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ВЪВЕДЕНИЕ

1.
Устното творчество на българския народ. От безвремието на едно не-

известно историческо начало до ден днешен; от сладкодумната баба -  до 
екрана на киното...

За изследователска дейност върху приказките може да се говори едва 
от един век, като започнем от най-старата школа на митологичната приказ-
ка – преразказите на братята В. и Я. Грим. Заслугата им е огромна, не само 
защото са ги записали, а защото се придържат към древните митове, оп-
итвайки се да възстановят представите и вярванията на древността, както 
и в коректността да обяснят отклоненията, които са направили в интерес 
на красотата на разказа. Според нас е напълно погрешна внушаваната ни 
истина, че приказките пресъздават предимно картината на индоевропей-
ската религия, че те идват от Изтока и постепенно завладяват Запада. Това 
твърдение е едно от най-порочните от съвременна научна позиция, защото 
приказното творчество е безгранично и всепроникващо, тоест намираме 
го сред всички народи, по всички крайща на света. Изказаното мнение се 
доказва от приказката „Снежанка и седемте джуджета”, която е българска, 
но преразказана от братя Грим, сменя своя произход. Тя спада към цяла 
серия от сакрални български вълшебни приказки, независимо че се среща 
интерпретирана и у други народи. Тази поредица от приказки принадлежи 
на устното предание на българската колобърска традиция – твърдение, 
което ще докажем в процеса на анализите в този труд.

Ние застъпваме позицията, че всички вълшебни приказки имат 
единен древен корен, интерпретиран у народите и оформен със свой ха-
рактерен етносен облик.  Есенцията, коренът на приказката обаче се е 
запазил навсякъде. 

За исторически корени на фолклорните произведения се говори едва 
в края на 19 век, когато възниква школата на В. Милер. Той пръв започва 
да  търси – кога, къде, защо и при какви конкретни обществени условия 
възниква приказката. Идеите в школата  на Милер имат значение, но то 
е най-често ограничено до косвено предаване на събитията. Според нас 
трябва да не се изпуска от поглед фактът, че преобладаващото фолклорно 
наследство на който и да е народ е старо, много старо предание, свързано 
повече с емоционалния дух на етноса, отколкото с историческото му съз-
нание. Сакралната българска вълшебна приказка е именно такава. Тя носи 
не само знание, но и предава значителна част от духа на българите, като 
под дух трябва да разбираме целия морално-етичен комплекс, битуващ 

като поведение на етноса. 
Както казва Петър Динеков: „Вторият въпрос... е влиянието на фолк-

лора върху народното съзнание”. Една блестяща констатация, защото ние 
твърдим, а читателят сам ще се увери, че българската приказка формира 
определен тип съзнание у хората, изрично заложено като идея и цел на ко-
лобрите. Затова фолклорът играе изключителна роля в съдбата на народа 
ни. А чрез разширените варианти на разказа - и в живота на другите наро-
ди. Трябва обаче да имаме предвид, че българският фолклор не разкрива 
„истината за техния живот” ( на етноса), а формира живота на духовно 
ниво – насочва го и го активира. 

 С появата на школата на Милер интересът към историческото зна-
чение на приказките нараства, появяват се нови школи, но за съжаление 
вместо да се допълват, те яростно се отричат. Има обаче един въпрос, по 
който все пак се разбират: Приказката е художествена история на древ-
ността, интерпретирана съобразно етническите характеристики.

Постига се съгласие и за основните видовете приказно творчество: 
приказки за животни, вълшебни  приказки, битови, анекдоти и т.н.

Ще навлезем в специфичността на българската вълшебна приказка 
и по-специално на така наречената сакрална приказка. Преди да обясним 
какво е сакрална приказка - малко информация за произхода на този вид 
приказки.

Приказката е основно средство на българската колобърска традиция 
за предаване на нейните тайни екзотерично – за широк кръг хора, докато 
езотеричното (тайното) се е предавало винаги само между посветените – 
от посветен на посветен. Фолклорният сакрален разказ носи  разширена 
кодирана информация за живота, работеща на подсъзнателно ниво в чове-
ка. Всичко, което описахме като учение на тангризма в книгата „Колобър”, 
се отнася за посветените, за колобрите. Всичко, което ще разгледаме в тази 
книга, е за хората, за тяхното битие на души, все още не достигнали нивото 
ученик. 

Тъй като българите (душите на българите) идват от съзвездие Едно-
рог и са пратеници на Централното слънце (Танг-Ра), те вече са посветени 
души – служители и учители на нееволюиралите  души от планетарните 
системи на Вселената. Затова те прилагат метода Приказка за кодиране на 
информация, която на ниво подсъзнание достига до ума и той си припом-
ня знанието. Припомнянето става явно, когато информационното поле на 
лявото полукълбо (женското)  открие знанието като обективна реалност. 
Резултатът е един, но многопланов – започва интуитивно, подсъзнателно 
прилагане на знанието, без да е ясно откъде идва то. Това е осенението - из-
точник на изключителната изобретателност на българите, на необяснима-
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та им адаптивност и устойчивост. Всяка приказка „кодира” идеи в мозъка, 
които рефлектират в битието и се появява една феноменална способност 
на съзнанието – находчивостта. Находчивостта е умението бързо, неочак-
вано да ни хрумне вариант за решаване на проблемите или ситуациите. 
Находчивостта е качество на нашето мислене, на интуитивния ни разум.

За езотеричното съдържание на приказките говори и Жан-Фран-
циска Крус Ван Делден в своето съчинение ”Символиката на приказките”, 
но за съжаление не може да надхвърли моделите на архетиповото тълкува-
не на приказката и я приравнява към съня и видението. 

Акцентувайки върху качествата на съзнанието  на българите, няма-
ме за цел да претендираме за тяхната изключителност като народ, а само 
конкретизираме специфичността на сакралната приказка, характерна за 
древното  българско учение – тангризъм. Подчертаваме, че тангризмът не 
е религия, а учение с духовна практика. Практиката се обляга основно на 
религиозното ниво на съзнанието, защото в древни времена  опитът и об-
щественото съзнание на хората са били под контрола на двете единствени 
и много опростени обществени структури – държава и религия. Религи-
озната практика на българите е била по-битова, по-житейска и доста раз-
лична от религиозната практика, която познаваме днес. Като създатели на 
парламентарната държава (Каганат), българите са развивали държавност-
та със съвсем други, коренно различни от днешните идеи и цели.

Принципно разгледан, въпросът за  произхода на митовете и религи-
ите води до един единствен извод: те са измислени системи за ограничения 
в едно общество, при което обществените поведенчески норми нямат нуж-
ното за еволюцията на етноса морално и духовно развитие. Тангризмът 
няма никаква система за контрол над поведението на българите, а само на 
неговите духовни и социални ръководители – колобрите и кановете. Той 
учи хората как да изживяват собствения си мит в съзнателен и коригиран 
от самите тях живот. Този върховен принцип на тангризма е блестящо раз-
вит в учението на Лао Дзъ, наречено ДАО. В практиката ДАО. Практика на 
съзнанието, а не на поведението, както е при евреите. 

Затова тангризмът няма ритуали. Действат само принципи, жалони-
ращи цикличността на битието, а не на митологичните канонизации, които 
по същество ограничават съзнанието. Каноните не развиват съзнанието, а 
го систематизират в едно поведенческо следване на ритуалите, въпреки че 
религиозното чувство понякога изглежда одухотворено и духовно. Най-
често то всъщност е фанатично, дори  „сляпо” като продукт на неосъзна-
вано действие. Ярък пример за това е фактът, че най-съкровената част от 
ритуалността у християните – Светата литургия,  въобще не се познава 
като текст и значение от вярващите. Такъв е случаят и с мантрите на изто-

ка, особено в Индия. Най-често последователят получава мантра от своя 
Гуру, без да знае истинското й значение и цели. От него се иска само да я 
повтаря безконечно и т.н. 

Вълшебните приказки са известни на всички народи. В тях се съдър-
жа скрито знание. Процесите на преразказване, съобразно етноса и наро-
допсихологията, са внасяли допълнителни разширения или съкращения в 
разказа и така са проникнати от наслагвания, че днес е трудно да се докаже 
със сигурност коя приказка от кой народ води своето начало. Въпреки това 
има приказки, чието съдържание, език и психология на героите категорич-
но доказва принадлежността им към точно определен народ. Заемките и 
интерпретациите често са твърде близки, но с характерните за разказвача 
умения. А най-добрият разказвач винаги е бил и си остава народът.

Всички приказки имат единен корен, защото те започват от един все-
общ принцип – нарушената хармония, промененият естествен ред на не-
щата. Тоест нарушеното ДАО. Тъй като ДАО е есенцията на философията 
на българското духовно учение тангризъм, можем да приемем твърдението 
на тангристката традиция, че сакралните вълшебни приказки са българ-
ски. Основният мотив в тях е нарушеното равновесие, което трябва да се 
възстанови: хармонията е нарушена – нужно е да стане нещо значително и 
извън естествения ред на живота. Вълшебствата и контролираните от не-
бето събития създават именно тези нужни за възстановката условия. Така 
знанието, кодирано по сакрален начин, става интуитивен източник за пси-
хологична промяна у слушателите. Тази е основната роля на приказката в 
света на обикновените хора. На посветените пък тя дава модел и метод за 
интерпретация. Колобрите са имали предвид винаги Схемата на хармо-
ничната и Схемата на дисхармоничната промяна, вписани в събитията, 
които водят съзнанието (чрез породените чувства) към лична промяна. 
Този научен подход все повече започва да се признава от науката като та-
къв, благодарение на съвременната психология (главно К.Г.Юнг) и осво-
бождаването на много религиозни тайни от властта на забраната.

Поднесена по този начин, информацията в сакралните приказки убе-
дително потвърждава твърденията на Мари-Луиз фон Франц, че приказ-
ките съответстват на „психиката на цялото общество”, тоест явяват се като 
архетипови модели на обществото. Това е напълно вярно, но не само като 
архетипови модели на дадено общество, а в по-широк аспект на разглеж-
дания проблем - те са и архетипов модел на Човека въобще. Определено 
може да се отбележи, че етностното моделиране на символите, станало съ-
ществена част от разказа, придава специфичен характер на идеите, без да 
игнорира всеобщата психична цялост на архетипа.Специфичността, под-
несена като израз на народопсихологията, изгражда допълнителни качест-
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ва на героя, което го превръща от архетипов модел в архетипов образ с  
етносна характеристика. Героят, какъвто и да е той, плод на което и да е 
етническо съзнание, придобива образ, приобщаващ по-естествено разказа 
към слушателите, но в основната си проява той остава въобще архетипов 
образ за герой. 

В българската сакрална приказка „Златното момиче” можем да разли-
чим ясно архетиповия модел на Майките на човечеството. Двете момичета 
не са нищо друго, освен идеята, идеалът за Майката на новото човечество, 
на цели Коренни раси, в които се разглежда  предимно духовния ръст на 
майката – родоначалник на Човечеството като единен, цялостен организъм 
от същества, от човешки единици без раса, пол и прочие частни белези. 
Приказката „Златното момиче” е уникален пример за пълно игнориране 
на етносните и религиозни различия. В нея не могат да се открият черти, 
типични за определен етнос. Знаем, че е българска - и толкова. Това не ни 
дава категоричен отговор на въпроса: Защо, по какво личи, че е чисто бъл-
гарска? Положението е почти същото в „Снежанка и седемте джуджета”. 
Липсват категорични данни за етническа принадлежност. Ние твърдим, че 
и двете са български, защото устното предание  на българската колобърска 
традиция ги сочи като такива и дава строго регламентиран начин за сакра-
лен прочит. Именно сакралният прочит доказва тяхната принадлежност. 
Доказателствата ще дадем по-късно. 

Като всички изследователи, Карл Юнг и Мари-Луиз фон Франц не 
могат да достигнат до идеята за специфичност извън пределите на наро-
дотворчеството и народопсихологията. Те приемат приказката като произ-
хождаща по парапсихологичен или литературен път. Липсва сакралният 
- този, който разглеждаме ние. В търсенето на архетиповия модел Мари-
Луиз фон Франц логически го извежда от даденостите на основните соци-
ални типажи (бедни, богати, прокълнати, хитреци, глупаци и т.н.), тоест от 
социалните типажи, обозначавайки ги като архетипови образи,  откъдето 
синтезира характеристики, имащи за човечеството значението на архе-
типови модели. Трябва добре да се схване разликата, защото объркване-
то между архетипов модел и архетипов образ, особено когато за изходен 
момент е приет социалният типаж, ще доведе до сериозно разминаване в 
тълкуванието. В тангризма съществува само един основателен аргумент за 
този научен подход: всяко име или предмет в действието е код. 

Архетиповият представител в сакралните приказки изминава 
сложен път, за да достигне нивото Посветен в тайните на отвъдното, на 
незримото, следователно той е човек разделящ се с обикновеното, инерт-
ното битие тук, на земята. Това наше становище се подкрепя и от Жан-
Франциска Крус - Ван Делден, също последователка на Юнг, която пише: “... 

приказката като разказ за мистериите на посвещението трябва да бъде 
изградена на езотерична основа и тълкувана от езотерична гледна точка. 
НЕ окултна гледна точка, тъй като окултните сили са свързани повече 
или по-малко с материята, а приказката живее не в материалното, а в ду-
ховното”, тя е „...ясно и точно  изграден разказ за духовно посвещение...” * 

Разликата между нашите становища и на Мари-Луиз фон Франц 
произхожда от факта, че тя тълкува еволюционния възход като „огромен 
обществен възход”, а ние - като  огромен личен духовен възход, имащ и 
обществено отражение. Сакралната приказка изисква духовен подход към 
архетиповия образ, защото пътят към Небето (Горната земя за българите) е 
път на душата, а не на тялото и на благата от живота тук. Идентификациите 
при фон Франц се свеждат до Аз-а на човека (интелектуалния, обществе-
ния тип), а ние го отвеждаме по-далеч и по-надълбоко – до Душата, коя-
то е извечният носител на космичната субстанция Дух. Така в сакралната 
приказка социалният типаж, явяващ се архетипов образ на архетиповия 
модел, може да бъде наречен Дух, защото анализирането на сакралния код 
вече не спира до Аз-а, а чрез Душата, която се бори и развива, достига Духа 
– божествената част в нас. Но това не е Старецът - архетипов символ на 
Духа, както го нарича Юнг и който за съжаление не обосновава разликата 
между Стареца – мъдър човек и Стареца – Духът. Според нас тази разлика 
е съществена, когато прилагаме методите на анализ към българската са-
крална приказка. В тангризма Старецът е символ на Посветения човек, а 
не на митичния символ Дух.

В книгата си „Архетипови модели във вълшебните приказки” Мари-
Луиз фон Франц говори за компенсаторната едностранчивост на несъзна-
ваното и изказва мнението, че няма друг изход, тъй като и двете – съз-
навано и несъзнавано - са блокирани в критичните ситуации, в които е 
поставен героят. Всъщност появява се невротичен момент, който се хармо-
низира (според нея) чрез компенсаторна дейност от страна на несъзнава-
ното у нас. Този извод е напълно естествен от гледна точка на юнгианската 
философия за несъзнаваното, но не е приемлив за нас, изхождайки от по-
зициите на тангризма, на сакралната вълшебна приказка. По законите на 
този вид приказка  знанието, заложено в нашето подсъзнание, задейства 
на емоционално ниво връзки, които водят до осенение и находчивост, ти-
пични за всички герои от вълшебните приказки. Тези връзки (процеси) 
не са инициатива на несъзнаваното, на неосъзнатото, което действа върху 
съдбата на героя, а точно обратното: скритото, макар и не напълно доосъз-
нато знание, задействано от осенението, плод на личната инициативност 

*Ван Делден, Жан-Фр. Крус. Символика на приказките. Леге Артис, 2002, стр. 9.
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на героя, извежда в съзнанието му неочаквани изводи или действия. Но те 
не са извън неговата личност, не са извън умствените му процеси и качест-
ва, а произхождат точно от тях. 

Принципно погледнато, всички герои имат нестандартно мислене и 
характер, нещо ясно и категорично определено от самото начало на при-
казката. Често тази нестандартност е причина да бъдат кръщавани с язви-
телни прякори като „глупакът”, „цървуланко”, „келчо”, „калчо” и т.н. Вярно 
е, че стремежът на съзнавано и несъзнавано да се хармонизират наистина 
най-силно влияе върху мисловните процеси, но осенението и нетипични-
те изводи довеждат до решение, което е плод на личното мислене на героя. 
Според нас не може да се твърди категорично, че двете едно-друго се хар-
монизират чрез компенсаторни действия. Не несъзнаваното решава про-
блема, като предопределя изначално характеристиките на героя, а събуж-
дането на неочаквани анализи и изводи от страна на героя, надарен с друг 
характер и находчивост. Този „друг характер” не е статичен и предопреде-
лен, а е следствие от динамичната проява на енергията на кодираното зна-
ние, събуждащо друго, ново ниво (чрез емоционалността) на познанието. 

При такава насоченост на разказа става ясно, че сакралната вълшеб-
на приказка е МЕТОД за събуждане на ново мислене, вследствие на което 
се проявява (променя) Съдбата. Разказът разкрива по този начин архети-
повия модел - чрез динамизиране качествата на архетиповия образ (какъв-
то е всеки герой) и осъществява Замисъла на Учителите на човешкия род. 
Защото всеки Старец, Маг или който и да е архетипов образ на Посветения 
е този, който насочва движението на героя в съзнателно определена от него 
посока. Дали чрез съвет, или чрез вълшебен атрибут – все едно. Така в са-
кралната вълшебна приказка откриваме един коренно различен вариант 
на проява на несъзнаваното. Дори бихме казали, че такъв вариант в юн-
гианския му аспект липсва, защото не несъзнаваното определя посоката 
на действието, а съзнанието -  замисълът на посветения, наблюдател и 
водач на героя. Вярно е, че посветеният, знаещият, е външен фактор по 
отношение на героя, но той е съществена част от разказа и замисъла на 
приказката, без която не може - спира се действието. И  в това се състои 
разликата между нашето и на Мари-Луиз фон Франц мнение за проявата 
на несъзнаваното като двигател на архетиповия образ. 

Има близост, дори успоредност на идеите, доколкото можем да ги 
отнесем до поведението на героя и неговия мисловен свят, но в предложе-
ната ни от авторката идея се елиминира участието на посветените, на Небе-
то. А те присъстват във всяка вълшебна приказка. Фон Франц не разглеж-
да Посветения като архетипов образ, а само като символ на архетиповия 
модел (дух), което не й позволява да види скритата форма на Методиката 

на умственото обучение, осъществена чрез присъствието на посветения, 
който напътства новопосвещавания в делата му. Той знае, той насочва, той 
предопределя в значителна степен изхода, който - обърнете внимание на 
този факт - предварително му е известен. Той е посредникът между героя 
и Небето! Посветеният не търпи развитие в процеса на разказа, което го 
поставя в ролята на архетипов модел, но - само като представител на Моде-
ла, който всъщност се намира на Небето. Получава  се представата за реал-
ното присъствие на Небето в нашия живот. Това е Дао. Като философия на 
учението на тангризма за отношението на Душата към Обективния и Су-
бективния свят, Даоизмът се явява най-съвършеният индивидуален ПЪТ 
за еволюция на човека. ДАО е ЗНАНИЕ + ОСЕНЕНИЕ + ПОВЕДЕНИЕ. 
Като поведение може да бъде и отказът, липсата на такова. 

ДАО е философия на архетиповия модел на Вселената, изразена 
чрез съзнанието на определен архетипов образ! 

Или: Архетиповият образ (героят) е в Дао, когато се проявява като 
архетипов модел (свръхчовекът, богът)! 

Всеки човек, тръгнал по пътя на Дао, става архетипов образ на самото 
Дао. Неговото съзнание става такова. Образът се свързва, идентифицира се 
с модела. Затова Дао е необяснимо. Можем да кажем, че Дао е това, което 
сте вие като архетипово съзнание на архетиповия модел. При условие, че 
сте достигнали до нивото архетипово съзнание, защото ако още не сте - не 
можете да бъдете Герой на сакрална вълшебна приказка, не сте в Дао.

