериозните усилия.
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В) На 29% от семействата има сериозен недостиг на една или
две от стихиите (това означава, че една или две от стихиите
са със стойност равна или по-голяма от 0, но по-малка от 1,5);
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а) при 26% – има сериозен недостиг само на една стихия,
това е Групата на непрекъснатата борба:
Пример 5 – семейство №46:
семейство №
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стихии
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F – 4,67;
M – 1,67

4

1

4

1

Средно претеглените стойности на стихиите за всеки член
от семейството:
(Огън) – 0,67; (Въздух) – 4; (Вода) – 2,33 и (Земя) – 3
Както се вижда от таблицата, това е тричленно семейство,
с едно дете. Недостигът на елемента Вода при бащата е
успешно компенсиран от Водната енергетика на майката и сина.
Проблемът обаче идва, от сериозния недостиг на стихията Огън
и при тримата. Единственото дете, което го притежава, не е в
състояние да балансира родителите, които нямат индивидуален
баланс. Липсата на Огнена стихия говори за това, че в семейството
ще липсва творческия момент, инициативата за действие,
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1

2
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1
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M – 4,25
6

Това е четиричленно семейство.
Средно претеглените стойности на 4те стихии на член от
семейството:
(Огън) – 4,5; (Въздух) – 3,5; (Вода) – 1 и (Земя)) – 1
В това семейство и при четиримата членове има недостиг на
двете стихии – Вода и Земя. Вече казахме, че недостигът на Вода
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б) при 3% – има сериозен недостиг на две стихии; това е найтежката група – Групата за енергийно оцеляване:
Пример 6 – семейство №7:

12 .

жизнеността, които качества са характерни за Огъня. И защото
недостигът е голям, ще се окаже, че за да постигне на баланс, на
това семейство ще се наложи постоянно да работи и да се бори
за набавянето на този елемент отвън. Каква би била препоръката
за семейството в този случай? Да живее в географски райони с
топъл климат, да консумира пикантна (люта) храна, да има камина
в къщата си и т.н., все допълнителни действия, с които да се
подсили Огнената стихия отвън.
И когато с непрекъсната борба и много работа, това семейство
постигне баланса на четирите лемента в групата си, едва тогава
всеки ще може да постигне еволюция на АХС и АПС и ще започне да
решава кармичните си задължения и отговорности.
Допълнителен проблем тук ще се появи и заради дисбаланса по
кръстове. В Мутабилен кръст има само 5 принципа за цялата група,
което показва трудности при преразпределяне на ресурсите,
недостатъчна подвижност и гъвкавост на действията на групата.
По-лесно за това семейство ще бъде да роди и отгледа поне
още едно или две деца, което би облекчило програмата му за
действие като цялостна структура и би я приобщило към една
от по-горните групи.
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ще ги лиши от възможността адекватно да изразяват емоциите
си в групата. Липсата на Земя може да доведе до недостатъчно
зачитане на тялото (като земна структура) и на неговите нужди,
на трудно справяне на семейството в материалния свят. За да се
компенсира липсата на енергията на елемента Земя, ще се наложи
тези хора да са в непрекъснат контакт със земята и природата
(да работят селскостопанска работа, например).
Целият живот на това семейство ще протече в непрекъсната
борба за осигуряване на енергията на тези две стихии, което
означава – борба за балансиране на химическия и психическия
потенциал на групата (АХС и АПС). За друго едва ли ще им стигнат
силите и енергията в това прераждане, освен ако не си родят още
деца.
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II. Връзка между стихиите на Слънчевите знаци на родители и
деца:
А) в 23% от семействата поне едно от децата има Слънце
в стихията, в която се намира Слънцето на майката (виж
семейство №7)
Б) в 23% от семействата поне едно от децата има Слънце
в стихията, в която се намира Слънцето на бащата(виж
семейство №46, семейство №80, семейство №61, семейство №3)
В) в 16% от семействата едното или повече от едно деца
имат Слънце в стихията, в която се намират Слънцата и на
двамата родители
Пример 7 – семейство №27:
семейство №