Дао е достижимо само  в сакралната вълшебна приказка, защото е 
единство от образ и модел. Затова героят печели винаги - защото успява да 
се слее с модела и то съзнателно, целенасочено, находчиво. Образ и Модел 
стават единно цяло.

Самата Мари-Луиз фон Франц достига до този извод, анализирай-
ки китайската вълшебна приказка „Отхвърлената принцеса”. Съвсем не-
двусмислено тя заявява: „Очевидно цялата тази приказка е писана като 
литературна творба от даоистка гледна точка...” и т.н. Думите й са пре-
красен пример за находчивост, за съжаление лишена от сакралните знания 
на посветените. И спира дотук, не може да развие тезата си, поради липса 
на знание. 

Не можем обаче да подминем мнението на Юнг, когато разглеждай-
ки проблема за реализацията на четирите функции на съзнанието чрез 
екстровертния и интровертния тип, той достига до един блестящ извод: 
човекът преди да развие стабилно своя личен приоритет към една от че-
тирите функции на съзнанието в заобикалящият го свят „не бива да пое-
ма пътя на несъзнаваното.” Тази идея изразява дълбокото познаване на 
субсъстоянията на нашата психика (душа), които могат да предизвикат в 
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личността психопатични отклонения по отношение на приоритета  (дифе-
ренцирането) на психичната й цялост. В светлината на нашето навлизане в 
целите и задачите на сакралната вълшебна приказка можем да установим, 
че тя работи именно в този предпериод на формирането на съзнанието на 
личността – от детето до юношата, до зрелостта, когато АЗ-ът се установя-
ва като самосъзнание. 

Колобърските сакрални вълшебни приказки имат задачата да поз-
волят, чрез интуитивната нагласа на съзнанието, в ума и представите на 
детето да се изработят онези първични идеи и първични  критерии, които 
насочват четирите функции на съзнанието към осмисляне на архетиповите 
образи, а чрез тях и към архетиповите модели. Разбира се, най-лесно става 
чрез подвизите на героя. В този случай цялата фантазна картина, провоки-
райки въображението, активира тези четири функции и позволява на ума 
да формира своите лични базисни ориентири, които влияят върху форми-
рането на Аз-а. Да се навлиза в несъзнаваното преди да се формира Аз-ът 
наистина е опасно, но не е невъзможно  - има един вариант и това е методът 
Приказка. 

Вълшебната приказка е единственият вариант да се внушат ар-
хетиповите модели, оказващи идейно влияние върху формирането на 
четирите функции на ума. Сакралната вълшебна приказка е тази, ко-
ято има учебен, планиран характер за това внушение. Затова тя е Ме-
тод за формиране на съзнанието. На това високо духовно ниво се на-
сочват принципните постановки за морал и етика, които се форми-
рат на ниво чувства от архетиповия образ, който поради тази причи-
на е изяснен още от самото начало, какъв е като персонаж – добър или 
лош. Моралните и етични принципи да са така стабилни, че да форми-
рат самостоятелно, чрез личен обективен анализ, оценката „положите-
лен” или „отрицателен” герой. Така предхождащият сформирането на 
Аз-а период се включва в системата на архетиповите модели, които чрез 
архетиповия образ и посредством личната предразположеност на  една от 
функциите на съзнанието да бъде водеща, се „формира” съзнанието на де-
тето. 

Българското колобърство е сътворило блестящ метод и за онези ко-
дове на духовното ниво на Аз-а, което душата усвоява и пази - в началото  
пъдсъзнателно, но впоследствие все повече и повече разкрива в ума идеите, 
кодирани в приказката. Така още от ранна детска възраст имаме основата, 
фундамента на бъдещото развитие на качествата ни. Всички кодирани зна-
ния се възприемат като модели и са източник за интерпретации. Бликовете 
на осенение или находчивост не са нищо друго, освен крайният резултат 
от усвояването на тези кодирани идеи, които се проявяват под контрола 

на вече цялостната личност като творчески хрумвания или открития. При 
по-дълбок анализ на този проблем на човешкото предформиране на Аз-а 
можем да направим още един извод, благодарение на предложената от Юнг 
констатация, че „може четирите функции да не се развият правилно и 
така да не се получи водеща, поддържаща и слаба функционална дейност.”

За Юнг това  е патопроцес. За съжаление е прав, а за огорчение на 
създателите на сакралните вълшебни приказки е много прав, защото на-
личието на този процес е повсеместен. Бихме казали, че основната маса от 
хора нямат ясно изразена водеща функция на съзнанието, вследствие на 
което на  по-голямата част от човечеството му липсва осенението и наход-
чивостта. 

      
2.

В предложения анализ разглеждаме само приказките, които са ни из-
вестни като български сакрални вълшебни приказки, тоест с доказан про-
изход. Към тях прибавяме и тези, които днес не са известни като българ-
ски, но наследствената българска  колобърска традиция ги  определя като 
такива и ги е посочила на посветените като източник на знание. Главната 
ни претенция се състои именно в това кодирано знание, което до този мо-
мент нито един народ не е посочвал като свое. Нещо повече - никой не 
е разглеждал от тази позиция приказката. Определението Сакрална въл-
шебна приказка не съществува в нито един труд на изследователите. Въз-
можността да навлезем в този скрит прочит на приказката се дължи един-
ствено на завещаното ни знание от тангризма. Така ми беше предаден от 
колобъра Дойчо кодът на приказката „Снежанка и седемте джуджета ”:  

„Снежанка и Седемте джуджета” е българска приказка. В нея е коди-
рана цялата тайна на химията. Тя е Менделеевата таблица на български-
те колобри... Когато Словото се изяви в теб, ще разбереш какво ти казвам. 
Сега помни каквото ти казах. Много внимавай с имената на героите.”

Думите му така ме впечатлиха, че неволно, мигновено в ума ми нахлу 
друго, предишно негово изказване, което той повече не повтори и не обяс-
ни: „Принц и Принцеса са български титли. В приказките те имат полов 
характер и са синоними на Небето и Земята.” Едва сега, години след този 
разговор, започнах да разбирам каква дълбока провокация са предизвика-
ли в мен тези подхвърляния на информации. Започнах да чета български-
те народни приказки, заедно с анализите на наши изследователи, за да се 
ориентирам правилно в този специфичен жанр на народното творчество. 
Хрумванията и идеите ме връхлитаха едни след други. Скритите връзки 
извикваха в съзнанието ми вълнение от великото майсторство на колобри-
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те, съчинили удивително красивите разкази за толкова дълбоки научни и 
етични знания. Колобърството е единствената ми твърда основа за опреде-
лянето на Сакралната вълшебна приказка като българска и различна от 
другите вълшебни приказки. Въпреки че не ми бе казан или демонстриран 
нито един метод за конкретен анализ - знаех, разбирах веднага за какво 
става въпрос. Дали имам основание, читателят ще прецени сам. Дали има 
други подобни анализи и изводи в световната  критика за жанра – може 
да провери всеки. Аз не открих. Архетиповите символи на Юнг, Мари- 
Луиз фон Франц и Жан-Франциска Крус - Ван Делден се доближават твърде 
много до идеите на сакралните вълшебни приказки, но не могат да преско-
чат границата на логичното. Дори когато авторката определя един от мето-
дите за съчиняване на вълшебна приказка като парапсихологичен,  тя има 
предвид главно съновиденията, превръщани от разказвачите в приказки. 
Сънищата обаче, колкото и да са истинни, не носят програмираното коди-
ране на знанията в сакралните български приказки. Липсва структурното 
движение на Закона за Последователността и за Пропорционалността.  
Освен това сънят е личен процес, даден на отделния човек със символика, 
имаща значение само за него. 

Ако приемем, според горепосочените автори, че „Психиката пред-
ставлява много повече целостта съзнание – несъзнавано”, то идеята не-
съзнавано (архетиповият модел) чрез съзнаваното (архетиповия образ) да 
извика от древното колективно несъзнавано свои лични интерпретации 
на архетиповете на човечеството, става явна за сакралната приказка. Така 
фантазното, нереалното става двигател, енергия за насочени въображения, 
които пробуждат специфични творчески синтези, провокиращи ума и съз-
нанието към собствени аналогии  и изводи. А това най-общо казано  е ос-
новната цел на създателите на сакралните вълшебни приказки и е средство 
на традицията  - да се разказва, пее, танцува и т.н. Следователно, традици-
ята се явява феномен на познанието, което се „стабилизира във времето” 
чрез фолклорния разказ и в същото време е провокатор на въображението 
при контакт с личното съзнание на обекта  - на слушателя. Защото сакрал-
ната вълшебна приказка в лицето на своите създатели има заложена идеята 
за този адрес – слушателя (читателя), без оглед на времето и условията, в 
които ще слуша или чете. Това прави  метода Приказка универсален и ве-
чен. След проучване и  анализ на сакралните вълшебни приказки стигнах 
до извода, че:

1. Основен момент в разказа е присъствието на определени задъл-
жителни фантазни елементи, имащи за цел да въведат в повествованието 
нужната специфична среда за развиването на идеята (тайната). Тези фан-
тазни структури са задължителни, ключови елементи, без които приказка-

та  губи не само своето очарование, но и вложеното знание. По пътя на езо-
теричното знание са били предавани от посветен на посветен фантазните 
думи-символи, около които е трябвало да се развива приказното – интер-
претацията на идеята, сюжета и информацията. Тези думи са своеобразни 
кодове, те са ключове, които определят и насочват посоката на развитието 
на разказа.       

Такива думи-символи са например: джудже, принц, принцеса, име-
ната на джуджетата, пер, стъклен ковчег, Ян Бибиян, самодива и самовила, 
синджир, боздуган, сабя, жива вода, кисела вода, врана, гарван, завързан 
косъм  и т.н. 

2. Символичният образ на фолклорния фантазен елемент през раз-
личните епохи често е бил осъвременяван, но в никакъв случай не е губил 
своята кодова същност. 

Трябва да подчертаем, че определението фантазно не съвпада със съ-
временните характеристики на стила „фентъзи”. Фантазният елемент във 
вълшебните  приказки, плод на високо интелектуализираното мислене на 
прадедите ни, се е облягал преди всичко на логическото въображение, за-
щото е съдържал знания, които е немислимо да се предадат без предвари-
телен замисъл, структура и последователност на повествованието. 

Възприемането на художественото произведение е сложен и много-
планов процес, зависещ от психичните особености на човека. Според ня-
кои психолози той „протича не само на степента на сетивното познание, 
но и на ниво абстрактно мислене, обхващайки широка гама от човешката 
психика”...  Художественото възприемане е целенасочена дейност на наше-
то съзнание, обхващаща емоционалната и интелектуална сфера и определя 
обективизирането на художествената идея и образи. Така фантазният еле-
мент става обективна предпоставка за логически изводи. С това си качест-
во приказката дава неочаквани синтези, които съзнанието извежда, неза-
висимо от явната нелогичност на развоя на събитието или поведението на 
героя. 

Образно-емоционалният начин на познанието е най-характерна-
та особеност на приказката, което я прави изключително пригодна за 
вмъкване на друго косвено ниво на познанието. Това става чрез символи и 
идеи на пръв поглед фантастични, които формират интуитивно-мисловни 
образи, нетипични за реалния живот, но със завладяваща и разтърсваща 
характеристика. Така фантазната приказка провокира  възприемането чрез 
естественост и самостоятелност. 

Самостоятелността е изключително важен момент от вълшебната 
приказка и от личната способност на читателя сам да формира границите 
на въображението си. Тя става източник на лични разширения и аналогии, 
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които човекът извършва по-късно в своята мисловна дейност. Кодирането 
на определено знание в сакралната приказка провокира и разчита именно 
на тези лични способности на читателя да развива по свой фантазен и ло-
гичен път заложените идеи, да ги преосмисля и обективизира. Художест-
веното произведение, което и да е то, какъвто и да е неговият вид, може 
да изпълни своето предназначение, само ако стане факт за съзнанието на 
възприемащия. Това е неговата гносеологическа природа, максимално екс-
плоатирана в сакралната приказка. Бихме допълнили: съзнателно и целе-
насочено ескплоатирана от създателите на  приказки със сакрални цели. 

Древните автори са разчитали изключително много на уникалната 
способност на човека да мисли с художествени образи. Единствено спо-
собността да се  мисли с художествени образи сближава творците с чита-
телите.

Според нас, когато  П. М. Якобсон определя възприемането на худо-
жествения образ като една от главните страни на възприятието, той има 
предвид именно възникващата индивидуална реакция на читателя към ге-
роите. Получава се  ниво на „лични взаимоотношения” между герой и  чи-
тател – възниква дълбочина на осмислянето на образите и  идеите. На това 
именно разчита тангризмът в кодирането на тайните, защото само при та-
кова  дълбоко съпричастие може да се използва интуитивната нагласа, за 
да се даде знанието. 

 Съвременният стил „фентъзи” е свободно импровизирана творче-
ска композиция, докато приказното е интерпретиращ процес на вложе-
ната скрита идея за сакралната информация, прикрита под формата на 
фолклорен разказ. Приказното в българския фолклор не е литературна 
фантазия, а творческа интерпретация на сакрално знание, където фан-
тастичното е средство, специфична форма за прикритие, завоалиращо 
външната яснота, но разширяващо идеите и внушенията с голяма убе-
дителност. 

Разказването на приказка има своя строга идея и форма, която ав-
торът-разказвач спазва, обогатявайки я и осъвременявайки я, без да на-
рушава заложеното знание в нея. Затова не сме съгласни с мнението, че 
„приказката отразява първобитно разбиране за света” и е „създавана и 
предавана устно, в безкнижовно време”. Това изключително необосновано 
твърдение е породено от претенцията на хора, приемащи познанието като 
достъпно само за образованите – факт, по силата на който старите време-
на са задължително „първобитни”, „примитивни”, „безписмени”, ”безкни-
жовни”, „безпросветни” и т.н. Такива констатации поддържат една отдавна 
опровергана теория, че писмеността е единственият начин да се съхрани и 
предаде на поколенията опитът и познанието. 

Без да се впускаме в обяснения за несъществеността на подобни 
грешни позиции, ще попитаме само: възможно ли е нашият български на-
род да е бил безписмен, безкнижовен, безпросветен и да създаде календар с 
изумителна точност, за което са били нужни хиляди години астрономични 
наблюдения и статистики за движението на звездните системи по небос-
вода?! Нека припомним, че само за регистрирането на колебателните дви-
жения на земята в нейното прецесионно движение са нужни 2160 години 
непрекъснати наблюдения на звездното небе.  За да се състави календар са 
нужни поне 4-5 такива цикъла с водене на  строга статистика за движени-
ето на звездните конфигурации, което ще рече около 10 000 години. Може 
ли това да бъде осъществено без писменост, без езикова и научна култура, 
гарантираща достоверността на анализите и изводите от астрономичните 
наблюдения?!

Ако днес ние не сме в състояние да схванем изключително емоцио-
налната атмосфера на разказването – един недостижим домашен театър, 
в който разказвачът е променял светогледа и душите на слушателите, не е 
изключено за това да е допринесло именно лавиноподобното нарастване 
на книжнината и преобладаващото книжно образование. Развили сме ин-
дивидуалното потапяне в атмосферата на четивото, което е много полезно, 
но като че ли започва да ни липсва звучната реч на разказвача. Особено 
при децата.

Твърди се също, че приказката има проста постройка: кратък увод, 
разказ и благоприятен край. Като грубо определение на нейните структур-
ни елементи – да, така е. Но ако проследим нейния  разказ – същинската 
й част, ще установим много сложна, епизодична  и детайлна връзка между 
всички елементи, персонажи и събития. Напълно необяснимо ни е твър-
дението, че приказките имат проста структура. Ако ги разглеждаме като 
М. Арнаудов в светлината на литературното творчество и от позицията на 
двайсети век – има нещо вярно. Но когато застанем на мястото на създате-
лите, ще установим една строго програмирана повествователност, в която 
намесата на въображението на разказвачите не е повлиявало съществено 
върху качествата й. Разбира се влияния има, както има и езиково обогатя-
ване или преводни промени, но главното си остава винаги непроменено. 
Както остава непроменена и основната й функция. Най-добре от всички 
български изследователи  формулира същността на приказката Димитър 
Осинин в предговора си към „Български народни приказки”: „Винаги на-
ходчива, съдържателна, осведомяваща и поучаваща, приказката е била ед-
новременно история и философия, религия и наука, школа за морално въз-
питание, а същевременно и неписана художествена литература.” 

В подкрепа на казаното веднага ще добавим, че в българската коло-
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бърска традиция приказката има дълбоко информационен характер, пре-
насящ през вековете знанието на древните българи за Вселената, Светове-
те, Природата и Човека. Тя носи в себе си космогонични знания за епохите, 
расите, социалните и духовните промени,  както и битовите характерис-
тики на нашия народ. Дори да изключим строго сакралните приказки, ние 
винаги се натъкваме на едно съдържателно и многопластово разглеждане 
на проблемите, възникващи в отношението човек – свят. 

Твърди се, също така неоснователно, че героите в приказките нямат 
развитие на характерите. Отново се натъкваме на чисто литературен под-
ход, който предварително обрича изводите, защото приказката не е лите-
ратура – тя е разказ с литературни качества, зависещи от въображението 
на разказвача, затова не може да бъде разглеждана като чисто литерату-
рен вид творчество. Както вече казахме, Вълшебната сакрална приказка е 
плод на творческо пресъздаване на определено знание чрез формите на 
въображението и фантастичното. Въображението в нея не е литературен 
похват, задоволяващ естетичните претенции на автора, а метод за пресъз-
даване на увлекателен, но и строго маркиран образователен процес. Няма 
сакрална приказка без планирано идейно и структурно повествование.

Говорим  единствено за вълшебната приказка, за същинската приказ-
ка, в която фантазното и научното са така преплетени, че завладяват съз-
нанието ни  и внушават по естествен начин знания и етични норми. Имен-
но в тази пълна симбиоза между научно и фантастично се съдържа същ-
ността на определението сакрална приказка. В другите видове приказни 
форми, като битовите приказки, легендите и анекдотите, може да търсим 
определени  литературни похвати като водещи в сюжетно и структурно 
отношение, но в сакралните вълшебни приказки това не е основната цел.

От казаното следва изводът, че към всепризнатите  форми на приказ-
ното творчество - Приказки за животни, Вълшебни приказки, Битови при-
казки, Легенди и Анекдоти,  трябва да прибавим и един нов вид приказки 
– Сакралните вълшебни български приказки. 

Преди да пристъпим към по-конкретното обяснение на понятие-
то сакрална приказка, ще дадем нашето обяснение за вълшебна приказка. 
Звучи парадоксално, но до този момент не е изведено достатъчно добро и 
категорично определение на понятието вълшебна приказка. Не приемаме 
определението на Владимир Проп за вълшебна приказка, дадено в труда 
му „Морфорлогия на приказката”: „Вълшебни приказки можем да назовем 
приказките със седемперсонажна схема.”

Странно твърдение, защото понятието вълшебно никъде и по ника-
къв начин не може да се приравни с броя на персонажите. От морфоло-
гична позиция това определение върши добра работа на изследователя, 

въпреки че по-късно, още на следващата страница, мотивацията на автора 
не се свежда до броя на персонажите, а до структурата на приказката. Има-
ме предвид приказката „Седемте козлета и вълкът”, която авторът приема 
за руска и дава като пример в своя анализ. Буди недоумение защо след като 
изказва определението си за вълшебна приказка, Проп не дава нито един 
пример, с който да обоснове защо именно „седемте персонажа” определят 
дадена приказка като такава. Ами ако са осем, а какво става с вълшебната  
приказка „Снежанка и седемте джуджета”, където персонажите са единай-
сет? 

Горе-долу същото е положението със седемте функции на вълшебна-
та приказка, които според автора определят развитието й. Самият Проп 
заявява: „И седемте функции на тази част никога не се срещат в една при-
казка, при това отсъствието им тук никога не би могло да се обясни с 
пропуск.”

Според нас тези твърдения не удовлетворяват по-голямата част от 
текстовете. 

За да изведем нашето определение за сакрална вълшебна приказка, се 
налага да кажем какво разбираме под определението вълшебна приказка. 

Вълшебна приказка е всяка приказка, в която основната идея се 
направлява или разрешава от обект с вълшебни качества.

Независимо от броя на персонажите, от техния вид (животни, хора, 
предмети, думи и т.н.), качества и роля в действието. Вълшебен обект може 
да бъде всичко: от предмета (хляб, меч, пръстен) -  до животно, джудже, 
вещица, змей, както и дума или заклинание, звук или магически жест – 
всичко, което сюжетната линия изисква, за да може да се развие и моти-
вира действието. Вълшебният атрибут определя и част от приказките за 
животни като вълшебни именно поради наличието му в действието. Таки-
ва са приказките „Рибарят и златната рибка”, „Алхимикът” и т.н., но не и 
„Кума Лисана и кум Вълчан”, „Клан, клан, недоклан” и прочие приказки, в 
които липсва вълшебен обект или действие. Те са приказки „за” или „със” 
животни, но  в тях липсва каквото и да е вълшебство.

Когато говорим за морфология на сакралната вълшебна приказка, 
става дума за разширения от чисто символичен характер, които доразви-
ват приказката на друго ниво – алхимично. Вълшебният символ, който 
определя приказката като такава, е натоварен с повече от разкритото на 
читателя значение. Именно това допълнително значение е обект на нашето 
изследване. То вътре в текста описва и носи нова идея, ново значение, как-
то за  обикновения слушател, така и за колобъра, анализиращ текста. Мор-
фологично  Мотивът определя сюжета, за реализацията на който се  изби-
ра символът – носещ знанието, съществуващо и разкривано на вълшебно 
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ниво. Мотивът, определен от идеята да се предаде това знание, е причината 
да се изгражда нужният сюжет в строго определена посока и форма. Затова 
съществуват десетки варианти на една и съща приказка в различните на-
роди и етноси. Всеки е моделирал разказа според своите разбирания, но в 
сюжетна последователност, осигуряваща реализацията на мотива и задъл-
жително чрез вълшебен обект. След като определяме вълшебната приказка 
като такава, защото притежава вълшебни идеи, вложени в хора, предмети, 
думи и т.н, тогава трябва да приемем вълшебния код като специфичен еле-
мент от замисъла на приказката. Това е морфологичното ядро на разказа.

В най-общи линии, можем да определим следната структура, при-
ложима към която и да е форма на вълшебна приказка, без която тя не е 
такава:

1. Събитие, което определя мотива, служещ за отправна посока на 
сюжетната линия.

2. Герой, който приема мотива за своя цел и предприема действия. 
Независимо дали е принуден, по свое желание или при случайно възник-
нала ситуация.

3. Вълшебен обект, който влияе върху развитието на събитията и  
променя техния естествен логичен ход.

4. Решение на ситуацията по вълшебен начин.
5. Благоприятен завършек на действието.
От казаното дотук следва естественият извод, че:
Сакрална вълшебна приказка е всяка вълшебна приказка, в коя-

то определени символи-кодове притежават допълнителна, специфична 
информация, носеща скрито знание. 

Какво всъщност представлява този нов вид приказка, с какво тя се 
различава от другите вълшебни приказки?

1. Това е приказка, носеща идейно и сюжетно развитие с вплетени в 
повествованието знания. Нейната основна цел е да пренесе във времето 
това скрито знание и да го предаде на поколенията. Мотивът, Сюжетът и 
Структурата се определят от целите на информацията.

2. Сакралната приказка следва последователността на вложеното в 
нея знание, без да държи сметка на прецизното повествование от литера-
турен характер. Повествованието следва строго изискването да се дават 
знанията пропорционално и последователно. Това не е прищявка на фан-
тазията, а метод  на познанието.

3. Тя притежава символи-кодове, които посветените знаят и 
вплитат като жалони в повествованието. Независимо от езиковите, кул-

турни и преводни особености, тези ключови символи остават непромене-
ни. Те въздействат на подсъзнанието и пораждат разширяване на съзнани-
ето на героя, а чрез него  и на слушателя.

4. Посветените в тайната колобри извличат от съдържанието й нуж-
ното знание, което превръща приказката в научен инструмент за духовно 
и социално развитие. 

5. Запазва знанието от посегателството на недобронамерени съще-
ства. Съдържанието й е било разкривано само след съответно посвещение 
в колобърски ранг. Този факт определя сакралната вълшебна приказка и 
като колобърска. 

От посочените пет специфични отлики на сакралната приказка 
могат да се изведат четирите нива на кодирана информация в тях. Разбира 
се, когато колобърът има данни как да подхожда към съответните симво-
ли-кодове.

На първо ниво можем да кажем, че сакралната приказка има в по-
вествованието думи, които не само съдържат скрита информация, но и 
определят посоката на тълкуването.  Те са специфичните жалони, около 
които се изграждат фантазният разказ и неговите вторични символни еле-
менти. Например Принц и Принцеса означават наследници на Първия, на 
Изначалния, тоест на архетиповия модел на дадена раса, но не можем да ги 
идентифицираме с Бога, защото произхождат от кода ПЕР - Първият. Този 
код подсказва, че произлизащите от него наследства (Принц и Принцеса) 
са естествените генетични наследници на еволюционното ниво на хората, 
пребиваващи вече в материята.  

Така Принцесата става естествен преносител на генетичното ниво на 
вече съществуващия човешки род, който преминава, трябва да премине 
на ново еволюционно ниво. Принцовете са претенденти, но те не могат да 
осъществят това ново еволюционно ниво, тъй като са преки наследници 
(потомци) на Царя, на старото. Тогава се появява Героят, винаги произхож-
дащ от народа, тоест от средата на естествената еволюция. Той притежава 
нови, нетипични характеристики и задължително е закрилян от Небето 
(чрез посветен). И печели битката за Принцесата, тоест за правото да про-
дължи следващото ниво на генетичната информационна система на чо-
вечеството. Принцесата, Жената, тоест Майката на бъдещото човечество, 
като носител на генетичната програма, приема за съпруг не титулувано-
то старо ниво (Принца), а новото активно начало на цикъла – Героя. Това 
определя факта, защо Героят автоматично става наследник на Царя, тоест 
Цар - баща. А тя става Царица - майка.

На второ ниво  разграничаваме исторически и пространствено ни-
вото Цар и Царица от Принц и Принцеса, защото първите са архетипо-
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ви образи на миналото, а вторите - на бъдещето. Така Принц и Принцеса 
стават не само герои, но и атрибути на времето и пространството – нова-
та епоха.  Владимир Проп много правилно обръща внимание на атрибута 
като едно от най-важните неща в научното изследване на приказката. Той 
казва: „Изучаването на атрибута дава възможност за научно тълкува-
ние на приказката. От историческа гледна точка това означава, че въл-
шебната приказка в своите морфологични основи представлява мит.” По- 
нататък допълва, че  такова изследване трябва да се извърши  „във връзка 
с религиозните представи”. Подчертаваме този извод, защото сакралните 
приказки са тясно свързани с философията и практиките на старата рели-
гия на българите – тангризма. А важното значение на атрибутите за въл-
шебното тайнство на приказката читателят ще разбере сам, когато прочете 
този анализ. Всяка приказка, всеки неин епизод или действие, разкрива из-
ключителното значение на всеки атрибут. 

И преди да завършим с цитирането на този автор, ще допълним още 
едно негово изказване: „Че приказката се гради върху еднакви принципи, 
вече ни е известно...” Именно: еднакви принципи – всички вълшебни при-
казки са подчинени на еднакви принципи, а сакралните са строго изграж-
дани по тях. 

На трето ниво откриваме друго сакрално знание – джуджетата са 
представители на химичните елементи, от които се структурира нашето 
тяло чрез утробата на жената. Каквито са например Мърморко (литий) или 
Всезнайко (кислород) в „Снежанка и седемте джуджета”. Но в анализа на 
тази приказка откриваме, че Принц и Принцеса също имат дял в химично-
то тълкуване на кодовете – Принцът е Водород, а Принцесата (Снежанка) 
съединението лед -  Кислород и Водород.

На следващото, четвърто стъпало на разкодиране, колобърът откри-
ва и друга информация – какви са алхимичните нива на развитието на да-
ден цикъл и в каква посока трябва да се търси информацията, закодирана 
в тях. Алхимичното ниво е най-високото ниво на кодирането на инфор-
мация в сакралната българска приказка. Затова то е блокирано от много 
фантазни елементи, прикриващи информацията. Колобърът, който е знаел 
четирите специфични степени на значенията на думите жалони, е можел 
да ги чете, за разлика от читателя (слушателя), който чрез вътрешната си 
нагласа да съпреживява е попадал само пряко под въздействието на при-
казното и така е формирал в себе си морално-етични норми и критерии. А 
те всъщност са върхът на алхимичната трансформация в сакралната въл-
шебна приказка, работеща върху съзнанието. Това е петото ниво и се явя-
ва личен, самостоятелен процес, произлизащ  пряко от идеите на разказа и 
собствената водеща функция на психиката, за която говори Юнг.

Тези пет специфични момента от същността на сакралната приказка 
читателят може да проследи сам. А от анализите ще прозре  дълбочината и 
на литературните постижения на повествованието. Достатъчно е да споме-
нем само, че древната българска приказка „Снежинка и седемте джуджу” 
представлява всъщност Таблица на елементите в природата, или както днес 
я познаваме - Менделеева таблица на елементите. Великолепната приказка 
„Ян Бибиян ”, разказана от Елин Пелин, ще разкрие пред читателя сложния 
път на човешката еволюция, охарактеризирана от египетския мъдрец Тот с 
думите: „Не сте зли, не сте еволюирали, за да бъдете  добри!”. Тя е блестящ 
пример как приказката се превръща чрез литературната си интерпретация 
в роман, където осъвременяването и разширенията са изключително голе-
ми, без да се е изгубил нито един елемент от вложеното древно знание на 
предците ни. Казаното се отнася предимно за първата част, защото втората 
изисква нов сакрален преразказа, което пък показва до какви отклонения 
може да се достигне в осъвременяването на приказките.

Проследявайки подреждането на приказките и вложеното в тях зна-
ние, ще разберем строгата последователност в разкриването на знанието. 
То обхваща всичко, в научен и духовен план, което днес наука и духовни 
школи разглеждат като висше достижение на съвременната ни цивилиза-
ция. 

Сакралните вълшебни приказки са колобърски. Те са плод на програ-
мирана система за обучение на  народа и учениците на колобрите. Всички 
интерпретации на вълшебните приказки са техни. Често интерпретациите 
носят силна етносна окраска, но са изградени здраво около предадения от 
колобрите текст и задължителни мотиви и символи. 

Можем да направим обобщението:
Първо: Вълшебните приказки са разказвани на хората, за да форми-

рат у тях, на подсъзнателно ниво, идеи и критерии. Хората са съпрежи-
вявали разказа, вследствие на което у тях са се формирали представи за 
добро и зло, правилно и неправилно, нравствени и духовни синтези.

Второ: Колобрите, които са знаели кодовете, са ги анализирали пред 
своите ученици – бъдещите колобри и така се е предавала тайната на са-
кралното знание. Учениците, а и самите колобри, са разпространявали 
текстовете устно, спазвайки стриктно кодираните символи. Сакралното 
знание, направлявано от посветените, е стигало до народа по ясен и регла-
ментиран начин.

Трето: Преразказванията от хората постепенно са превърнали са-
кралните вълшебни приказки в част от етническото културно наследство, 
съхранено от фолклора. В безписмените времена на древните хора не е 
съществувал по-ефикасен метод за разпространение на знанието. До нас 
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текстовете достигат като своеобразна форма на фолклорното културно на-
следство. 

Това наше твърдение се подкрепя и от мнението на изследователи 
като Вл. Проп, разглеждащ мотива като определящ сюжетното развитие. 
В труда си „Морфология на приказката” той цитира и А.Н. Всеволовский: 
„...мотивът е нещо първично, а сюжетът - вторично. Сюжетът за Всево-
ловский е вече акт на творчество, на съединяване.” И още: „Под сюжет аз 
разбирам тема, в която щъкат различни положения – мотивите.” 

Според двамата автори вълшебната приказка има предварителен за-
мисъл, служещ за мотивация на сюжетното развитие, в което „всички въл-
шебни приказки са  еднотипни по строеж.” 

Сакралните вълшебни приказки са създадени от българското коло-
бърство, внедрени са трайно във фолклорната традиция на народите и 
едва в наше време, чрез писмеността,  са се превърнали в специфичен вид 
литература. Няма песен, танц или вълшебна приказка, която да е съчинена 
изцяло от народа. Да се говори, че в древността хората от народа са изграж-
дали сложните сюжетни действия с натрупвания на частични хрумвания 
е неоснователно. Изграждането на дълги и многопланови приказки като 
„Златното ключе”, „Жива вода”, „Котката” и т.н. чрез напластяване на отдел-
ни фрагменти, плод на народното творческо вдъхновение, не е възможно. 
Един от големите проблеми в този процес, ако все пак допуснем, че е въз-
можен, е мотивацията в отделните части на приказките, следваща и разре-
шаваща сюжетната линия. В приказки като „Златното ключе” вътрешното 
разширение и развитие на сюжета  е разработено с изключително сложна 
и обвързана с цялото действие мотивация на героите. Част от персонажите 
имат епизодична, но свързана с основната идея роля и дейност, която не 
може да бъде плод на случайни творчески хрумвания. Такава е например 
ролята на  тримата доктори, лекуващи Бура, които имат развитие и в други 
части на приказката с подчертано насочена дейност. Говорещият щурец е 
ярък пример за програмирано, последователно и ключово присъствие във 
възпитателния процес на куклата Бура. Почти във всяка вълшебна приказ-
ка можем да открием подобен герой.

Сакралността е била скрита форма на обучение, затова устната тради-
ция е запазила непокътната само вълшебната форма. Вълшебното е метод 
за въздействие и внушения, и благодарение на него народният разказвач е 
интерпретирал свободно, но винаги близко до основното ядро на разказа.

Не е било възможно да се разкриват на хората алхимичните цели на 
съпреживяването, а и не е имало кой да се интересува от тази страна на 
колобърската работа.

Според нас вълшебната приказка е възникнала като сакрална коло-

бърска приказка. Претворена и етносно украсена от народа, тя е станала 
неделима част от неговия фолклор, а благодарение на хора като братя Грим 
днес се завръща при нас като прекрасен разказ със запазени сакрални ко-
дировки. Този факт потвърждава правилната методика за въздействие и 
запазване на същността на приказките във времето.

Така твърди преданието в българската устна колобърска традиция.
Ще преразказваме в обобщен вид приказките, разчитайки на тяхна-

та всеизвестност, и само където е нужно, ще коригираме промените или 
пропуските. Ако това не е достатъчно за читателя, той може да прочете 
целия текст от някой сборник с приказки. Съзнаваме риска да попадне на 
съвременни „разказвачи”, чиято некомпетентност и користни мотиви са 
превърнали приказките в елементарни, дори вулгарни  и отблъскващи тек-
стове. По тази причина посочваме в библиографията източниците, които 
сме ползвали в анализите.

Основна цел на сакралната приказка е да създаде Система от обра-
зи, които да внедрят в нашия Ум и Душа идеи, изграждащи в подсъзна-
нието ни основата на критерии, служещи за опорни точки на съзнание-
то, така че още в детска възраст да се осъществи символично внедрява-
нето на космичните Принципи и Закони.

 Когато съзнанието започне да се развива, то рано или късно достига 
до преломен момент, в който започва неговото разширение – одухотво-
ряване. Процесът е алхимичен, защото се основава на два задължителни 
етапа от саморазвитието ни - съзнанието достига възможността да стане 
свръхсъзнание, тоест да трансмутира до космично ниво. Първата част на 
този алхимичен процес е периодът, когато личността все още е пределно 
фокусирана върху анимата (душата) си. Тогава се пропуска основната цел 
на отношението на душата към света на себеподобните, а в частност към 
творческите си духовни стремежи.

Вторият момент е, когато човекът е прекомерно съсредоточен върху 
персоната (личността) си. Тогава той така идеализира или поне непрекъс-
нато наблюдава Себе си, че развива изключителна себезначимост и про-
пуска всички сигнали на душата за истинско духовно развитие. Такива 
личности  неусетно стават грандомани, непоносими за другите. Юнг на-
рича преодоляването на тези две състояния индивидуация, тоест да видим 
себе си и другите каквито сме в действителност, а не според наследените и 
подсъзнателно проектирани архетипови образи, с които неволно или съз-
нателно се идентифицираме. Способността да стигнем до собствената си 
индивидуация и да преодолеем архетиповото влияние на образите-симво-
ли е големият подвиг, в който душата като барон Мюнхаузен спасява себе 
си от водата (инертното колективно несъзнавано). Затова читателите на 
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приказки най-често не разбират логиката в постъпките на героите, които 
са преживели вече своята индивидуация. Въпросът е блестящо кодиран в 
приказките „Ян Бибиян” и „Златното ключе”. В тях двамата герои системно 
разкриват процесите на изграждането на своята собствена индивидуация. 
А в приказката „Жива вода” е проследен процесът на окончателната инди-
видуация на посветения ученик.

Преди да преминем към анализа на приказките, ще разясним накрат-
ко какво представлява науката Алхимия, която принадлежи на българската 
колобърска традиция и наред с Дао съзнанието е Метод за духовно разви-
тие на човека. Тези две чисто духовни практики съществуват и се развиват 
единствено в нашето съзнание, което ги прави възможни при условие, че 
личността е пробудила в себе си самосъзнанието като аналитично-синте-
зен похват за търсене на смисъла и целите на Живота.

АЛХИМИЯТА КАТО НАУКА

Да видим какво представлява всеизвестната тайна наука алхимия 
според тангризма. Като наука на колобрите за трансмутацията и тран-
сформацията на видовете, преминаващи в своята еволюция през Четирите 
основни Царства на Земята, алхимията се явява наука на посветените за 
тайните на Сътворението и Сътворчеството. *

Изследването, което ще представим по-долу, категорично се 
различава и дистанцира от свободните, литературно-художествени 
схеми и тълкуванията им, типични за псевдоалхимичните интерпретато-
ри,  каквито са абсолютно всички „изследователи” на тази загадъчна наука. 
Не включваме в това ято от фанатизирани умове души като Платон, Пита-
гор, Нютон и други, оставили в тезисите си дълбоки и все още непрозре-
ни от „знаещите” алхимични идеи и изследвания. Те не са тълкуватели, а 
Адепти на алхимичните знания, чието приложение днес удивлява науката, 
но твърде рядко някой се сеща, че наистина надхвърлят човешките въз-
можности (ум), предлагайки на света невероятно много идеи за развитие 
на съзнанието, до неговото най-висше ниво - духовността.

В така нареченото тълкуване на  алхимичната символика се е нало-
жило едно преценено, направлявано и твърде прокабалистично структу-
риране на знаци и схематични рисунки, както и тяхното инертно, повърх-
ностно насищане с измислени знания. Организирането на  даден символ в 
алхимичните му отношения с другите символи, както и в неговата пряка 
контактност с тях, няма тази знакова бъбривост, типична за назнайващите 
многознайници. 

Повечето от изследователите на Алхимията поддържат мнението, че 
Алхимията е плод на средновековната  култура. Кардинална грешка е да се 
приема твърдението, че алхимията е рожба на средновековието. Тази „тъм-
на нощ” на съзряващото християнство е забулена наистина с непрогледния 
мрак на каноническото си покривало.  И как тогава, в тази непрогледна 
тъмнина, се роди нещо извън научното, колкото и бедно да е то още като 
наука, обгърнато в тайнството на едно знание, което уж е възникнало във 
формиращата се средновековна мисъл и наука, и в същото време има ко-
ренно различен характер, представлява само по себе си дълбочина и връх 

* Царства. Съществуват четири основни вида материя на земята, които се 
наричат Царства. Минерално царство, Растително царство, Животинско 
царство и Човешко царство, което принципно принадлежи на Животин-
ското, но се разглежда като отделен вид. Животинското царство се състои 
от четири вида живи организми: Животни, Хора, Птици и Риби. 
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в химичната наука. За тази наука наистина можем да говорим, защото от 
това време съществува и мнението, че алхимията произхожда от Тот (Хер-
мес Трисмегист) – основоположник на алхимията. Постепенно преданието 
утвърждава „Изумрудените скрижали” като майка и баща на алхимичното 
тайнство. 