родители
майка
баща

превес
по
стихии

деца
дъщеря
син

знак

46

м

превес
по
стихии
знак

4

с

4

превес
по
кръстове
(c, f, m)
за семейството
C – 4,33;
F – 3,33;
M – 2,33

б

4

изводи:
деца,
липси
стихии

изводи:
родители
липси
стихии

0

2

3

1

3

3
1
2
3

Г) при 38% от семействата децата имат Слънца в стихии,
различни от стихиите, в които се намират Слънцата на

60
Поради големия обем на информацията не е възможно в този труд да се
помести целия материал, предмет на това изследване.
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родителите им(семейство №19).
Изводи:
По принцип позицията на Слънцето в един хороскоп показва
програмата, по която се развива личността в този живот.
Изводите, които ще бъдат направени в нашето изследване са
базирани на идеята – как програмите на личностите на родителите
и децата са съчетани в семейството.
По отношение на избора на Слънчева стихия от децата, след
като анализираме резултатите от групите А) и Б) можем да
кажем, че нито Слънчевият знак на майката, нито този на бащата
имат превес. Колкото са случаите, в които детето избира стихия
за програмата на личността си в синхрон с майчината програма,
точно толкова са и случаите, когато детето избира програма,
съответстваща на личностната програма на бащата. Т.е.
в 46% от случаите едно от децата избира програма, по която
да развива личността си, свързана с тази на единия от родителите.
В случая на подточка В) програмите на децата са в зависимост
и в синхрон с личностните програми и на двамата родители.
Обикновено това са деца, които наследяват професиите на
родителите си, за да могат максимално да усвоят същия модел на
развитие на личността си.
В последната, но и най-голямата група (38%), описана в
подточка Г) всички деца в семейството имат различни Слънчеви
стихии от тези на родителите. Това разширява възможностите
на семейството като група, която в един живот да изучи повече
различни личностни методики (програми) на отделните членове
на групата, които събрани заедно да споделят този по-богат
и по-разнообразен опит. В този случай опитът в личностната
програма на семейството е по-цялостен и по-балансиран. Ако в
подобно семейство изначално липсва енергиен баланс по стихии, то
е възможно компенсацията за балансиране да върви по Слънчевите
знаци на членовете на семейството, т.е. това да е помощното
средство за преодоляване на дисбаланса (превеса) чрез програмите
на личностите в семейната структура60.
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Огън
ЧОВЕК (Биологичен свят)
Въздух
Вода
Земя

АХС – Атоми по химично сродство
АПС – Атоми по психично сродство
АКС – Атоми по кармично сродство
АДС – Атоми по духовно сродство
ОАХЕ – Обикновени атоми на
химичните елементи