Много, твърде много са търсенията, опипванията и фриволните ана-
лизи на изследователите на алхимията. 

Ако разгледаме основните понятия, с които е била кръщавана тази 
наука, ще стигнем до: Chimeia – наливане, накисване. Влияние от медицин-
ската практика. Cemi  или Chuma – чернозем или черната страна. Произ-
хожда 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 неубеди-
телно - приписват на частицата арабски произход.

В Енциклопедията пише:
Алхимията (арабски: , al-khimia) е названието на химията до 

научния й период, в древността (Египет) и средновековието (до 17 век - 
Арабия и главно западна Европа). Целта й 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 раз-
витието на химичните знания. Основният метод на алхимиците се състоял 
в това, че смес от злато, сребро и други съставки се е подлагала на много 
бавно загряване. Така е получен сребърният тетрахлораурат (AgAuCl4), из-
ползван и днес за позлатяване на предмети.

Етимология: Думата „алхимия” идва от арабското al-kīmiya или al-
khīmiya (  или  (срв. също персийското kimia, което озна-
чава „злато”), което вероятно е оформено от определителния член „ал-” и 
гръцкото „хемея” (χημεία). То от своя страна се смята за свързано с гръц-
ките думи „хееин” („изливам”) и „хумея” - „смесвам”, „сплавям”, „свърз-
вам”. Един декрет на Диоклециан, написан около 300 г. пр.н.е. на гръцки, 
заклеймява „древните писания на египтяните, които разказват за khēmia-
та - трансмутацията на златото и среброто”. 

Философски камък. Философският камък било чудотворно веще-
ство, което можело да превърне оловото в злато и с чиято помощ се праве-
ло еликсир на безсмъртието. 

Трябва да отбележим и факта, че съвременните изследователи разде-
лят алхимията на Западна и Източна. Западната определено влиза в евро-
пейската средновековна култура.

И всички те забравят,  че още Аристотел определя  алхимичната нау-
ка като наука за елементите. Излиза, че алхимията съвсем не е нещо сред-
новековно – както правилно възкликва В. Л. Рабинович.

Химия ли е алхимията, или не е химия?! Още един щекотлив въпрос, 
на който няма отговор. До ден днешен.

Дори Исак Нютон не можа да осъзнае разликата между науката Хи-
мия, с която се занимаваше и достигна велики прозрения, превърнали го 
в един от корифеите на научната мисъл, и алхимичните експерименти, ко-
ито е провеждал тайно. Ако само за миг беше осъзнал простата истина, че 
алхимията е ниво на химичните процеси в материята, неподозирано и от 
експерименталната човешка мисъл, нямаше да трепери от Инквизицията, 
а щеше гордо да обяви прозрението си, с което щеше да  премахне анате-
мата върху алхимията. И всички щяха ясно да разберат, че алхимиците от 
вида на съвременниците му са наистина обикновени шарлатани.

Днес, от позицията на времето и нарасналата научна мисъл, можем 
да се преклоним пред величието на този научен ум, който прозира същест-
вуването на ниво в химичните отношения между елементите, коренно раз-
лично от познатото и граничещо с Божественото. Гениално. Велико осъз-
наване на същността на алхимичното взаимодействие като процес, интер-
претиращ Божествената дейност, наречена Сътворение, тоест организация 
на материята по специфичен, непознат на човешкия ум принцип. Това е 
всъщност алхимията на нивото, наречено Сътворение.

Що се отнася до въпроса за Сътворчеството – ние вече говорим за 
алхимия в нейния Вторичен вид. 

Ако Сътворението е принцип на взаимодействието между елементи-
те, реализирано от Елохимното Божество на ниво „трансмутация на ато-
мите по химично сродство”, то Сътворчеството е определено доразвиване 
на същото чрез „трансмутация и трансформация на атомите по психично 
сродство”.  Тоест Еволюция на видовете и Еволюция на човека, защото тран-
смутацията „по психично сродство” е възможна само при човека. 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 одухотворено съзнание. 

Сътворчеството, като Второ ниво на организацията на специфични 
атоми на материята (елементите) е процес, ръководен от енергията на ин-
дивида 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 



a 32 A a 33 A

може да прескочи бариерата на тогавашната парадигма на науката. Разбира 
се, не бива да забравяме и факта, че науката все още е на ниво до атомно, 
а алхимията е процес на атомно и податомно нива, при което кварки и 
лептони са в единство и хармония.

Няма нужните обективни условия за подобни идеи и хипотези. Дори 
терминът кварки е бил немислим тогава. Затова отдаваме почит към 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 докаже  Бога?

Опитайте и ще осъзнаете, че алхимичните промени в нас, протекли 
под дейността на съзнанието ни, са единствената Божествена проява на 
човека – богоподобието. Ето как алхимията отговаря на един въпрос, пов-
дигнат и необяснен в Библията, свързан с 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!

Но единствено Нютон се сеща за тази възможност. Другите, за да 
получат що-годе яснота по въпроса за алхимията, се хващат за някой от 
известните  текстове. Всъщност това е единствената литература по този 
въпрос – кодираните, завоалираните, символичните от горе  до долу тек-
стове и рисунки. Така задачата се „изважда” от контекста на определени 
алхимични идеи и се превръща в база за дълги и недотам убедителни ана-
лизи и интерпретации.

Нютон се опитва да открие чрез алхимичните експерименти (които 
всъщност са химични) Бога, характера на неговото творчество и т.н. Най-
ценното от неговия научен труд, без да омаловажаваме научните открития, 
е опитът му да обясни Бога чрез алхимичната трансмутация. За първи път 
в съзнанието на един водещ учен узрява идея, надхвърляща научните тър-
сения чрез химичните експерименти. Нютон зададе въпрос на Науката и 
Църквата, на който за съжаление нямаше как да се отговори. Академични-
ят свят и папският двор мълчат. А Богът-творец чака. 

И дочака другия адепт на алхимичното тайнство – Карл Густав Юнг. 
Юнг продължи Нютон, но в полето 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 Бог (божест-
веният образец), развит и действащ чрез Архетиповия образ (човека). Ето 
нагледен пример за Подобието между Човека и Бога. По Образ – защото, 

както и Нютон разбра, човекът е трансмутираща същност, способна да 
осъществи своята лична еволюция до божествения образец, до Бога. Така 
Образът (химичното сродство на елементите в тялото) и Подобието (пси-
хичното сродство на ума) стават едно цяло – богоподобието.

Тези две идеи (Образ и Подобие), довели до постулирането на двете 
основни  метаморфози в алхимичните процеси (трансмутация и трансфор-
мация), осъществяват основната й задача: алхимичното преобразуване. 
По-долу  ще кажем какво алхимията разбира под тези две метаморфози.

След идейната цел, дадена от Нютон, и Образеца на архетипа, изве-
ден 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 осъществената на дело от 
хунора Иисус Христос на Преображение, Възкресение и Възнесение.

Знанието, при разчитането на кодовете в българските сакрални въл-
шебни приказки, не само разкрива, но и посочва МЕТОДА на колобрите за 
трансмутациите на одухотворения човек: алхимията на преобразуването!

Химията и Алхимията не са различни, произлизащи една от друга 
науки, а две фази на един и същи процес. Нещо като Съдържание и Форма 
и т.н.

Казахме, че българската колобърска традиция определя алхимията 
като свое знание за Сътворението и Сътворчеството на видовете. 

В Стария завет тези два кода, разгледани твърде малко и неточно, 
изобщо нямат реални податки за същността на протичащите процеси. За 
Сътворчество там само се споменава и то косвено. Незнанието, което лъха 
от тези пълни с компилации страници, поддържано много ревностно и от 
християнските каноници, довежда процеса до най-лошата форма на незна-
нието – отричане, анатемосване и превръщане на прозвището алхимик в 
етикет за враг, което автоматично води до преследване и физическо унищо-
жение. Тъжно е като си помислим, че двете религии, прокламиращи най-
много братството, човечността и смирението, имат всъщност най-много 
зверства и непрекъснати врагове, срещу които всячески воюват. Тази участ 
не е отминала и учените, занимаващи се с процесите на Принципа и Зако-
ните на трансмутацията в материята.

Учените, изучаващи и практикуващи тези закони, се наричат АЛ-
ХИМИЦИ, тоест посветени в метаморфозите на материята, довеждащи 
структурата до коренни, базови промени, предопределящи организацията 
на атомите на друго ниво. 

Думата алхимия е съставена от две части: АЛ и ХИМИЯ.
В езотериката АЛ означава посветени наследници на Лунното твор-
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чество. Луната и нейните енергии са тясно свързани с организацията и жи-
вота на формите от материята на Земята. Частицата АЛ, освен че регистри-
ра Лунни зависимости, дава информация и за процеси над, извън и т.н. 
химията. Също както частицата  пара, поставена пред думата психология, 
дава понятието парапсихология - над, около психичното. Частицата АЛ оп-
ределя характерни похвати за трансмутации на елементите, осъществени 
и заложени като еволюционни методи при пренасянето на живите органи-
зми от Луната на Земята. Тя е код за владеенето на методики за това невъз-
можно за обяснение трансмутиране, които определени Велики посветени 
колобри в ниво Катар * са можели да прилагат върху живата материя, уско-
рявайки нейната еволюция - в това число на растения, животни и хора. На 
отделния индивид,  на цели групи, народи и на човечеството като единен 
организъм. 

Частичката АЛ илюстрира възможности за трансмутации. Названи-
ето Химия дава информация за трансформации, защото химията,  каквато 
я познаваме днес като наука, е преди всичко наука за трансформациите. 
Двете (Ал и  Химия) регламентират възможността двата процеса да функ-
ционират заедно,  едновременно. Обединяват ги, на ниво съзнание, пси-
хичните атоми по сродство.

Понятието химия е всеизвестно. Няма друг вид промени във веще-
ствата (елементите), освен химични. Дори психичните трансмутации в 
края на крищата водят до химични процеси. Всичко е химия и...  енергия. 
Частицата АЛ регистрира именно тази базова зависимост: Химия – Енер-
гия и Енергия – Химия.

Алхимикът е учен, занимаващ се с процеси, които съвременната нау-
ка дори не може да си постави още като ясни цели и задачи. Хипотетич-
но те съществуват в нейните намерения, но методологично, да не говорим 
за експериментално, нямат никакви постановки. За по-голяма яснота ще 
уточним, че алхимиците се занимават: 

Първо - с принципите на структуриране на материята; принципите 
на структуриране на ДНК.

Второ - с алхимичните трансмутации от физиологичен и  психичен  
характер. Последните са етикирани често от съвременната медицина като 
психопатични.

Единствено Карл Густав Юнг от съвременните учени успява да се 

*Катар (Ка-Т-Ар) Ка - човешка душа; Т - (Тау) - Бог; Ар -(Ра)-Слънце. 
Значението на думата КАТАР сакрално означава: човек от Слънчевата 
система, достигнал божествено ниво на еволюция. Колобърът катар е 
висша степен на развитие - алхимик. 

докосне до така наречения Метод за архетиповото насочване на подсъз-
нанието (несъзнаваното), насочващ еволюцията на човечеството към оп-
ределени модели. Свеждаме глава пред този гений. 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 и на неговите не по-малко талантливи 
последователи, като Мари-Луиз фон Франц и Жан-Франциска Крус - ван 
Валден.

Обобщавайки казаното до този момент, можем да формулираме:
Алхимията е наука за специфични трансмутации и трансформа-

ции, водещи до кардинални промени в материята и съзнанието. Тези 
процеси се осъществяват чрез  „атомите по химично” и „атомите по  
психично сродство”, представляващи неразривна и специфична част от 
атомната структура на материята.

Трябва да изясним какъв смисъл влагат колобрите в понятията  Тран-
смутация и Трансформация.

В речниците понятието трансмутация (лат. transmutatio) се определя 
като  превръщане, променяне в нещо, а трансформация (лат. trаnsformo) - 
като  преобразяване, променяне, видоизменяне.

Тази две понятия ще срещаме много често, затова изясняваме техния 
смисъл от гледна точка на алхимията. 

Трансмутация за алхимиците означава: преструктуриране на спе-
цифичен вид атоми в материята, заставящи  всички атоми на тялото да 
преминат в ново ниво на организация, след което то вече има съвсем 
друг, коренно различен от първоначалния вид, структура и характер. 
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 Крис-
талите атомите преминават в царството на Растенията. А от клетъчната 
структура на Розата, чрез нов трансмутационен процес, се ражда животно-
то 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 превърнат в човешко съ-
щество. Ето как сърната от Животинското царство преминава в Човешко-
то царство, което също принадлежи на Животинското царство, но е спе-
цифично негово ниво.  Каквито са впрочем и птиците, и рибите. Те също 
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принадлежат към Животинското царство. Животинското царство има че-
тири собствени разновидности: 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 нямаща нищо общо с предишната си форма и функции. 
Трябва да запомним добре този извод, защото в неговата същност се съ-
държа и крие всичко, което наричаме  Алхимия. 

Читателят трябва да направи необходимата разлика и между мута-
ция и трансмутация. За мутация обикновено се счита процес от развитие-
то, който се отклонява патологично от програмата си. Така е според еволю-
ционната теория. В природата обаче чрез мутация става точно обратното 
на това, което еволюцията твърди. Според еврейския генетик Л. Шпентер 
„случайните мутации не могат да доведат до еволюция.”

Следователно имаме два вида мутационни процеси: при едните на-
стъпва промяна, а при другите не настъпва промяна. Едните стават еволю-
ционни, с положителен характер, а другите - с патологичен, тоест с отрица-
телен характер. Алхимията не се занимава с тези прояви на отклонения от 
програмата за  развитие, тя борави с трансмутационни процеси, които се 
свеждат до кардинални промени (мутации), но не като отклонения, а като 
скокообразни преобразования, заложени като възможност в еволюцията 
на царствата и видовете.

Трансформацията също е процес, осъществяван в алхимичните 
промени, но сведен единствено до промени само на формата, без да се пре-
минава от едно царство в друго. 

Трансформацията е  изменение на един вид структура в друг, без да 
се променя характера на материята. 

Най-често трансформацията се извършва в определен орган или сис-
тема 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 самó променя 
своята полова система при необходимост. Всеизвестен е процесът на тран-
сформация на гъсеницата в пеперуда, където се преминава от  един вид 
„жива душа” в друг вид, но в пределите на разновидностите  само на Живо-
тинското царство.  Това поставя процеса по-близо до трансформирането, 
отколкото до транстмутацията, въпреки че и тя съществува по отношение 
на телата им – гъсеница и пеперуда, но е осъществена в един клас – насе-
коми. 

Говорим само за този вид трансформация, при който се осъществяват 
алхимични процеси, защото съществуват трансформации от чисто техни-

чески характер, които нямат общо с алхимията. Такива са например тран-
сформациите на формите на материята при топене, замръзване, химични 
реакции и т.н.

В алхимията е широко известен и жадно търсен процесът за тран-
сформирането на атомите на оловото в атоми на злато. Както и графитът 
се трансформира в диамант. В първия случай имаме пълна трансформа-
ция на атомите на оловото в атоми на злато, а във втория се променя само 
структурата, решетката на елемента въглерод, но и двата процеса са тран-
сформация, защото нямаме преминаване от едно царство в друго.

Направените пояснения показват, че при трансмутационните проце-
си материята може да преминава от неживата материя, както неосведомено 
я наричат днес, в жива материя – живи души. Описаният по-горе пример 
илюстрира именно такова превръщане на материята, вследствие на пре-
структурирането на атомите й. 

Двете понятия трансмутация и трансформация определят грани-ците 
на алхимичните параметри, което навежда на мисълта, че алхимията е нау-
ка за дълбоките промени, настъпващи в ДНК на атомно и податомно 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. 
Любопитно е например да се провери, настъпват ли промени и какви, в 
ДНК на клетката на гъсеницата, когато тя се превърне в пеперуда?

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-висшата  степен – 
Катар.  Няма алхимик, владеещ това ниво на промените, който да снижи 
духовното си ниво до мераците на някои хора, пък били те царе или папи. 

Трансформационен процес от най-чист вид до този момент на Земя-
та е показал само Иисус Христос. Всичките разисквани от нас негови чу-
деса в книгата „Дванайсетте 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. 

Според наукта Алхимия, в природата има три основни по качество 
вида атоми: атоми по химично сродство, които осъществяват процесите 
на трансмутационните промени, атоми по психично сродство, които осъ-
ществяват транспроцесите чрез атомите „по химично сродство” и обикно-
вени атоми, които са подчинени на атомите по сродство.
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Самите атоми по „психично сродство” не могат да осъществят про-
мени – те въздействат върху атомите „по химично сродство” и последните 
трансмутират материята. 

Атоми по „химично сродство” наричаме тези атоми, които имат срод-
ни на себе си в атомните структури на материята (въобще), с коренно раз-
личен характер от другите атоми на същата структура. Такъв тип различ-
ни атоми в  материята  са база за физическите структури, които изграж-
дат телата на отделните индивиди в Царствата. В Минералното царство 
– кристалното тяло, в Растителното – растителното тяло, в Животинското 
– животинското тяло и в Човешкото – човешкото тяло.

Те са атомите, които определят изграждането на специфичните фор-
ми (структури) на телата вътре в самото царство. Те правят така, че струк-
турата на телата на слона, леопарда и гущера, въпреки принципно еднак-
вата си атомна и анатомична характеристика, 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 органи-
зъм. Тя има способността да изгражда органи, системи и цялостен органи-
зъм. 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 атоми на растение, а атомите на последни-
те - в атоми от животински тип. Тези атоми по „химично сродство” са още 
непознати на съвременната наука. Те - тяхната дейност и способността им 
да се променят кардинално - са базата на науката Алхимия. 

Цел на Алхимията като наука и Метод за еволюция обаче, са така на-
речените „атоми по психично сродство”. Самото им название говори, че 
става въпрос за душевни качества на определен вид от атомите по ”химич-
но сродство”.  Чрез съзнанието ни този вид атоми могат да провокират и 
насочват трансмутационни и трансформационни процеси на атомите „по 
химично  сродство”, а чрез тях и обикновените атоми на веществата.

„Сродството”, което поставяме като определител и пред двата вида 
специфични атоми, не може да бъде разисквано и разяснявано. Причините 
се намират в дълбоко антагонистичните отношения между четирите цар-
ства в природата и особено в Човешкото царство.

Най-общо казано, то се отнася до способността им да се променят, 
пробразувайки кардинално атомната структура на организма. 

Тези два вида алхимични атоми имат в своя състав и така наречени-
те Кармични атоми, които са свързани тясно с качествата на атомите от 

нашите тела и  които се предават като специфична информация  чрез ДНК 
при всяко прераждане, и служат за база на душевните качества (психични-
те сродства). Те представляват променлива част от двата вида специфични 
атоми и са тясно свързани с развитието на съзнанието ни. Кармичните ато-
ми могат да бъдат определени като трети вид специфични атоми, но само 
условно, тъй като те са неразделна част от състава на химичните и психич-
ните атоми по сродство.

Когато говорим за Алхимия, говорим за  Съзнание, защото алхимич-
ните промени, зависещи или осъществявани от посветените, са вторичен 
продукт на еволюцията – след материята, след формите на живота. Следо-
вателно алхимията, работата на алхимиците, се свежда до контрол и насо-
чени промени на атомите „по психично сродство”, които препрограмират 
„атомите по химично сродство”, чрез промяната на нашето съзнание. В 
този факт се състои целта и качеството на колобърския Метод за транс-
мутационни качества - Приказка. Нарекохме ги качества, защото само и 
единствено качествата на нашето съзнание могат да ни насочат към про-
гресивни еволюционни промени. 