Приведените
по-горе
примери
показват
Пътя
на
естествената еволюция на човечеството чрез алхимичните
процеси на собственото му развитие. Алхимичната програма, в
своя синтезиран вид, се съдържа и изразява най-добре от основния
Завет на Централното слънце – ТанГ-РА, към неговите служители
на Земята – колобрите, а чрез тях към всички хора достигнали
нивото трак и българин, както и всеки индивид от Човечеството.
Заветът, който ние познаваме и пазим е:
Душа душа да не поробва и Дух духа да не подвежда!
Той е изпълвал с вяра и надежда всички небесни воини, изпратени
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от ТанГ-Ра да работят и служат на Човечеството. Един от тях е
и хурито-арамеецът Иисус Христос, когото колобрите наричат
ИИСАА (Иса РА). Пристигнал на Земята в края на най-тежкият
период на цикъла Кали, Великият Пътник изрази Програмата, поточно завършека в Този еволюционен процес чрез сакралното
слово: АЗ съм Алфа и Омега!
Именно това слово отразява най-съществената част от
преданието за Него – ръководителят на процеса като начало и
край на един велик период от душевната пробуда на човечеството,
чрез служението на двата космични народа траки и българи. А поточно днес можем да кажем – на хората, независимо от раса, пол
и социално положение, достигнали просветлението да тръгнат по
Пътя на пробудените си души към ученичество (траки), а по-късно,
в края на расата и като служители на човечеството – балгури.
Хората, чийто Епифизи вече са в постоянна връзка с Вселената.
Когато Иисус Христос заявява, че е Алфа и Омега, той всъщност
дава информация на посветените, че е бил душата Херакъл, а в края
на расата се явява като душата Иисус (Христос). Херакъл и Христос
са синоними на една и съща Велика Небесна Индивидуалност, лично
ръководеща Програмата на Централното слънце за еволюцията на
хората (АЗ и ОТЦА – едно сме!).
В Четвърта Коренна раса човечеството, а и всеки индивид
от него, имаше за основна задача да отработи окончателно своя
личен физически организъм (тяло) и да го синхронизира с тялото
на Чувствата. Синхрон между химическите атоми по сродство и
начало на интензивно развитие на психичните атоми по сродство.
Методът за това дълго и болезнено сработване бе Законът.
В Пета коренна раса достигналите нужното ниво индивдиди
трябва да успеят да изградят първите 12 нива на своя личен Ум
(първият замък от приказката Гарванът Салбий), изразени чрез
изравняване на физиологичните и чувствените дадености под
контрола на висшия ум – волята, изразена в развитие и овладяване
на психичните атоми по сродство и контрол над низшия ум.
Епоха на Правдата и зараждането на Любовта. Методът за
пробуждането и просветлението на този дълбоко субективен и
труден процес е Разбирането.
Преминаването от Пета в Шеста коренна раса ще се осъществи
тогава, когато броят на човешките същества се изравни с броя на
клетките в един човешки организъм. Тогава милиардите уникални
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мозъци ще зафункционират като единна система и плазменото
състояние ще бъде достъпно. Общата вълна на всеобщото
единно човешко мислене ще реализира прехода. Нужно е хората
да се върнат към старото общочовешко субективно единство
завещано от Тангризма и за последен път реализирано в наша епоха
от Богомилите: Равенство, Братство, Свобода. Вече трябва да
ни стане ясно защо тъмната ложа, рептилната каста, свирепите
атланти от ЮД центъра, владеещи подземните предели на Земята,
внедряват у нас претенции и братоубийствени войни – те винаги
ще се стремят да няма нужния брой човешки същества, които
да реализират прехода. Всяка война, всеки убит човек (а в личен
кармичен аспект и животно), е крачка назад от възможността за
Цялостен и Единен Човешки организъм, с общи и прогресивни идеи
на „Втория човек” в него.
Расизмът, внедрен изкуствено в Рода на хората, е последният
опит да се смаже единната система на субективното отношение
между хората – мозъците им – Вселенния човек в Човека.
В Шеста коренна раса всички личности преминали успешно
през трансмутационните процеси на промяната ще трябва да
отработят вторите 12 нива на своя личен Ум(вторият замък на
Гарванът Саалбий). Синхрон между Тялото, Чувствата и Висшия ум
(химичните, психичните и кармичните атоми по сродство). Раса
на Любовта. Зараждане на Мъдростта. Методът за осъзнаване и
трансформиране на съзнанието в цикъла е Любовта.
В Седма коренна раса преминалите в нея ще могат да развият
последните 12 нива на своя личен Ум (третият замък на Гарванът
Саалбий), с което общото групово обучение на човечеството по
пътя на еволюцията приключва. Изграден е пълният Дао синхрон
между химичните, психичните и духовните атоми. Раса на
Любовта – Мъдрост. Методът Любов-Мъдрост или процесът
на окончателното трансформиране на любовта в мъдрост, е
божественото състояние на функцията Отношение. Епохата на
Мъдростта е последната за нашия Еон.
Този дълъг и както разбираме от приказката Гарванът Саалбий,
не лек процес на окончателно духовно развитие, личността
преминава индивидуално обучение, докато достигне правото да
стане постоянен член на Петото царство. Ученикът преминава
три етапа на обучение, в които реализира окончателно своето
лично развитие и придобива три качества:
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1. Служение без претенции (когато момчето служи на царя).
2. Служение без лични облаги – в самота – когато става
довереник на царя.
3. Зет на Гарвана – преминава в 37мо ниво на развитие на Ума –
става член на Петото царство – на посветените. Бракът му със
сестрата на Гарвана е символ на пълното съпружеско сливане на
духовните души – андрогините. Души, които се съединяват „по
дух”, а не „по кръв”.
В края на сегашната епоха всички очакват някакво квантово
преобразуване, скок… в неизвестното, в което трябва да се родим
или преродим като хора с ново, по-висше съзнание и чрез него да
съставим най-после общество без антагонистични отношения.
Парадоксът е, че това е вярно и… наивно.
Преходът се осъществява от съществуващия вече преход в
нашето крайно, безумно диференцирано и нечовешко разделение…
разделение… разделение, докато някой ден схванем, че всичко
продължава да си е все така единно неделимо и цяло в своето
съществуване!
В личен аспект – човешки и по човешки, хората са разделени
чрез три непоносими една друга характеристики, които тотално
ги разединяват и противопоставят: етнос, религия и лични имена.
От общия за хората признак Човешко същество, през
религиозната доктрина, та чак до личните характеристики
на имената, човекът е приел тези три негови оприличавания за
съществени белези, които никъде не са прилики, а само и единствено
отлики. А това води до тотален антагонизъм. Дори религиите са
издивели в деленето си дотам, че другостта става смъртен враг
(ерес), макар и в името на същата Всемирна, Единна, Единствена,
Добра и Човеколюбива идея – БОГА!
Ако всички клетки едновременно и организирано достигнат
нужното ниво, става възможно трансмутирането на целия
организъм до друг вид холограмност каквото е например следващото
Четвърто измерение – плазменото. Иисус Христос извършва
такъв процес при своето Възкръсване. След преминаването на
неговото Физическо тяло в състояние на Плазмено, той го извежда
извън гробницата и постепенно го материализира отново, тоест
връща го в състояние на тримерност. И с това неопровержимо
доказва процеса, при който човечеството, всички духовни хора,
ще преминат в следващата епоха.