В тази истина се намират параметрите на развитието на нашето съзна-
ние от Дао съзнанието  до Християнското съзнание. Те са неразривно свър-
зани части на един и същи процес. Даоисткото и Християнското съзнание 
са Алфата и Омегата на еволюцията на човешкото съзнание. Дао съзнани-
ето, предадено на човечеството от Колобъра - Катар, наречен в Китай Лао 
Дзъ от рода Боян, е най-древното описано състояние на еволюиращото в 
хармония съзнание. Подчертаваме, че Даоизмът е алхимично ниво на „ато-
мите по психично сродство” и че Лао Дзъ не е негов създател, а последният 
известен на човечеството Учител (Балгуру).  Естествен завършек на еволю-
иращото съзнание започва с Нравствената програма за живот и съзнание, 
дадена на хората от Иисус Христос. Само на човека.  Затова твърдението, 
че човекът е венецът на еволюцията, не е далеч от истината.

Разглеждайки даден алхимичен процес, всъщност разглеждаме след-
ствията от качеството на енергията, излъчена от съзнанието. В този аспект 
алхимията е наука за следствията, които материята търпи при определен 
качествен скок на психичното в нас. Изключително важно е да подчерта-
ем, че колобрите са владеели методи за насочване на съзнанието към оч-
аквани психични състояния,  подпомагащи тези процеси. Тази истина е 
заложена ясно и точно в Метода за алхимични промени, известен като Са-
крална вълшебна приказка. На подсъзнателно ниво, но с будно съзнание 
на психичния ток у нас. На съзнателно ниво, с насочени от нашето лично 
съзнание  идеи за промени. В последното изречение се корени цялата за-
дача на всички енергийни школи, възпитаващи своите последователи как 
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да стимулират, владеят и поддържат това специфично ниво на съзнанието. 
Казаното важи дори за така наречените ”школи по бойни изкуства”, без да 
разглеждаме ефективността на постигнатите от техните членове резултати, 
нито техния морален кодекс. Посветените в алхимията никога не са допу-
щали участие в такива тренировки и  „умения”.

Можем да определим, че алхимиците изучават: 
Първо - Трансмутация на атомите по „психично сродство”.  
Второ –  Трансмутация  на атомите по „химично сродство”. 
Тези промени често са етикирани от съвременната медицина като 

психопатични,  
Трето – Трансмутация на атомите по „духовно сродство”.
Трансмутациите по психично сродство, достигнали високо ниво, пре-

минават и една последна фаза – духовната, тоест на специфични промени, 
възможни само при човешките същества (и то не при всички хора), затова 
тази трансмутация разглеждаме като отделно трето ниво. Всички процеси 
в нея стават изключително в съзнанието на човека, въпреки че променят 
кардинално и цялата биосистема на неговия организъм. Промяната в ней-
ния краен вариант може да има и феноменален характер.

Крайният резултат, видимият, ако можем така да се изразим, е един 
неоспорим факт – организмът не се разлага. Да не се разложи един органи-
зъм не означава нищо друго, освен че неговите атоми „по химично срод-
ство” са станали неразрушими като химична и физична организация. Кле-
тъчната система е „застинала”, изпаднала в особен вид неспособност да се 
разпадне – тя е неферментираща. Телата на всички светци, особено силно 
почитани в православната християнска църква, са достигнали именно това 
Трето ниво на трансмутация - духовното. За хората на науката, особено на 
генетиците, може би ще представлява интерес отговорът на въпроса: Какво 
става с течността в междуклетъчното и вътреклетъчното простран-
ство в такива тела? Ако приемем, че междуклетъчната течност е снижена 
до минимум чрез стопяването на органичната маса (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. Ако ор-
ганизмът живее, тоест клетките функционират нормално, то какво става 
тогава с течността в тях след смъртта? Къде отива тя? Защо не се разлага? 
Процесите на разпад и ферментация са неизбежен физиологичен закон при 
смърт на материята. Дори дървесната маса се разпада за няколко години.

Езотеричният отговор може да бъде даден и той несъмнено ще ползва 
съвременната наука, но ще може ли тя да ограничи прилагането на подоб-
но знание само в рамките на научния експеримент? Няма ли да се възполз-

ва 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 отделе-
но от света и неговата суета. По тази причина алхимиците са достигнали 
до нарочното иронизиране на информацията, като опитът 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 пос-
ветили живота си на тази идея, че и алхимични трактати са написали - да 
не би случайно човечеството да изгуби безценните им „изследвания”. 

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 еволю-
цията на собствените си тела.  Писахме 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 резул-
татът става явен едва в следващото им прераждане. Всички души, сродни 
на неговата  по „духовно сродство”, този колобър трансформира и на физи-
ческо 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 изключително висока степен дълбоките знания 
на колобърството за строежа и преструктурирането на атомите на матери-
ята, кодирани в следните  четири енергийни кода или субстанции на физи-
ческия свят:  

Кодът ПАМ. Той илюстрира субстанцията Земя, кал, глина, материя 
на планетата. В библейски смисъл тази енергийна маса от материя се на-
рича Луцифер. Нямаме предвид обаче определението на Енергийната суб-
станция, охарактеризирана от невежеството като зъл гений. Той може да е 
и такъв, ако приемем, че нашето тяло е зловонно, отвратително и подлежи 
на отричане, само защото имаме дебело черво и пикочен мехур. 

Еенергията РАМ – субстанцията Огън, лежаща в основата на всич-
ки химични и алхимични възможности. 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.

Еенергията ВАМ – Вода, субстанцията (средата) на посредничество-
то, благодарение на  която могат да станат възможни всички процеси на 
разискваните промени.
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Енергията ЛАМ – субстанцията Въздух, която осъществява функци-
ята на движението и трансформирането.

Тези четири кода, известни като Земя, Огън, Вода и Въздух са носи-
телите на надхимичните идеи, на алхимичните абстракции. Те са кодове за 
алхимичните функции на Промяната. И за да подчертаем инертността на 
употребата им, припомняме цитираното от нас определение за тях - енер-
гийни кодове. Което ще рече, че не става въпрос за материите, познати 
ни с тези имена, а за типовете енергия, структуриращи тази материя или 
преструктуриращи я, когато съзнанието ни достигне алхимично ниво. В 
астрологията, където те се използват най-често и най-безотговорно, този 
код определя и насочва посветените каква е базовата специфика на енерги-
ята на съзнанието на личността, а оттук следва и изводът: как да се подходи 
в обучението на тази пробудена душа? Както надяваме се читателят сам 
разбира – става въпрос за коренно различни идеи и анализи в алхимията 
и в астрологията..

В анализа на приказката „Дванадесетте чифта обувки на принцеса-
та” Мари-Луиз фон Франц казва, че „човекът е четвъртичен”. Чудесна до-
гадка. Блестяща находка. От алхимична гледна точка ние казваме същото 
по следния начин: да се достигне и да се поддържа на нужното ниво Зако-
нът за Четвъртичността, действащ и характерен за материалните свето-
ве от типа на нашата Слънчева система. Действието на закона за Четвър-
тичността има две основни нива: 

1.  на химично ниво: Валентност – до Ковалентност и 
2. на алхимично ниво: Ковалентност – Алхимични процеси (валент-

ност на психичните единици), тоест между телата, структуриращи човеш-
кия организъм.

Цялото действие на Закона за Четвъртичността на физико-химич-
но ниво описахме 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 
– нека читателят обмисли добре тази информация. Казаното означава, че 
ние сами прилагаме нещо, което вече съществува в нас, но което все още 
е в латентно състояние, или се проявява неорганизирано, самостоятелно, 
инцидентно. Въпросът е да се научим да се ползваме от този закон съзна-
нелно и правилно, тоест алхимично. 

Съзнателно - ще рече да осъзнаем личните си способности и възмож-
ността да ги насочваме към дейност, зачитайки стриктно Закона за Про-
порционалността и Последователността.

Този закон регламентира как последователно и пропорционално 

да се поднася знанието на непосветените, но също така отчита личното 
ниво на ученика, създавайки според него програма за обучение, тоест 
за разширение на съзнанието му. Чрез метода Приказка се осъществява 
именно такова обучение. Неговата универсалност е уникална, защото ко-
лобрите са заложили в структурата на приказката такава последователност 
и пропорционалност, че знанието неусетно да бъде възприето от непосве-
тения слушател. Съпреживяването на повествованието, за което говорихме 
в началото, осъществява усвояването на този процес. Вложен в паметта на 
детето, а и на възрастния човек, информационният носител (символ - код) 
бавно и неотменно работи над „психичните атоми по сродство” и формира 
съзнанието, индивидуалната чувствителност на личността.

Правилно не означава нищо друго, освен добронамерено - с цел да 
издигнем собствената си еволюция до нивата на духовността - трайно, ус-
тойчиво.

Само успелите да осъществят тези две нива на своята Умствена дей-
ност ще могат да се надяват да зафункционира собственият им мозък на 
алхимично ниво, вследствие на което ще станат знаещи и можещи. Ще се 
нарекат по-късно и Учители на своите събратя.

От алхимична гледна точка процесът за алхимичното ниво на Закона 
за Четвъртичността е превръщането на Оловото в Злато. А успелите да 
го достигнат в пълнота, да го утвърдят като своя неотменна същност, ще 
могат да узнаят и тайната на Философския камък.

Ако душата, обикновено не в един живот, достигне това изключител-
но високо ниво, може да схване и дълбокото необяснимо състояние ДАО. 
Нека читателят си припомни, че Дао е философия на Архетиповия образ 
в неговата пълна духовна идентификация с Архетиповия модел. В българ-
ската колобърска традиция това ниво се нарича Син на Тангра. Този е го-
лемият стремеж на колобъра, даден му от Завета (Раклата) на Танг-Ра в 
Джила на Словото.

Алхимичните функции на Закона за Четвъртичността се определят 
от химичните процеси, инициирани от нашата Вселена, типични за нашата 
Галактика, характерни за нашата Слънчева система и Планетната специ-
фичност на материята, която я изгражда.  Алхимичните знания водят към 
разбиране на закономерности, предопределени от строго регламентирани-
те от ДНК  енерго - химико - физиологично -  психични  процеси, осъществя-
вани в нашия организъм. Ще си послужим с един пример, който според нас 
илюстрира добре идеята. 

Знаем, че определен ген може да отключи в нас процеси за произ-
водство на даден хормон. От своя страна този хормон може да предизвика 
серия от химични промени, водещи до ясно изразени психични следствия, 
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които могат да се проявят и като физически действия. Целият процес при-
тежава достатъчно добра енергийна възможност да се реализира чрез дви-
гателната ни система като поведение. Ако погледнем на тези три нива като 
на един цялостен процес, бихме могли да схванем идеята за АЛ състояние-
то. Породено и реализирано обаче само от химични елементи, то всъщност 
е чисто химично. Алхимично този процес се извършва на психично ниво. 
Няма да се спираме на катализатора за включването на гена за производ-
ството на дадения хормон, който може да бъде физиологичен, химичен, 
психичен и т.н.

Сега да се опитаме да видим описания процес като модел за Мето-
дологично направление за сформиране на рамки (критерии), определящи 
строго регламентирани движения на енергийно-материал-ните 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 физично – Тяло. На ниво 
енергийно – Душа.

Това е алхимията. 
Трите Принципа (субстанции) на Сътворчеството са известните ни 

Дух, Душа и Тяло. Нашето съзнание чрез „психичните атоми по сродство” 
работи предимно върху трансмутациите и трансформациите на Тялото и 
Душата. Всички алхимични промени са в границите на тези два Принци-
па.

Ще разширим още малко анализа чрез пояснението на двата кода АЛ 
и АН. 

Известно е, че главният колобър на Каганата носи титлата АН Коло-
бър.

АН – е Първият.  АЛ е възможността да бъде АН. 
АН – е Материята. АЛ е причината за АН.
АЛ-АН е кодовото име на процеса Алфа-Омега, изразен в алхимичен 

аспект.
С този термин се обозначават места и родове, достигнали алхимич-

но съзнание като родова принадлежност. Българите имат такова пле-
ме в своите Седем главни племена – уйгури (които китайците наричат 
о-кут) или алани.  Според Димитър Съсълов и днес  останки от това пле-
ме  живееят в Кавказ  и са известни под името осетинци. Те са потомци 
на племето уйгури - най-голямото в Таримската долина, прародината на 
хунобългарите. 

Българското племе алани е едно от колената на посветените колобър-

ски родове, които са носили това знание и са го предавали на когото тряб-
ва. Друго такова коляно е родът Боян, за който ще говорим в анализа на 
приказката „Ян Бибиян”.
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ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ
 
Приказката „Златното момиче” разказва как един баща трябвало 

да изостави любимата си дъщеря в гората, защото втората му жена я 
мрази и иска нейната доведена дъщеря да наследи всичко. Тя успява да при-
нуди бащата да отведе Златка в гората и да избяга, докато момичето 
тича да стигне една питка хляб. Златка се изплашва като всяко дете, но 
не се отчайва и докато търси обратния път за дома си, открива малка 
къщичка в гората. Започва да хлопа да й отворят. Отвътре се чува глас 
на стара жена:

Ако си момиче - влез, ако си момче - продължавай си по пътя.- 
Момиче съм - отговорила Златка и влязла в къщичката.- 

Посрещнали я една стара жена, облечена в черно, и много животни, 
повечето от които били жаби, гущери и змии. Всички те издавали радост-
ни звуци, докато  момичето влизало.

Старата жена разпитала гостенката, разбрала какво й се е случило 
и като я нахранила, легнали да спят. На сутринта станала много рано, 
преди изгрева на Слънцето. Веднага след нея станало и момичето.

Аз отивам по мои си работи  - казала старата жена. - Ти накълцай - 
трева, свари трици и нахрани животинките ми. Но внимавай да не им 
дадеш храната гореща и да изгориш езичетата им.

Добре, бабо! – отговорило момичето  и се захванало  за работа. - 
Сварило храната, изчакало да поизстине, дало я на животните и за-

почнало да чисти и подрежда къщата. Гостенката ошетала навсякъде и 
взела да си играе с животните, свалила си герданчето и вързала на всички 
по едно мънисто. Така ги заварила старата жена, когато се прибрала вкъ-
щи. 

-  Нахрани ли ви добре кака? – попитала тя животните.
- Кака нас пок, пок! – отговорили те задружно.
- И баба на кака пок, пок! – казала старицата и оставила торбата с 

билките зад вратата.
- Бабо, бабо – виж! – викнали всички животни – Кака ни върза гердан-

чета!
И баба ще й върже герданче! – отговорила старицата.- 

Излязла старата жена пред къщата си, на брега на чистата и бист-
ра планинска река, която течала наблизо, седнала и казала:

Аз се изморих днес от ходене в гората, затова ще подремна. Ти гле-- 
дай реката. Като дойде зелената вода - не ме събуждай, като дойде черве-
ната вода - не ме събуждай, като дойде черната вода - пак не ме събуждай, 
но като видиш да идва жълтата вода – събуди ме. 

И заспала. Момичето седнало до нея и се загледало във водата. Кога-
то дошла жълтата вода, то събудило старата жена.

- Ела -  казала бабата, - влез във водата и се потопи цялата в нея. 
Когато стигнеш дъното, хвани здраво каквото напипаш  и бързо излез от 
реката.

Момичето навлязло във водата, потопило се, хванало с ръце нещо и 
веднага излязло от реката. В ръцете си държало малко дървено сандъче.

- Сега тръгни по тази пътека - казала старата жена. -  До довечера 
ще стигнеш у дома си, ако не се отклониш от пътя. 

- Добре, бабо, – казало момичето. - Благодаря ти, че ми показваш 
пътя за дома и ме изпращаш с дарове, та да не ме бие мащехата.

Когато стигнала у дома, било късна вечер. Отворила вратата и ця-
лата къща се изпълнила със светлина. Момичето светело като златно, за-
това започнали да я наричат Златка златното момиче. Мащехата запо-
чнала да й се кара, къде се губи, че работа я чака, а баща й се спуснал зарад-
ван към нея. Той много трудно понасял мисълта, че изоставил дъщеря си 
сама в гората. Вече мислел, че дивите зверове са я разкъсали през нощта.

Тате – казало момичето, – това сандъче  е за тебе.- 
Отворили сандъчето. То било пълно със злато и диаманти. Маще-

хата веднага я разпитала какво е правила и откъде е взела сандъчето. На 
сутринта станала рано, замесила питка, опекла я и казала на мъжа си:

Заведи и моето момиче на същото място, търкулни питката и - 
бързо се връщай тук.

- Добре – отговорил той и изпълнил заръката.
Дъщерята на мащехата следвала точно указанията на Златка и 

скоро видяла къщичката на горската жена. Почукала  да й отворят:
   - Ако си момиче – влез! – отговорила отвътре старицата – Ако си 

момче – продължавай по пътя си!
Момиче съм, не чуваш  ли?! – отговорила дъшерята на мащехата. - - 

Отвори и ще видиш! 
Че то е отворено – отговорила старицата.- 

Момичето влязло и се разпищяло, защото срещу него идвали много 
жаби, гущери, змии и всякакви животни.

Какви са тези гадини! – викнала тя – Ще ме ухапят!- 
Бабата не казала нищо, нахранила я и легнали да спят. На сутринта 

станала рано, преди изгрева на слънцето, събудила момичето и казала:
Аз отивам в гората по работа.  Нарежи трева, попари трици  и на-- 

храни гадинките ми. Но внимавай да не им дадеш гореща храната, защото 
ще си попарят езичетата.

Затова ли ме будиш толкова рано?! – троснало се момичето. - Няма - 
да умрат гладни. Ще ги нахраня - и отново заспала.
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Старата жена не казала нищо и излязла.
Минало време, станало обед, едва тогава момичето се събудило. 

Гладни сме, гладни сме! – викнали животните към нея.- 
И аз съм гладна, но няма кой да ми даде да ям! – троснала се тя.- 

Накълцала тревата, но много наедро, попарила я с вряла вода и я дала 
на животните.

На, яжте, като сте гладни!- 
Къх, къх! – завикали те, парейки си езичетата.- 

Момичето хапнало каквото имало на масата от вечерта и отново 
легнало да спи.

Когато старата жена се върнала, а животните още от прага я по-
срещнали с викове:

Бабо, кака нас -  - къх, къх!
 И баба на кака – къх, къх! – отговорила старицата и влязла вътре - 

в стаята. Видяла спящото момиче, събудила го и казала:
Аз ще полегна малко да си почина, ти иди отвън до реката и гледай - 

водата внимателно. Когато дойде зелената вода - няма да ме будиш, кога-
то дойде червената вода - няма да ме будиш, когато дойде жълтата вода 
пак няма да ме будиш, но когато дойде черната вода  - веднага ме събуди!

- Добре - казало момичето и излязло навън.
Когато дошла черната вода, то извикало бабата. Старата жена 

хванала гостенката за ръката – за малкото пръстче и я потопила във 
водата. 

Наведи се, каквото хванеш – стискай го здраво  и бързо излез на-- 
вън.

Момичето се потопило, хванало едно сандъче и веднага излязло на 
брега.

Сега тръгни по тази пътека  - казала старицата, -  до довечера ще - 
си у дома си. Не отваряй сандъчето, докато не стигнеш. Дай го на майка 
си.

Момичето кимнало и тръгнало бързо по пътеката. Когато се появи-
ла на вратата, майка й извикала от ужас, защото на прага стояло едно 
черно като дявол момиче. Бързо грабнала и нетърпеливо отворила сандъ-
чето. От него изскочили гущери, змии и жаби и ги подгонили из къщата. Тя 
хукнала да бяга навън.

- Какво си сторил на детето ми?! -  започнала да крещи на мъжа си.
- Не знам! – отговорил той - Направих същото, както със Златка.
За красотата и добротата на Златка се разчуло навсякъде. Всички 

я наричали златната Златка. Научил и царският син – Принцът, и тръг-
нал да види коя е тази красавица, защото вече си търсел съпруга. Злата 
мащеха решила да излъже принца, като скрие Златка и му даде своята дъ-

щеря с измама. Тя казала, че ще даде дъщеря си, само ако Принцът я хареса 
по малкото й пръстче. Принцът се съгласил, защото, мислел си той, човек 
е еднакъв навсякъде. Скрили черното момиче под тежко и дълго було. Кога-
то дошъл Принцът, тя му показала малкото си пръстче, което било бяло, 
защото за него я държала горската старица, когато я потапяла във вода-
та. Харесал пръстчето й Принцът и всички тръгнали към царския дворец. 
Внезапно на стобора пред коня на невестата кацнал петелът на стопани-
те и се разкукуригал, като силно пляскал с криле, плашейки конете.