475

13.

З аключен и е

1 3 . З ак л ючение

476

Представената тук алхимична наука има теоретичен
характер, който принципно разяснява и разграничава нейния
понятиен инструментариум. За целите на изложението показах
само наличието на такива базови понятия, които напълно се
покриват с определението атоми по сродство. Персоналната
им разработка, описана като „атоми по химично и атоми по
психично сродство” има за цел да се осъзнае и осмисли от читателя
в правилна посока онова, което векове напред се етикира като
Алхимия, необосновано и безотговорно определяно като изимслици,
без изобщо да се знае нещо съществено за тази наука.
Знанието за наличието на тези специфични атоми по
сродство не е хипотетично, не е фантазно и не подлежи на
никакви други определения освен наука. Наука в нейния истински
смисъл, защото, за разлика от съвременната наука, алхимичното
знание държи сметка и за над химичните – психичните състояния
на материята. На материята – не на организмите и съществата.
Всичко материално е химия.
Всичко, което прави възможно съществуването на химичната
реалност е ал-химия.
Алхимията е фундамент, върху който се развиват
химиосферата, биосферата и ноосферата на реалния свят.
Само алхимичните знания могат да дадат „ключове” за
разбирането на онази част от обективната вселена, която все
още е забулена в тайните на кварково – квантовата реалност.
Ако читателят внимателно осмисли изложеното тук, може да
достигне до идеята: защо е било нужно колобърството да скрие
алхимичното знание под булото на приказки, тайни школи и на
пръв поглед фантастични практики. До днес никой учен не иска
да признае възможността един шаман (още повече колобър), да
направи по енергиен път кардинални, дори физически промени във
формите на нашата физическа реалност. Но признават вече, че
една елементарна частица може да се свързва с друга, намираща
се на другия край на земята, а защо не на слънчевата система… на
галактиката и цялата Вселена?! И защо посветените да не знаят
за тях преди науката,която се развива качествено едва последния
век?
Да се потвърждава и доразвива всяка хипотеза на учените е

З аключен и е
13.

нормално и научно обосновано – методиката го разрешава, но
да се признае езотеричното твърдение, че всичко във Вселената
е свързано с всичко (но не всякак), все още е много трудно. Само
преди един век Галилей се присмивал на Кеплер за твърдението
му, че луната влияе на морските приливи, а днес учените мъдро
заявяват, че съществува връзка между елементарните частици
във вселената независещо от разстоянието между тях. В моите
младежки години мастити учени аргументирано отричаха
телепатията, „оборваха” и се подиграваха на леля Ванга, но с
развитието на квантовите изследвания, нейните способности
недвусмислено се доказват от самата наука.
Алхимията като наука не е практика. Алхимията като
практически приложима наука има своя методика. Описвайки тук
параметрите и посоките на реалностите в тази наука имах за
цел да обясня разбираемо сложните алхимични взаимоотношения.
Те са започнали с възникването на Вселената и се развиват
изключително интензивно за нашата планета сега, в наше време.
Дали ще подредим Вселената (Универсума) във Взривен импулс или
в Струнна система, е все едно – научните хипотези са опитът
на лекаря да открие по характера на симптомите естеството
на болестта. По-важното е, че древните знания на българите са
носели информация за проявите й… и за непроявената част, която
все още можем наистина да маркираме като кварки – „духчета“,
според учените.
Ако вече можем да осъзнаем реалности, които до скоро са
били езотерична фантастика, то не е ли време да се опитаме
разумно да прочетем знанието на древните по-непреднамерено,
по-отговорно. Нека читателят има предвид, че тук съм посочил
само базовите фрактали на науката Алхимия. Всяко заглавие,
всяка тема е фундамент за разяснения и осмисляне. И в това се
състои смисълът на усилието ми да направя опит за разясняване
на знанието. Фундаментът на човешката дейност са умът и
чувствата на хората. Нищо не става без тях и не може да избяга
от тях. Вселената мисли чрез нашия ум и реагира според чувствата
ни. Ние сме биологично организирани кварки (духове), затова сме
Уникуми, свързани с всички уникуми във вселената. Уникалното
в състоянието на Вселената е, че тя е проявена като цялостен
организъм и… все още има непроявени реалности. Крайните фази на
тези две състояния на реалностите на Вселената преминават през
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четири вида трансмутации, чийто продукт сме ние – атомната,
химическата, биологичната и психичната реалности, осъвместени
в един организъм.
Живеем в много сложно, не само историческо и социално, но и
геологично и биологично време на активни промени. Днес цялото,
подивяло от етнически и религиозен фанатизъм, Човечество
изживява сложен електромагнитен колапс. Наложен от слънчевата
характеристика, обусловен от планетното състояние на
атомната субстанция и стимулиран от хората, този процес
поражда десетки идеи, хипотези и предсказания – кои от кои
по-интересни, парадоксални или фантастични. От промяната
на всеобщото съзнание на хората, осъзнаващи най-сетне, че
Човечеството и Биосферата изобщо, са единици от едно Цяло
– до квантовите хипотези за фантастичния „квантов преход” –
всички и всичко гравитира и колапсира около идеята за бъдещето
на Хомо сапиенс.
Парадоксален човешки вид! Всички се интересуват ще оцелее ли
човешкият вид, безумно забравяйки, че сме само Вид от Видовете
на царството Животни. Малтретирайки, дори унищожавайки
другите видове и родове ние – „интелигентните и духовни хора” –
забравяме, че без другите видове няма как и нас да ни има.
За една част от хората Земята е „космически кораб”, който
ще ни изведе неусетно, без усилия и напрежения в друг свят, в друго
измерение и състояние, което обезателно прилича на Райската
градина. Другата част от хората вещае грандиозни бедствия,
разплащателен кармичен филм във всички сюжети и краски на Ада.
Неведнъж съм бил удивен от фантазията и на едните, и на другите.
Не можех да разбера кое им дава тази напираща, неукротима жажда
да фантазират убедително и безотговорно. Затова искам да кажа,
че за алхимиците:
Земята е място за еволюционни трансмутации.
Много хора, включително и наричащите себе си духовно
просветени, уверено твърдят, че ние сме планета на свободния
избор, на свободната воля и прочие… свободни съчинения.
Ние сме планета от планетната система на звездата Слънце с…
несвободна и ускорена мутация, в която възможността Животът
да оцелява е чрез отнемане на друг живот. Планета, на която
видовете оцеляват и еволюират чрез жестока и безкомпромисна
борба, която е основният стимулатор на мутационните процеси.
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Фактът, че на Земята всичко яде всичко, красноречиво доказва и
заставя съществата на нея да еволюират ускорено, но по жесток
начин.
Земята е арена за ускорена еволюция чрез отработване на
опит. Процес, в който ние сме подложени на планирана и бърза
трансмутация чрез осъзнаване и адаптация към условията. Всички
същества на планетата са разумни, мислещи и съзнателни – според
своя Вид (мястото на Рода им в Реда на еволюцията), позволяващ да
се достигне бързо до идеите за адаптация и утвърждаване на нови
навици и критерии при висшите същества. Дали ще се утвърдим
с навици и инстинкти при по-низшите организми в борбата за
оцеляване или с идеи и методики при по-висшите, е все едно. Всичко
е подчинено на закона за оцеляването на вида и индивида. Разбира
се, видът оцелява само и единствено чрез инидивида. А това налага
незабавна реакция към трансформации и трансмутации.
Земята е планетата на Мутантите в Слънчевото семейство!
Тук всичко мутира и се трансформира непрекъснато, независимо