Принцът забелязал, че петелът нарочно крещи пред коня с булката, 
затова се усъмнил и свалил булото й. Като разбрал измамата, той мно-
го се ядосал, но простил на мащехата заради молбите на Златка, която 
стражите открили скрита под едно голямо корито в плевнята. Принцът 
не искал да започва сватбата си с лошо. Оженил се за Златка златното 
момиче и двамата заживели щастливо.

Анализ на приказката
Според устната традиция на колобърството, тангризмът разглежда 

приказката „Златното момиче” като кодирано знание за епохата на сътво-
рението на хората и по-точно на първите Пет коренни раси,* през които 
минава човечеството по пътя на своята интелектуална  еволюция, преди 
да достигне духовно ниво. Тези Пет коренни раси носят имената на една от 
основните подкоренни раси, които извеждат човешката еволюция в даден 
цикъл. Бихме могили да наречем приказката още разказ за Закона за Пул-
сациите, според който в нашата вселена и  галактика основният ритъм на 
пулсациите (циклите) е Седем. В приказката се отразяват морално-етич-
ните проблеми на Пета коренна раса – сегашната.  Този код намираме в 
течащата река, чиято вода е бистра, планинска. Можем да я наречем още 
бяла вода. Всеки цвят на реката, който се сменя, съответства на една от 
коренните раси, на една от основните епохи на еволюцията. До момента са 
изминали Пет коренни раси. Всеки цикъл ражда и носи своя цвят на кожа-

* Коренна раса. Еволюцията на планетите и материята в тях е стгрого подчинена 
на Закона за Пулсациите. Този Закон има свои вътрешни времеви процеси, които 
се наричат Цикли, тоест развитието на  материята е подчинено на Закона за Цик-
лите. Всеки Цикъл от дадена Пулсация се нарича Коренна раса. Всяка Коренна 
раса има свои вътрешни, по-малки цикли, които се наричат Подраси. Понятието 
Раса няма нищо общо с цвета на даден етнос и т.н.  Една Пулсация има Седем 
Цикъла, тоест Седем Коренни раси. Всяка Коренна раса има своите Седем подко-
ренни раси.  В момента Планетата Земя се развива под енергийните приоритети 
на Пета Коренна раса в ТАЗИ Пулсация. Предстоят още Шеста и Седма коренна 
раса.
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та на хората от земното човечество, затова момичетата се оцветяват в съ-
ответния цвят на реката. Зеленият цвят не съответства на човешка раса, а 
на епохата на Растителното царство, без което животът е невъзможен. Жи-
вите души (животни и хора) се появяват на планетата тогава, когато този 
цикъл напълно приключва. Черната вода символизира епохата на черната 
раса, жълтата - на жълтата раса, червената – на червената раса, а бялата 
(бистрата) – на бялата раса.

Основната символика в движението на еволюционните процеси е из-
разена чрез цвета на водата на реката, течаща пред дома на горската стари-
ца. Без зеления цвят те илюстрират и четирите расови типа хора на земята: 
червени, жълти, черни и бели.

Двете момичета отразяват основните качества на душевния живот на 
човечеството от черната до бялата раса, респективно от Трета коренна до 
Пета коренна раса.

За да си изясним подробностите и спецификата на знанието, ще раз-
гледаме по-подробно заложената в приказката информация, чрез нейните 
персонажи и действията им.

Приказката „Златното момиче” дава знания за сътворението на Цар-
ствата на планетата Земя и Седемте коренни раси, в които човечеството 
се обучава, преди да достигне ниво, даващо възможност душата да живее 
постоянно на Небето – на Горната земя, както са я наричали древните бъл-
гари. Натъкваме се на персонажи, които дават представа какъв трябва да 
бъде моралът и етиката на човека, когато Пета коренна раса е в действие, 
чрез двата основни образа – Златка и Дъщерята на нейната мащеха. Нека 
отбележим, че последната остава без име, тоест не се вписва в нито едно от 
нивата на човешката еволюция. В началото име няма и дъщерята на Мъжа, 
завареницата, но след срещата със Старата жена момичето получава име-
то Златка. Майката също няма име. Обикновено, когато персонажът няма 
лично име, има прякор, най-често характеризиращ го с някое качество. 

Липсата на имена на бащата, дъщерята и майката, както и на няка-
къв прякор, навежда на мисълта, че тези персонажи излизат от полето на 
сакралното знание, имащо за цел да регламентира чрез името или прякора 
характера на архетиповия образ. Всъщност те нямат образи, липсва какво-
то и да е описание на външността им. Натъкваме се на един архетипов сим-
вол, говорещ за безличността на времето, в което се развива действието. 

Това време е цикъл, изживял своята пулсация и затихващ като про-
цес, затова всички същества, намиращи се извън обективните условия на 
протичащата промяна, губят съществено значение, вследствие на което 
нямат изразена индивидуалност – нямат имена. Тяхната  обективизация 

е представена само доколкото е нужно да се осъществи действието и да се 
даде насоката на движението напред. Преди на сцената да се появи кри-
тичната ситуация със Златка, разказът не анализира нищо от обективния 
свят на хората. Не можем да кажем това семейство какво е, кого илюстри-
ра. Знаем само, че момичето на този мъж е сираче, защото съпругата му е 
починала. Липсва дори характеристика за майката на Златка. И това не е 
случайно. Каква е дъщерята в едно семейство се разбира от нейното въз-
питание, което особено в древността е било изключително формирано от 
майката. Качествата на момичетата  определят и качествата на майките им. 
Поведението е единственият израз на техния характер. И ние го наблюда-
ваме ясно изразен чрез отношението им към животните и старицата. Ду-
мите им издават категорично кой каква душа носи. 

Обстановката, в която се развива действието, е принципно конфлик-
тна – мащеха, заварена дъщеря и собствена дъщеря. Нарушен е естестве-
ният ход на нещата. Нарушено е Дао-то на  семейството. Понеже семей-
ството е архетипов образ на архетиповия модел Човечество, то можем да 
направим извода, че е нарушен принципно ритъмът на живот на хората, на 
всички хора. Символиката на трите жени е всъщност старата традиционна 
символика на злото, което спохожда един дом, когато неговата стопанка 
умре. Мащеха, завареница и собствена дъщеря съответства напълно на 
другата критична форма на съжителството в едно семейство – свекърва, 
снаха и син. Но ако във второто положение съществува възможността си-
нът, като глава на собственото си семейство, да контролира  положението, 
то в първия е напълно невъзможно това да стане, защото мащехата е сто-
панка, а децата са принципно подчинени на стопанката. Те имат статус на 
социално равноправни, но всъщност не са, защото едната е в неизгодното 
положение на заварено дете. И това предрешава още от началото посоката 
на развитие на действието. Сюжетната линия е явна и предопределена.

Породеният конфликт  ражда ситуация за насочено отношение към 
двата основни персонажа – двете момичета, тоест бъдещите родоначал-
нички на човешки родове. В общочовешки аспект момичетата илюстри-
рат Световната майка, затова тяхната задача, поставена на подсъзнателно  
ниво от Небето, е да изразят поведение, характеризиращо ги като бъде-
щи майки на човечеството. Това става ясно едва когато в действието се 
включва Принцът, тоест бъдещият баща на хората, но на подсъзнателно 
ниво читателят схваща идеята веднага. Юнг говори много ясно за архети-
па „майка”. Той определя този символ като базисен за самото понятие. ”...
Архетипът „Майка” съществува преди и стои над всяка форма на прояв-
ление на майчиното във формално-структурен смисъл.Той е едно непроме-
нящо се смислово ядро, способно да се изпълни с всички аспекти и символи 
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на „майчиното”.* 
Ето какво се случва и какви качества търси колективното несъзна-

вано в лицето на двете момичета – търси възможните аспекти на символа 
„Майка”. В световен план.  И тази идея не е далеч от естественото отноше-
ние на слушателя (читателя), който привнася своето лично отношение към 
събитията и героите. От друга страна Старицата, която в ролята си на ар-
хетипов образ на Посветената душа, посредничка на Небето, има тежката 
задача да избере и повери на едното от момичетата бъдещето на цяла епоха 
от еволюционното развитие на хората. Тя става орисница на Човечеството 
за цяла коренна раса, защото качествата на момичетата ще станат един ден 
наследствени качества на всички хора от расата. От своя страна всяко от 
тях ще се яви впоследствие в ролята на отделен архетипов образ на прамай-
ката. Същността на заложеното знание навежда колобъра – анализатор на 
идеята, че интерпретацията, великата мултипликация на човешкия код на 
живота – ДНК, е принципно предопределена от качествата на прародител-
ката на човешкия род. Момичето ще интерпретира ДНК чрез личната си 
генетична памет (децата, които ще роди), обогатявайки я и разширявайки 
възможните аспекти чрез генетичното разнообразие, внесено от мъжете. 
За Златка този мъж е Принцът – архетиповият образ на бъдещия Цар и 
Баща на расата. 

Ако прочетем внимателно в  Библията главите след убийството на 
Авел, ще открием, че на земята остават да живеят двама родоначалници, 
които дават двата клона на човешките родове –  Кайн и Сит. Това нача-
ло отбелязва всички възможни направления на човешката еволюция, като 
предопределени по отношение на качествата – на ДНК-то на родовете на 
Кайн и Сит.  Програмата на Човечеството като сбор от същества става в 
два основни рода – на двамата живи синове на Ева. Разгърнат, този процес 
носи в себе си тайни, които дават ясна представа на посветените защо и 
в какви параметри се развиват ДНК-тата на цели родове и народи. Всеки 
колобър може да извлече тази информация, например на индийския на-
род, ако спази правилата и правилно организира кодовете. За него бързо 
ще настъпи яснота, защо е такава съдбата на индийския народ, защо има 
необяснимото за европееца сложно кастово разделение, защо водите на ре-
ката имат толкова голямо значение за духовното му развитие, защо отказва 
европейските норми за добър социален живот и т.н.

В приказката заветът кодира двете крайни, напълно антагонистич-
ни прояви на отношенията помежду им. 

Двете колена на синовете са врагове по рождение. Двама сина – две 
раси. Поведението на момичетата дава представа за казаното. Но... случва-

* Якоби, Йланде. Психологията на К. Г. Юнг. Пл., 2000. 

щото се с момичетата е предопределено освен от това условие  и от тяхното 
съзнание – те са такива не само по природа, а и  защото майките им така са 
ги възпитали. Става ясно, че двете момичета са архетипови образи на архе-
типовия модел на Световната майка, определяща характера на расата. Така 
архетиповият образ на момичетата става символ на архетиповия модел на 
Майката. Ето как само в една приказка, с неопределен етносен характер, 
имаме два архетипови образа на един архетипов модел. А това означава 
конфликт, защото Човечеството като Коренна раса, като единен органи-
зъм, може да има само един архетипов образ на Световната майка, която 
трябва да даде началото на човешкия род. Сакралното знание обаче ни на-
сочва и към други изводи. Казахме, че след смъртта на Авел остават Кайн 
и Сит, следователно нашата Пета коренна раса започва своето движение в 
еволюционния цикъл с два основни рода хора. Изводът, че момичетата са 
Майките на тези родове е естествен и логичен. Но в края на приказката се 
явява само един Принц. Идеята е да се разбере кое момиче и защо ще стане 
Царица.

Бащата не се уточнява дали е баща и на двете момичета, но ние при-
емаме това за факт, защото под кода Баща в тангризма се разбира – БАБА 
– старша, еволюирала душа. В Небесен аспект това е Богът-Баща, Отецът, 
Духът. В негово лице архетиповият образ се явява напълно определен, но 
въобще неразискван в приказката, архетипов модел на бъдещото човечест-
во. И понеже е символ на Небесния Отец, има типично-то за Бога-Баща от-
ношение -  еднакво поведение и към двете момичета. Не с еднакви чувства, 
но с еднакви действия. Това вътрешно противоречие в архетипа трябва да 
породи веднага, още в самото начало, ясно отношение у читателя към ро-
доначалника на хората: Небето постъпва принципно правилно към субе-
кта, героините, но запазва отношение към личността им, което не пречи 
на действието. Майката е тази, която има драстично различни чувства и 
поведение към момичетата.

Казаното определя още едно ниво на информацията  – отношението 
на родителите е по кръв, по род - все още не съществува заветът на Иис-
ус Христос – по дух, а не по род. Тук сакралната информация достига до 
много дълбок проблем – Пета коренна раса е расата на преобръщението, 
на просветленото съзнание. Доказват го двамата велики представители на 
промяната на личността в процеса на своето самоосъзнаване – Гаутама 
Буда и Иисус Христос. Те са два архетипови образа, явяващи се идеалният 
вариант на Посветения, символизиращи и съответстващи на  архетиповия 
модел – Небесният дух, Бог. Но и двамата са хора, човеци, затова носят и 
изключителна информация за способността на образа да достигне модела, 
да се идентифицира с него, да се слее и стане жив модел. Велико е това зна-
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ние, заложено хилядолетия преди появата на двамата Учители на човеш-
кия род. Единият на Лунното човечество (Буда), другият на Слънчевото, 
защото българската колобърска традиция твърди, че Иисус е хунор (хури-
то-арамеец), тоест принадлежи към най-древното от българските колена.

Златка има добро възпитание и затова възложените й задачи  не я 
затрудняват. Под добро възпитание трябва да се разбира освен висока по 
културни  потребности среда, в която е израснала и натрупването на личен 
интелектуален потенциал, отработен в поведение. Естествено следствие 
от това високо ниво е преминаването на душата и тялото й на ново ниво 
– духовното. Приказката определя този процес с кода златно. Златото е 
светлината на нейната аура. Цветът на водата на реката, в която потапят 
Златка, освен че дава информация за цвета на кожата и расата, говори и за 
светлината на аурата на човека. Днес Християнската църква съвсем осно-
вателно определя ореолите на своите святи хора като златни. И това знание 
не е случайно, а е носено от хилядолетия от посветените като символ на 
еволюирало съзнание. Много е важно да запомним тази подробност – на 
съзнанието, заради което ореолът се прави само около главата.

Преломен момент в приказката е срещата на двете момичета със гор-
ската Старица. Стигнахме до архетиповия образ на посветената душа. В 
тази приказка тя е жена. Важен код от разказа е черното облекло на старата 
жена. Черният цвят на нейните дрехи е символ на жените, помощнички на 
хората. Те са развити души от Земното човечество. Тяхното черно облекло 
е символ на материята, която е „мракът”, тъмнината  на светлината (енер-
гията). В този код се крие знанието, че когато Небесната светлина (енер-
гия) пропада в материята, става все по-плътна и по-плътна, докато потъне 
в „мрака” на материалните форми. Кодът илюстрира алхимичния процес 
на трансмутацията на Светлината във формите (материята), където тя е 
погълната и не може да се забележи. Светлината е енергията, която орга-
низира формата в нейната структурна цялост. Материалната структура е 
Мракът, който придава на енергията форма. Така Светлина и Мрак съжи-
телстват в единството на нематериалния свят. Черното облекло на старица-
та показва, че тя е високо еволюирала посветена душа, подпомагаща хората 
на земята.

Като архетипов образ Старицата е символ на посветените, съзнателно 
насочващи героите и действието към предопределени цели. Предопределе-
ни от Еволюцията на родовете. Ето как намесата на еволюиралата душа на-
сочва действието и коригира бъдещето на момичетата, а оттук и бъдещето 
на родовете, които те ще родят. Горската старица, баба Янга (съпругата на 
колобъра), знае всяка вода какви качества има и какви качества ще донесе 
на хората, развиващи се на това духовно ниво. Нека подчертаем този мо-

мент – на духовно, а не на интелектуално. 
Момичетата не са изпитвани или обучавани, а са проверявани какво 

е отношението им към съществуващото вече Животинско царство. Всич-
ки животни в къщата на старицата са земноводни. И това не е случайно 
– земноводните са базата на двете творчества - на Водата и Земята. Те са 
първите животински видове на планетата. Отношението към тях илюстри-
ра отношението към родовете на цялото Животинско царство. Епохата на 
творчеството на Животинското царство е епохата РАК – зодиакалното съз-
вездие на живота. Българите са знаели и са предавали на поколенията зна-
нието, че душите на космичната енергия, наречена Дух, се проектират на 
съответната планетарна система от споменатото съзведие. В езотеричната 
астрология това съзвездие се нарича „Врата на Живота”, тоест през него-
вите енергийни потоци душите на еволюиращите духове преминават и се 
вливат в енергийните полета на звездните системи в галактиката ни. Каза-
ното важи преди всичко за нашата Слънчева система. Пристигналите тук 
души, преродени в човешки материални тела, отработват своята еволюция, 
докато достигнат високо еволюирало духовно съзнание. Когато това стане, 
в дългия процес на развитие от планета на планета, еволюиралите души 
преминават през така наречената „Врата на смъртта”, която се намира в 
съзвездие Козирог. 

През „Вратата на живота” се преминава, за да се осъществят поре-
дица от прераждания и натрупване на опит в материята, а през „Вратата 
на смъртта” се преминава, за да се завърне душата обратно в Небесните 
духовни пространтва. В езотеричната астрология този дълъг еволюционен 
период се илюстрира със съзвездие Кораб, тоест душата пътува по Пътя 
на еволюцията с кораб, който я води от едното съзвездие до другото. Тази 
пътуваща душа се нарича трак или тракиец, тоест Пътник. 

В календарната символика на древния български календар съзвездие 
Рак съответства на животното Змия - представител на влечугите. Според 
Христос тя е най-мъдрата от всички животински родове. Сакралната сим-
волика на змията означава Цикъл, Пулсация. Нека не забравяме, че в Биб-
лията Змията е тази, която дава началото на новата пулсация на живота на 
най-старите архетипови образи на архетиповия модел на човека  – Адам и 
Ева. Всъщност наличието на животните в горския дом, както и изпитание-
то на характерите чрез тях, разкрива знанието, че човечеството влиза в нов 
цикъл, в нова раса. Така нареченият Уробурос – змията, захапала опаш-
ката си, е истинската алхимична илюстрация на заложената информация. 
Нека си припомним, че преценката на бабата започва с тяхната реакция 
към хранилото  ги момиче.

Бабата не е нито лоша, нито добра. За разлика от злата славянска  баба 
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Яга, българската баба Янга няма преднамерено отношение към каквото и 
да е. Тя не яде децата, а само наблюдава кой как постъпва със света на при-
родата  и го възнаграждава за делата му. Посветените нямат сантиментално 
отношение към еволюиращата душа. Те налбюдават, прогнозират и насоч-
ват в определена посока онези ситуации, в които героите ще докажат сами 
своите възможности. И толкова, другото е извън техните задължения, за-
щото процесите на сътворяването на новото са лично дело на победилата 
душа.

Да се спрем на още един много важен момент от кодовете на приказка-
та. Изключително интересен е въпросът на баба Янга: ако си момиче – влез, 
ако си момче – върви си по пътя. Това е чисто полово предопределение. То 
е недвусмислено и категорично. Бабата, Посветената душа, не само пита - 
тя и предопределя следващите събития, защото ако бяха момчета, нямаше 
да бъдат въобще допуснати в къщата на посветената. Някъде ще срещнем 
този символ като колиба, другаде като замък или царство на маговете – все 
едно, в дома на посветените се влиза при строги правила и изисквания. В 
нашата приказка полът е едно непреодолимо препятствие. Игнорирането 
на момчетата не е случайно, а представлява един от основните кодове и 
опорни точки в тълкуването. Старицата не се интересува от момчетата, за-
щото те няма да раждат, няма да възпитават деца и да  влияят с характера 
си върху бъдещите поколения. Човечеството в новата раса ще бъде такова, 
каквато е неговата прародителка - тази, която пренася ДНК. 