дали ние ще го примем като положителен еволюционен процес
или като регресивен. Не става въпрос за преценки и отношения,
а за действителност, в която натрупването на опит става чрез
дивата методика на безкомпромисния антагонизъм.
Князът на Този свят контролира процесите и коригира
степента на мутациите, нужни за развитието на даден индивид и
вид, съобразно своя интерес.
Иса Ра (Иисус), казва: ”Който иска да спечели Живот вечен, да
намрази живота!”
Кой Живот?! Този – на Земята!!! На планетата на безконечните
трансформации, чрез които видовете се развиват в неочаквани
посоки и промени?! Духовно пробудените хора, просветлените
умове, могат да излязат от този свят на мутантите ако спрат
да употребяват неговите основни чисто физиологични закони за
оцеляване – унищожаването на живот, за да се поддържа живота
и спирането на агресията от какъвто и да е вид, защото тя по
принцип е свързана на подсъзнателно ниво с невъзможността да се
съществува извън света на Княза.
От позицията на Наблюдател (субект) човекът е цел и
инструмент на Вселената. Ние не наблюдаваме – наблюдава
нашият Ум, наблюдава Вторият човек в нас – мозъкът ни.
Следователно възможността да еволюира Вселената се състои
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във възможността тя да се снижи до Уникума и губейки своето
Универсално заначение да придобие смисъла на цялото човешко
съществуване. Това прави човека уникално същество, богоизбрано,
богонизвергнато и богопомазано, защото осъществявайки Себе си,
Духът реализира Душата, която повдига еволюцията на атомите
на планетата.
Затова в Алхимията не се допуска изгарянето на телата, а само
тяхното трупополагане – за да се позволи Джу2 на елементите да
се върнат обратно в планетното тяло. Изгарянето на тялото или
изяждането му, е регресивен за еволюцията процес. Както огънят
поглъща материята и я унищожава тотално, така изяждайки
месото ние унищожаваме биологичната субстанция, носеща в
своите клетки и атоми преживените (чрез чувствата) качествени
промени в материята. Месоядството е вандализъм, свързан (1)
с унищожаването на живот и (2) насищането на нашите тела с
животинска субстанция, в която Джу2 е на ниско животинско ниво
на развитие.
Триединството Ум – Душа – Телесна чувствителност е Пътят
на Универса към Уникума и обратно към Себе си!
Опитът йерархията на Княза на Земята да задържа еволюцията
на планетното тяло чрез (1) кръвната жертва, (2) яденето на месо и
(3) натрупване на смъртни кармични отношения, рано или късно ще
бъде спрян и елиминиран в живота на човечеството. Рептилната
каста не осъзнава, че нейният шанс е да осъществи собствената
си еволюция чрез Втория и Първия човек в нас – във всички хора.
Обсебвайки социалния и емоционален живот на бялата раса те
обричат своя род на нескончаем планетен капан. Така или иначе
Ноосферата, вече с приобладаващо влияние на умовете на бялата
раса, ще осъществи обратната връзка с всички човешки същества.
Ефектът на „Стоте маймуни” е фундаментален за човешкия род
и за сегашната Коренна раса, която Дънов обезпечи с нужните 300
000 българи и тракийци. Пръснати из целия свят, принудително и
преднамерено, те вече вършат нужното за предстоящия преход,
който не е квантов, а молекулно-атомен и плазмен. Изяждането и
изгарянето са алхимичната смърт на материята.
Всичко разказано в тази книга се съдържа като сакрална
информация за колобрите и методика за обучение на непосветените
хора в следните Български вълшебни сакрални приказки:
1. Златното ключе или Приключенията на дървеното човече
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Бура – алхимия на Растителното, Животинското и Човешкото
тяло. СЪ-творение.
2. Снежинка и седемте джуджу – алхимия на Човешкото тяло
и неговото лично Творчество. Рождество.
3. Ян Би Би Ян – алхимия на Човешката душа (Ка). Преображение.
Ученик
4. Жива вода – алхимия на душата на духовния човек . Посветен.
5. Самодивско царство – алхимия на душа от Финия свят,
паралелен на нашия. Посветени пратеници.
6. Жар птица и Мара Пепеляшка – алхимия на Небесната душа
(Ба). Трансмутация на КА до БА.
7. Звездочел юнак и конят му Еднорог – алхимия на посветените
Колобри – катари (балгури). Възкресение.
8. Гарванът Саалбий – алхимичните процеси на обучението и
възпитанието на човека призван да служи на Петото царство – на
посветените. Тридесет и шестте нива на развитие на съзнанието.
Възнесение.
Какво всъщност представляват тези Осем алхимични нива на
развитието на нашето съзнание, от които Петте се отнасят
пряко към човека, а Шестото разглежда каква е връзката между
нашия свят и съществуващите успоредно на нашия? Тук се описва
ясно преходът, който сега очаква човечеството. Седмото ниво
отбелязва делата на Небесните учители, живеещи сред хората.
Осмото ниво се отнася за посветените – хората, развили своето
съзнание до висша степен и превърнали се във Вселенни същества
наричани САА (саамани).
Ако тази книга има съществени, значими дисекции и обобщения
в алхимичната наука и нейната неизменна, извечна симбиоза с
всичко, което наричаме химия, физика и психика, то именно това е
целта на сложния и дълъг разказ за нея. Да се говори, анализира и знае
за алхимията означава да се осмисля, осъзнава и разбира връзката
между всичко и всички в нашия свят.
Универсумът (Бог) е Възможност!
Човекът е Реализацията му.
ДАО е Философия на реализиращата се душа.
Алхимията е Метод за движението им един към друг.
Всеки атом от тялото на нашата планета, от нашите
тела, от всяка реално съществуваща на Земята форма е бил
част от Звезда и ще се завърне отново в нея!
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