В „Теория на енергийния обмен” говорихме за жената като преноси-
тел на Дългата памет на човешката еволюция – ДНК. Молекулата на Жи-
вота ще се мултиплицира чрез утробата на тези две момичета, затова гор-
ската старица се явява изключително важен персонаж – тя е пазителката 
на качествата на бъдещите раси (цветът на водата), проверява и определя 
кое момиче какво наследство да носи. Старицата е отговорна пред времето 
и човечеството, на което му предстои да тръгне по нов път, предопределен 
от качествата на бъдещата Майка на родовете. Кое от момичетата ще по-
веде това начало, не може да бъде безразлично на пратениците на Небето, 
което говори ясно за знанието, че от Астралния свят (водата) непрестанно 
наблюдават човшкия род и делата на пратениците.

Накрая идва Царският син. Принцът, когато започне да създава своя 
личен род, също иска да знае какви качества има съпругата му, защото тя 
ще бъде майка на неговите наследници. Тук е мястото да уточним, че в тан-
гризма титлата Принц  е символ на  Небесна Светлина, Небесен пратеник. 
Открива ни се знанието, че родоначалниците на човешкия род са от Небе-
то. От този факт разбираме също, че Принц е име на Небесната светлина. 
Нейната шестструктурна същност ще разгледаме в приказката за Снежан-

ка. Там кодовете Принц и Принцеса ще ни станат ясни като съдържание и 
символика. Засега е нужно да уточним само още едно нещо – в приказката 
„Златното момиче” Принцът и Годеницата му са родоначалните, архети-
повите образи на бъдещото човечество. Те са Архетиповете на същността, 
на качествата на бъдещото човечество като цяло, като единен организъм, 
съставен от милиони отделни човешки същества, без оглед на техните ет-
нически, расови, интелектуални и т.н. качества. 

Принц и Принцеса са универсалните архетипови модели за човешко 
същество. Понятието Принц и Принцеса произхожда от българския код за 
Човека – творец в метерията - ПЕР. Тълкува се като Първият, Изначални-
ят, Адам - Този, който започва процесите. Другото значение на кода  ПЕР е 
Дом, жилище. Светилището Перперек в Родопите, до град Кърджали,  не е 
тракийско, а българско и името му означава Първи (велик) Дом на Слън-
чевата душа. Наличието на българската Богиня-Майка УМАЙ го потвърж-
дава категорично. 

Триединността на кода ПЕР (трите букви на името я илюстрират ясно) 
се разделя на двата основни творчески Принципа, организиращи матери-
ята около собствената си субстанция Ян и Ин, Принц и Принцеса, Мъж 
и Жена. Надяваме се читателят да се е досетил, че Принципът като поня-
тие за нещо кардинално, цялостно, произхожда пряко от символа Принц. 
Принципно означава пряко произхождащо от Главното, както Принцът и 
Принцесата са титли, които означават пряко произхождащи от Царското 
семейство. Този  анализ ни отвежда веднага до върховната повеля на Танг-
Ра към българите – заветът, съхранен и в Търновската ни конституция: 
Душа – душа да не поробва! Блестящ код за братството между хората, да-
ден ни преди много, много хилядолетия. 

От приказката разбираме още, че в Човешкия род има два основни 
типа хора – на пробудените души и на тънещите в невежество и себичност 
хора. А от края на приказката става ясно, че за новата раса, в случая Шеста 
Коренна, ще бъдат предпочетени само духовно развитите хора – децата на 
Златка, златното момиче. И понеже знаем, че Шеста коренна раса ще се 
ръководи от Учителя Иисус в ранга си Христос, можем да кажем, че Прин-
цът е самият Христос, архетиповият образ на посветения Учител – син на 
човешкия род, но и Син на Бога. Колосално знание на българските колобри 
хилядолетия преди раждането на хунора Иисус. 

Нека се върнем и доизясним един любопитен момент: Златка е за-
вареница – тоест тя е съществуващата от преди, съществуващата преди 
появата на мащехата и дъщеря й. Кодът завареница не е случаен. С тази 
информация се осветляват знанията на колобрите за съдбата на пробуде-
ните души и най-вече на посветените от предишната коренна раса. Те пре-
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минават от раса в раса. Новите прераждащи се души ги заварват тук, на 
земята, в пределите на битието през новия цикъл. Тяхната роля през всяка 
следваща Коренна раса е отбелязана с нови задължения и служение на чо-
вечеството - на непросветлените човешки същества, затова Златка работи 
и върши всичко за семейството. В съзнанието на хората този факт изглеж-
да като проклятие, като тежка орис, но за посветените означава:  служител 
на човешкия род. Добронамерен, безупречен в делата си посветен.  Златка 
защитава мащехата и доведената си сестра, когато над тях надвисва спра-
ведливият гняв на Принца. Тя се застъпва за тях не само защото е добра, 
а защото представлява символичен образ на прогресиралото ни съзнание, 
което ще даде плод за бъдещето ни. Златка не би била просветлена душа, 
ако не защитава всички души с грижовността на Майка на човечеството, 
тоест на всички. Нейната защита е принципна, а не сантиментална. 

Сега да обърнем внимание на два много интересни символа. Те сякаш 
се предават почти механично, защото в приказките всички животни могат 
да говорят.  Животните на бабата свободно изказват своите чувства. Кога-
то обаче трябва да изразят цялостното си отношение към двете момичета, 
употребяват думи, които са лишени от яснота и превод: „пок” и „къх”.

В сакралните езикови знания на колобрите думичките „пок” и „къх” 
имат конкретно значение. Пок означава добрата проява на огъня, а къх 
– лошата. Майките и днес употребяват към малките деца предупредител-
ното „къх, къх”, което означава  - пари, ще се опариш!  Народната памет е 
запазила значението на едната дума, но нямаме представа въобще какво 
означава първата, ако не я съпоставим с втората и не знаем от преданието, 
че благотворната енергия на огъня се ранича „пок”. Авторът е чел тази при-
казка със запазени двете думички. Невероятна е народната памет – хиляди 
години, а информацията остава непокътната. Запазването на тези два сим-
вола доказва красноречиво защо всички съществени знания в тангризма 
се предават чрез приказките. Митовете и приказките са най-дълголетните 
творения на човешкото творчество. Те не стареят, а информацията закоди-
рана в тях никога не губи своето значение.

От приказката „Златното момиче” разбираме, че въпросите на еволю-
цията на човешкия род са занимавали нашите деди и са били част от тях-
ното тайно знание, което се е предавало на поколенията по най-достъпния 
начин – чрез фолклора.

Всичко казано дотук ни дава основние да направим следните  изводи 
за знанието на древните българи:

1. Знание за Пътя на еволюцията на Човечеството.
2. Знание за Седемте цикъла на Еволюцията и факта, че се намираме 

в Петия цикъл – бялата вода, прозрачната.

3. Знание за двата основни вида човешки същества - според духов-
ното им развитие.

4. Знание за Шеста коренна раса като раса на духовното (златното) 
човечество, което ще бъде окачествено от посветените и прието от Принца 
(Синът) или Небесната йерархия.

5. Знание за Критерия за еволюция на душата – личното излъчване 
на човека. В случая е златната аура – тази, която Христовата Православна 
църква неотменно рисува над главите на духовните хора.

6. Еволюцията има само един функционален критерий – Отношени-
ето към света, в който живеем. Затова в друга книга определихме Отноше-
нието като основна функция на еволюцията.

Приключвайки с тази първа приказка от сакралните вълшебни при-
казки на древните българи, искам да обърна внимание на още един въпрос, 
до който Юнг блестящо достига по чисто умозрителен път. В предговора 
казахме, че всеки герой или предмет е код, който колобърът тълкува. Мно-
го важно е обаче да не пропускаме да обърнем внимание на съвкупността 
и специфичността на образите, участващи в разказа, в действието на при-
казката. Тази съвкупност определя дълбочината и характера на общочо-
вешките качествени достижения в еволюцията на човечеството като цяло. 
Те именно са фонът, базата, върху която нашето подсъзнание долавя, а по-
късно и извежда архетиповите образи на цялата раса. В приказката „Злат-
ното момиче” тези образи са малко, докато в следващите приказки тяхното 
количество ще нараства, защото с еволюцията на расите нарастват и ар-
хетиповите  образи на човешкото разширено съзнание.  Юнг нарича това 
подсъзнателно ниво на нашето съзнание  колективно несъзнавано: „Съв-
купността от архетиповете образува същинското съдържание на колек-
тивното несъзнавано.” И още:  „...същността от архетиповете означава  
- огромен, неизчерпаем материал от изначално знание за най-дълбоките 
взаимовръзки между Бога, човека и космоса”.*  Особено приятно ни е да от-
бележим това твърдение на психолога, защото то напълно доказва нашето 
мнение, че  сакралната вълшебна приказка е цел и метод на знанието.

Приключвайки с анализа, трябва да подчертаем огромното значение 
на приказките за нашето днешно съзнание, за сложния път, по който върви 
човешката раса, за да достигне интелектуално и духовно развитие, а след 
това и божествено самосъзнание - тоест собственото ни съзнание да се 
превърне в архетипов модел на нашата бъдеща еволюция.

*   Якоби, Йоланде. Психологията на К.Г.Юнг. Леге Артис, 2000.
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СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА И ВЪЛКЪТ

Приказката е кратка и много приятна. Една коза има седем козле-
та, които с майчинска грижа отглежда. Сама, без козел или стадо. Един 
ден, отивайки да пасе трева, за да има достатъчно мляко за козлетата, 
тя отново им заръчва да не пускат никого в къщата, защото вълкът я 
дебне и ако влезе, когато я няма – ще ги изяде. Козлетата, както винаги, 
убедително обещават. Останали сами обаче се излъгват, пускат у дома 
вълка, който се представя за тяхната майка. Той  е изтънил езика си на 
един грапъв камък и успял да си преправи гласа като на козата. Козлетата 
отварят. Вълкът влиза и следствията са пределно ясни - изяжда ги. Всич-
ките. Всъщност той така си мисли, защото най-малкото козле, схванало 
навреме ситуацията, успява да се скрие в комина на огнището (в някои 
варианти на приказката се скрива в Часовника) и да излезе на свобода. Си-
тият вълк заспива доволен в чуждия дом, може би с надеждата да дочака и 
майката, за да довърши обяда си с една не по-лоша вечеря.

Докато той спи блажено обаче, малкото, но находчиво козленце ус-
пява да се измъкне през комина, да намери майка си, разказва й какво се е 
случило и тя намира веднага Ловеца. Той естествено е враг на вълците, 
веднага идва и застрелва вълка. От корема му изваждат шестте погъл-
нати козлета напълно здрави.  Краят е чудесен. Всички са доволни. Козле-
тата са живи и здрави, Козата има своите деца отново, а Ловецът е убил 
ненаситния кръвожаден хищник.

Една от най-милите приказки за малките деца.
Една от най-прекрасните сакрални приказки за възрастни.
Един от колобърските информационни разкази.

Анализ на приказката
Приказката разглежда и разкрива знанията за развитието на Седем-

те коренни раси като големи цикли, Седемте подцикъла на всяка от тях и 
по-специално на Пета коренна раса – описаната в анализа на предишната 
приказка раса на духовната пробуда. Ако в първата приказка имахме само 
знанието как посветените подбират Майките на човешките раси и цикли, 
сега разглеждаме как протича началото и краят на една подкоренна раса. 
Можем да конкретизираме тези знания в следните основни изводи:

1. Знанието е валидно за развитието на Седемте Коренни раси, в ко-
ито Козирогът ръководи еволюцията на Човечеството. Всички процеси в 
тях са строго подчинени на Закони, валидни както за нашата планета и 
Слънчева система, така и за галактиката и вселената. Тук става въпрос пре-

ди всичко за Закона за Пулсациите,  известен още като Закон за  Циклите, 
който осъществява промените. Законът за пулсациите  ръководи смяната 
на Големите цикли - Коренните раси, както и развитието на седемте под-
раси, развиващи своята дейност в една Коренна раса. В сегашния Голям 
цикъл (коренна раса) съзвездията Козирог и Рак  са главните ръководи-
тели на Пулсацията на Расите  и Подрасите. Рак като начало и Козирог 
като край на седемте малки, вътрешни цикъла, както казахме в анализа на 
приказката „Златното момиче”. Нашата Слънчева система се намира във 
Вселената на място, в което животът се контролира от Йерархиите на съз-
везидята Рак и Козирог като процес (начало и край), но и от Голямо куче 
(Сириус) като качество, плюс Плеяди (централното Слънце – Танг-Ра ) и  
Голяма мечка  - главен енергизатор на Слънчевата система. Съзвездие Ко-
зирог в тангризма се нарича Свиня (прасе), Плеяди – Квачката с пиленцата, 
Голямо куче – Куче (гонче), Голяма мечка – Колата и Малка мечка – Черпак. 
Всички те участват активно в раждането, стабилизирането и развитието на 
Слънчевата система (Амон-Ра). А чрез енергията на Слънцето участват и в 
развитието на планетарната му система.

Седемте деца на Козата - козлетата, са всъщност Седем архетипови 
образа на седемте Коренни раси, както и на седемте  Подкоренни раси  във 
всяка Коренна раса. Приказката „Седемте козлета и вълкът” е приказка 
за връзката между последния и първия цикли в две съседни Коренни или 
Подкоренни раси.

2. Седемте козлета са деца на Козата – Световната майка, от които 
най-малкото козле е новото начало – връзката между два  цикъла. Седемте 
Коренни раси започват отново, когато Времето (пулсацията или цикълът) 
определи новото начало. Затова козлето се крие и се спасява в  Комина (Не-
бето) или Часовника – Времето, Периодът на цикъла. Това е тайната на 
Кронос.

 В прастари времена козлето се спасява, като минава през комина и се 
качва на покрива  - излиза извън сградата, а след това влиза в стаята заедно 
с Ловеца и Майка си, разказвайки им  какво е станало. Така то символично 
излиза от цикъла и влиза в новия цикъл. Но и съвременният вариант за 
скриване в часовника удовлетворява напълно вложената информация за 
започването на новия цикъл – новото време. Приемаме тази новост, въпре-
ки че часовникът е открит преди няколко века, а коминът е стар колкото 
човечеството и огъня. Символът комин е свързан със символа огнище. Ще 
направим отклонение, за да развием тази важна идея, променена в осъвре-
менените варианти.

Огънят е изключително важен символ, защото в древността символът 
„огнище” е представлявал идеен образ, архетипов на енергийни процеси от 
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чисто космичен характер, проявяващи се в края на всяка Голяма пулсация. 
Тъй като всички пулсации и циклите в тях са взаимно свързани, огънят е 
символ и на Новата пулсация. Огънят, като четвърта стихия, има качество-
то да пречиства, да изгаря плявата и унищожава ненужното. Всяка голяма 
пулсация, респективно всеки неин малък цикъл, завършва с обновяващи-
те потоци на небесния огън. Като архетипов образ огнището символизира 
бита и живота. Като майка на пушека той символизира освобождението 
от ненужното чрез изходния канал – коминът. Така структурата огнище 
– комин се явява архетипов образ на полярността, осъществяваща преми-
наването от едно състояние в друго, както и на връзката Земя – Небе. 

Йоан Кръстител обеща на човечеството, че „идващият след него ще 
кръсти хората с  огън”. Огненото кръщение е най-високата степен в пос-
вещенията на учениците на Светлата Йерархия. По аналогия се разбира, че 
козлето е преминало през това пречистване и затова е успяло да се спаси, а 
оттам да спасява и целия род - чрез архетиповите образи на неговите шест 
структури – другите козлета, братчетата му. Всеки последен цикъл от всеки 
по-голям период на развитие завършва винаги със същества, способни да 
пренест качествата на предишното ниво в следващото. Такава е ролята на 
най-малкото козле. Най-малкият брат, най-малкото козле и т.н. – характер-
ни приказни герои, които носят в себе си идеите на новото време.

Ако направим аналогия между тази приказка и „Снежанка и седемте 
джуджета”, Седмото козле съответства на джуджето Мърморко. Нека си 
припомним, че фенерите със светлината ги държат Всезнайко – в начало-
то на групата и Мърморко – в края на всяка групата, тоест на Коренната 
раса. Микрото – подрасите на всяка Коренна раса, следват принципите 
и законите на Макрото – Коренните раси. Така Законът за пулсациите 
става единен и еднороден във вселената – на всички нейни нива на проявя-
ване. Микрото и Макрото са единосъщни, затова са представени като две 
от джуджетата. В „Седемте козлета” малкото козленце е сборен архетипов 
образ на двата архетипови образа (Всезнайко и Мърморко) от „Снежанка” 
–  краят и началото на цикъла.

3. Ние приемаме напълно идеята за часовника, в който се крие коз-
ленцето, защото когато Времето настъпи и цикълът приключи, козлето 
ще изскочи от  утроба  на Часовника и ще дочака Освободителя – Ловеца. 
Тогава  вълкът – небитието ще бъде принуден да върне за живот всички 
стари цикли (погълнатите козлета), които отново стават седем. Тази идея 
разкрива знанието, че във времето на  развитието и апогея на всяка подра-
са, независимо от нея, вече развитите в предишни цикли подраси (народи) 
не изчезват, а продължават своето развитие, но нямат водещ характер за 
човечеството. Пример  за това е развитието на евреите, които имат водещ 

характер в съвременната подкоренна раса, но на фона на много други пре-
дишни подраси. 

Така или иначе, в комина или в часовника, Малкото козле - седмото, е 
живо, следователно процесът не е прекъснат, не е спрян. 

Освен малкото козле, спасителят на расата, жива е и неговата майка 
– Козата. Като архетипов образ на Световната майка, тя носи идеята, че 
човечеството не преминава в нова Голяма пулсация (Коренна раса), а само 
преодолява последния от седемте подцикъла. Световната майка е жива, 
тоест тя още ще носи програмата на развитието на Седемте вида подраси. 
Ако имахме смяна на Коренна раса, тогава като Майка на Коренна раса 
тя трябваше също да умре и да се възроди отново в новия цикъл, тоест 
да стане Златно момиче. Но тя не търпи никакви промени, следователно 
приказката разглежда малък цикъл, подцикъл, или само родови циклични 
промени. 

В образа на малкото козле се съдържа и идеята за неговата полова 
незрялост. Никак не е случаен фактът, че се премълчава неговия пол. То не 
може да ражда, дори ако приемем, че е женско. Майката обаче притежава 
потенцията на архетиповия модел „майка”, затова тя продължава да има 
значение за расата, което навежда на мисълта, че тя ще продължи живота 
на своя род. Имаме процес, който започва и завършва в строгите рамки 
на частния случай, следователно тук не се разглежда  структурата Верига 
(в българската колобърска традиция се нарича Синджир), състояща се от 
Седем Пулсации, всяка от по Седем Коренни раси, които от своя страна 
имат в себе си Седем подкоренни раси. Във всички сакрални вълшебни 
приказки Майките са починали, когато герой е момичето. Прекъсната е 
генетичната връзка. В тази приказака майката е жива, връзката не е пре-
късната, което означава, че Козата ще даде ново поколение, в новия цикъл, 
който козлето прави възможен заради просветлението си да се скрие и така 
да спаси рода. Казаното дава основание да твърдим, че Козата е символ на 
Световната Майка  само на една  Коренната раса, както и на един род, кой-
то осъществява качествени промени в своето битие.

Този женски аспект на Великата пулсация на слизането на Душите в 
материята се извършва чрез енергиите на  съзвездие Рак, което е Майка на 
материализацията на душите в нашата Вселена. В приказката Козата е сим-
вол на съзвездие Рак, а Козленцето - на Козирог. Ето как древните колобри 
са закодирали знанието за двата полюса на един и същи процес: Коза и 
Козирог, а всъщност съзвездията Рак и Козирог. За тези съзвездия, в раз-
глеждания аспект, писахме достатъчно в „Пътят на пробудената душа”.

 Сега да разгледаме Ловеца - един от много често срещаните архе-
типови образи в сакралните приказки. Той символизира идващото отвън 
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ново Начало. Ловецът е външен елемент, той олицетворява Вселената - на-
блюдаваща развитието на земните хора - чрез своите посветени пратени-
ци, които се явяват винаги, когато човечеството е в криза или завършва 
някой от циклите си. Ловецът е един много интересен персонаж във всич-
ки вълшебни приказки. Той винаги има участие и винаги то е решаващо 
за главния герой, но въпреки това остава малко на втори план – прикрито 
и завоалирано – типичен пример за дейността на посветените. Читателят 
може сам да проследи това решаващо полуявяване на сцената на действи-
ето. В много от приказките Ловецът, Старецът, Старата жена, Магът и т.н., 
се явяват като архетипови образи на Знаещия. В развоя на анализите ще 
видим, че този символ получава и други имена, дейността на които напъл-
но се припокрива с тази на Ловеца – спасител. 

 Анализът на приказката разглежда в разширен вариант развитие-
то на всеки от седемте подцикъла (козлета) като отделен процес от живо-
та на човечеството. За първите шест подцикъла, илюстрирани от шестте 
козлета, няма какво да се каже – те не подлежат на никакъв анализ, защо-
то са архетипови образи на подкоренните раси, в които човечеството се е 
движило, усъвършенствайки себе си (като цяло и като отделни индивиди) 
чрез отделните качества, които е успявало да отработи в опита си. Но всеки 
опит има значение тогава, когато може да бъде синтезиран като качество, 
проявяващо се в живота чрез правилно действие в екстремална ситуация.

Изяждането на козлетата от вълка е именно тази екстремна ситуа-
ция, в която седмото, макар и най-малкото, е всъщност самият синтез – 
есенцията на придобитите качества. Затова другите козлета нямат думата 
в решаващия момент. Те не могат да решат проблема. Като архетипови об-
рази на малките цикли и еволюирали отдавна народи, те притежават части 
от целостта, но не могат да ги обединят по простата причина, че им липсва 
разширеното съзнание на седмото козле, което не изпада в паника, а се 
досеща какво става и се скрива, тоест съхранява се. Този синтез придобива 
истинско значение не в борба със злото, а във възможността да  се запази, 
да оцелее за следващия цикъл. Целият опит, олицетворен от шестте козле-
та, е архпетипов модел на колективното несъзнавано, което остава поти-
снато, неизявено, докато не дойде архетиповият образ на посвещавания, 
на разширяващия своето съзнание до предели, обемащи цялото познание 
и съзиращ изход от ситуацията. Този интересен извод ще открием в почти 
всяка българска вълшебна приказка – там като че ли всички очакват героя, 
наблюдават го и веднага реагират на неговите действия.  Яснотата в отно-
шението на всички персонажи към героя навежда на мисълта за една пред-
варителна планираност на повествованието, което определя, дори предре-
шава изхода. Изводът потвърждава, че сакралната вълшебна приказка има 

предварително замислен строг сюжет и структура.
Да си припомним казаното в предишната приказка за сборните ар-

хетипови модели – сега нека слезем на още малко по-ниско ниво. Да раз-
гледаме седемте козлета като архетипови образи на седемте подраси, които 
заедно се явяват архетипов модел на големия архетип - Коренната раса - 
Човечеството като единен организъм. Виждаме как в идеята се съдържат 
повече от едно ниво на прочит. Тези допълнителни нива са за колобъра-
алхимик. Той знае как да търси кодовете и връзките между тях, осъщест-
вяващи в разширеното му съзнание разкриването на допълнителни части 
от колективното несъзнавано. И като го осъзнае, да разкодира на другите 
посветени (и на хората въобще, ако е нужно) вложеното изначално знание. 
Присъщото за хората любопитство и събудените чувства по време на че-
тенето на приказката извършват подобна дейност на подсъзнателно ниво, 
но тя остава приоритет само за душите, успели да преминат на по-високо 
вибрационно ниво, на тези, които са се вживели в подвизите на героите – 
съпреживяват ги. А не всички читатели са на това ниво. В приказката „Ян 
Бибиян” ще обърнем специално внимание на възможността душата да дос-
тигне най-високото в еволюцията духовно ниво за нашата планета – 144, 
когато душата става посветена душа.
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ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ
 
Тази приказка  притежава система от кодове, които разказват за дъл-

боката тайна на „химичното сродство” на атомите на материята от плане-
тата Земя, извършващо трансмутация на елементите, вследствие на което 
може да се премине от един вид царство в друг. В случая от Растителното 
царство в Животинското, а от него - и в Човешкото. 

Приказката започва с едно хрумване на майстор Джузепе (Череша), 
когато открива, че има дърво, което говори.   Джузепе започва да си прави 
кукла, защото разбира, че може да направи нещо  по-различно от предме-
ти. Той е самотен и се радва на възможността да има компания, да има за 
кого да се грижи. Куклата обаче веднага започва да му прави номера. В това 
време влиза неговият стар приятел Карло (Музикант), с един хляб под 
мишница. Той идва да сподели вечерята си със своя  приятел. Озадачен, че 
Джузепе е на земята, Карло започва да го разпитва какво се е случило. Дър-
воделецът не иска да се излага и започва да съчинява някаква история – че 
търси паднало винтче и т.н. Карло от своя страна започва да се оплаква, 
че вече никой не иска да слуша латерната му, не може да печели достатъч-
но пари за храна и затова е могъл да купи само един хляб с припечеленото 
през деня. Той предлага на Джузепе половината от хляба. Джузепе  разбира 
трудното положение на приятеля си и разчувстван от щедро предложена-
та му вечеря, предлага на Карло да му подари куклата,  която ще научи да 
танцува и да пее, хората ще я слушат, ще се радват и така ще печели по-
вече пари. Двамата старци се прегръщат развалнувани от възможността 
да си помогнат в труден час. Карло отнася със себе си куклата, но вкъщи 
установява, че трябва да я облече, защото така ще прилича много повече 
на куклите от цирка и ще бъде по-красива, по-привлекателна за децата. 

Не приемаме спречкването и боя между двамата старци. За нас то е 
литературен похват на преразказващия и е напълно ненужно за сакралния 
сюжет, въпреки че от чисто литературна позиция скарването може да 
се приеме. Бащата на Буратино трябва да бъде мйстор-дърводелец, този, 
който умее да работи с плодовете на Растителното царство. Неартис-
тичната душа на Джузепе е объркана и затруднена. Той не знае дали да се 
радва, или да съжалява за идеята си да направи от дървото кукла. Хрумва 
му да подари непослушната кукла на Карло и с това да му помогне в при-
печелването на хляба. Така току-що сътвореното дървено човече попада 
в ръцете на артистичния, творчески настроен  музикант Карло. И ето 
че дървената кукла Буратино се оказва с двама бащи – дърводелец и музи-
кант.

 Изключително находчива и безотговорна, куклата започва своите 

лудории веднага. Тя е подчертано непослушна, дори достига до жестокост, 
опитвайки се  да убие щуреца. Тази дървена кукла поставя на изпитание 
чувствата на баща си, на щуреца, на Феята и на всички, които по една или 
друга причина се оказват замесени в живота й. Единствените, които по-
ставят Буратино на мястото му, са Лисицата и Котаракът, а по-късно 
Съдията и кучетата-стражари. Надхитря го донякъде и приятелят му 
Фитилчо. Той всъщност притежава същите качества като Буратино – 
тарикат, който лъже с лекота и върши само каквото му се иска. Лентяй и 
безделник, търсещ лесното и забавното, умело подвеждащ другите. 

Животът на дървеното човече преминава през редица изпитания, 
някои от които твърде сериозни, дори смъртоносни, ако приемем, че дър-
вото може да бъде обесено, удавено и т.н. Постепенно куклата започва 
да разбира нормите на живота в този Свят на Правилата и ще не ще, 
започва да ги спазва. Разбира се, след намесата на Феята и десетките й 
помощници, зорко следящи развитието му. Преминавайки през търбуха на 
кита, трогнат от любовта на баща си, Буратино все пак разбира, че за 
да живее безопасно и добре, е нужно да спазва правилата.  Тогава си спом-
ня за обещанието на Феята и започва да мечтае за нещо изключително 
важно – да стане Човек. Цел, която успява да го държи с будно съзнание за 
постъпките му и която накрая се сбъдва. Буратино става Човек. Дървена 
Цепеница, дървена Кукла, Магаре  и накрая – Човек.

Приказката „Златното ключе” е известна на хората от двамата големи 
разказвачи Карло Колоди и Лев Толстой. Руският писател уточнява, че я 
преразказва по спомени от К. Колоди. Ние обаче имаме малко по-друго 
мнение по отношение на първоизточника й. Смятаме, че великият руски 
писател я е слушал в детските си дни, но впоследствие я чете  под фор-
мата на записана приказка от Колоди и приема този факт като решаващ. 
Нашето мнение е, че писателят я научава от българите, живеещи в Русия, 
или по-точно тя е станала част от приказките и на руския народ. Близостта 
на руския и българския народ за нас  е от изключително значение, защо-
то тази приказка се посочва като една от сакралните вълшебни български 
приказки и води своята история от дълбока древност. Напълно възможно 
е впечатлителният ум на писателя да е запомнил приказката от съвсем друг 
източник, като успоредно с този факт не бива да забравяме предаденото от 
народите устно фолклорно наследство, твърде често проникнато от чужди 
заемки. Основаваме мнението си на самия текст на приказката на Толстой, 
който спазва по-точно от Колоди основната сюжетна линия. 

При Колоди значението на  названието на приказката „Златното клю-
че” постепенно остава на заден план и накрая въобще се губи от мисълта 
на читателя – нещо нетипично за приказките. Всяка приказка, на който и 
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да е народ, стриктно се изгражда около своята основна идея, определена от 
заглавието. Сюжетното развитие при Толстой запазва и насочва действие-
то неотменно към Златното ключе. Преследването от Карабас Барабас носи 
единствено този мотив – да се добере до ключето и тайната на килерчето. 
Тази е причината алчният собственик на Цирка да даде цели пет жълтици 
на куклата, която току-що е искал да изгори. Дори се примирява да изяде 
недопечена вечерята си. При Колоди даването на жълтиците не е така убе-
дително мотивирано, както при Толстой. Освен това при последния имаме 
един много важен персонаж, който българската колобърска традиция не 
може да подмине – костенурката Тортила. Тя е притежаващата златното 
ключе. За нас този факт е от изключително значение. През цялото време 
търсенето на ключето поражда така необходимите за читателя въпроси: 
какво е това ключе, къде е, защо е златно, какво отваря, какво има вътре 
в килерчето и т.н. – целта на разказа са именно тези подсъзнателни въпро-
си, които възникват.

От друга страна при К. Колоди имаме два персонажа, които при Тол-
стой  са пропуснати – Китът и Сънят. В колобърската традиция те са също 
така от съществено значение. Пребиваването в утробата на кита е ключов 
момент в тълкуванието на кодовете, без който не можем да осъществим 
връзката на приказката със съвремнността. Едва ли има друга приказка 
на земята, която да притежава такава здрава и обоснована разработка на 
два факта от живота и делото на Иисус Христос. Само тази приказка е дос-
татъчна, за да разберем колко дълбоки са били знанията на българските 
колобри, защото тези два архетипови символа са есенцията на знанието за 
Цикличността на епохите, на Расите. 

Решаващо значение за нас обаче има името на героя, което се пре-
вежда винаги като Дървена кукла, но на италиански е Пинокио – едва ли 
Толстой не е запомнил името на куклата. Много е любопитен фактът, че 
помни всички имена на героите на италиански, но името на главния герой 
променя според руския вариант. Скритото, кодово значение на това име 
ще разгледаме по-късно, нека сега запомним само, че руският вариант на 
името  Буратино отговаря точно и на българското название – Бура.

При Колоди имаме големи разширения на разказа, красиви и поучи-
телни внушения, които не отстъпват на естествения и майсторски стил на 
Толстой. Няма да правим анализ на качествата на двете приказки, нито ще 
се спускаме в изброяване на пропуските. За нас двете приказки са прекра-
сен пример и доказателство за осъвременяването и отклоненията от една 
страна и за устойчивостта и живота на кодовете, от друга страна. И това 
ни е достатъчно, за да бъдем благодарни на писателите за желанието им да 
оставят писмен разказ на впечатленията си от тази древна приказка.

Ще се придържаме към един основен принцип: анализ само на тези 
герои и събития,  които са важни според правилата за структурирането на 
сакралните вълшебни  разкази.

Смятаме за ненужно да преразказваме приказката, не само защото е 
добре позната на хората, но и защото е доста дълга, а читателят може да я 
намери във всяка книжарница или библиотека. Препоръчваме само да се 
снабди и с двата екземпляра – на Колоди и Толстой, ако иска сам да просле-
дява анализирания текст.

Анализ на приказката
В предишните две приказки разбрахме как се определят  майките на 

Човечеството в Коренните раси, а също как просветлените герои като коз-
ленцето осъществяват преминаването от един цикъл в следващия. Пред-
стои ни  да надникнем в знанието какво става вътре в самия цикъл, на 
границата на преминаването на душите от едно Царство в друго -   какъв 
вид трансмутация се извършва в прехода.

В тази приказка ще проследим как се създават първите хора или 
как преминава душата от Растителното в Животинското царство. Спо-
ред древните знания, душите преминават сложен процес на персонална и 
колективна  еволюция,  започваща в Минералното царство (елементите, 
минералите), Растителното царство (растенията), Животнското царство 
(животните) и Човешкото царство (хората). Процесът на преминаването 
от едно царство в друго има два основни етапа: когато трансмутационните 
процеси на „атомите по химично сродство” се трансформират от сруктури 
на Растителното царство в структури от Животинското царство и когато 
същите тези атоми осъществяват своята трансмутация „по психично срод-
ство”, като от структури в Животинското царство преминават в стрктури 
от Човешкото царство.

В  приказката най-характерният момент е създаването на Човек от 
една дървена кукла, явяваща се архетипов образ на бъдещия човек. Про-
цесът е изключително сложен, затова ще разясним накратко как става това 
във всяко от споменатите по-горе Царства. 

Първо душата живее свой специфичен живот в материята на Мине-
ралното царство. Неговите процеси на развитие са толкова бавни и неза-
бележими, че животът в кристалните форми (минералите) изглежда вечен 
и еднообразен, което не е вярно. Кристалите са минерални организми, те 
имат биополе и определена чувствителност, която нашите сетива не могат 
да регистрират, затова е прието да ги наричаме нежива материя. Всъщност 
този вид материя е жива и чувствителна към живота на земята, но реакци-
ите й са далеч под нашите способности да ги отчетем и осъзнаем, въпреки 
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че някои кристални форми показват специфични признаци на живот, а съ-
временната наука (Кирлиановата фотография) недвусмеслено доказа, че те 
имат аура, което ги определя като живи организми. Ако не признаем този 
красноречив факт, науката трябва да уточни: Що е жива материя? Може би 
не само „мърдащата”, видимо развиващата се?! 

Щом определена кристална форма завърши процесите на своята 
лична еволюция в този вид материя, тя преминава в царството на Расти-
телния свят: кристалът става растение. В Растителното царство животът 
става зримо подвижен и отчетлив. Можем  видимо да проследим всички 
процеси на зараждането, развитието и смъртта на растителните предста-
вители. Щом този процес завърши, след милиони години отработване на 
еволюцията си, душите от това царство усещат в себе си импулс за ново 
ниво на развитието си и тогава те преминават в следващото царство на 
формите – Животинското. Тук вече те стават „живи души”. В приказката за 
Буратино са заложени именно тези кодове и знания, които ни представят 
най-важните етапи от преминаването на душата от Растителното царство 
(дървената кукла) в Животинското (когато е магаре), а след това и в Чо-
вешкото царство. 

Създаването на човека (като животински вид) е един качествен скок 
на еволюционното развитие на растителната и животинската материя. С 
идеите в тази приказка са предадени знанията за сътворението на първа-
та одушевена материя от човешки тип – куклата Бура, създадена от дърво 
– от субстанцията на  Растителното царство. Бура е дете на творчеството 
на Йерархията на Земята, на земния Логос, въпреки че всички процеси в 
Слънчевата система (планетите) са под контрола на Слънчевата Йерархия 
(Елохимът, Амон-Ра). Във всяка Коренна раса, в началния период, се пов-
тарят ускорено всички процеси от предишните раси, които са дали устой-
чив резултат в еволюцията си. В приказката  „Златното ключе” се разглеж-
да процесът в началото на  Пета коренна раса - началото на човечеството 
- първата пулсация, водеща душите към живот. От мъртво дърво куклата 
става жив организъм. Всъщност това е Третата по ред пулсация – когато 
„атомите по сродство” преминават  в ниво „живи души”.

След като в „Седемте козлета” малкото козле дава началото на новия 
цикъл на следващата раса, идва ред на творчеството на човека. Идва ред на 
човечето Буратино, което в българското устно предание се нарича Бура и 
преминава в новото царство чрез дървото Мура. Името Бура е производно 
на името Мура. От което следва, че парчето дърво, което майстор Череша 
решава да направи на кукла, е част от иглолистното дърво, наречено Мура. 
Разглеждаме една от тайните на легендарния контитент МУ. 

Кодовата символика на растителния представител  - дървото Мура и 

дървената кукла Бура е следното:
1. Континент МУ.
М (Ма – материя) и У (Ур - Небесен  Огън, енергия на свързването).
Името се превежда: Творческо начало на Небесния огън (Ур) в Мате-

рията (МА). Или: Континент, на който се осъществява организация на 
материята във форми. 

Името на континента МУ произлиза от времето, когато Слънчевата 
система е имала две слънца и затова те нямат личен символ в кодовете. 
До нас от преданията е достигнало само сегашното лично кодово име на 
Слънцето – Ра. Творчеството на Бога-Отец, описано в Библията, е запо-
чнало едва през времето, когато Слънцето е едно – днешното, тоест след 
избухването на Фаетон, както го наричат траките - народът на Слънцето. В 
планетната система остава само баща му Хелиос – днешното Слънце.

2. Дървото МУРА или М - У - Ра.
Майка, Живот (Ма) - Огън (Ур) - Слънце (Ра)
Името на дървото Мура може да се преведе като: Майчинско начало 

на Огнената енергия  на Слънцето  в Растителното царство.
3. БУРА или Б - У - Ра
Жива Душа (Ба) – с Огнена енергия (Ур) от Слънцето (Ра).
Името на дървеното човече Бура може да се преведе като: Живата 

Душа (Ба),  трансмутираща чрез  Огнената енергия (Ур) на Слънцето (Ра), 
от едно царство в друго.

Трансмутираща, защото душата с небесен произход Ба, когато слезе 
в материална, животинска форма, носи кодовото име КА. Но Бура все още 
не е човек, дори животно, а дървена кукла, затова е само  Ба, което означа-
ва, че още нямаме „жива душа” (КА). Налична е само енергията от небето, 
пребиваваща вече в полето на звездата Слънце.

Спазвайки завещаното знание от колобрите, ще наричаме дървената 
кукла Бура – както е в традицията, вместо Буратино, както я нарича Тол-
стой, или Пинокио  - според Колоди. 

Оттук идва скритата идея, защо занаятът на бащата на Иисус Хрис-
тос  Йосиф е дърводелството. И той като дърводелеца Череша  (Джузепе) 
сътворява човек от особен тип.

Разкрихме тайната на името на куклата и на  този етап смятаме, че 
не е нужно да казваме друго за нея. Тя ще доказва сама казаното по-горе и 
своето особено развитие на ума и съзнанието си.

Но ще продължим с разглеждането на няколко езотерични въпроса, 
свързани с човешките тела, които според преданието  изграждат единното 
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човешко тяло. Енергийните тела в човека са шест - без Физическото, което 
е елементното тяло - това, за което ще говорим нашироко в приказката 
„Снежанка и седемте джуджета”. 

Общият им брой е седем: Физическо тяло, Етерно (Жизнено), Ас-
трално (Емоционално), Ментално (Умствено), Каузално (Душевно), Ат-
мично (Висш ум) и Монадично. Ще разгледаме само трите основни тела на 
човека. 

1. Етерното тяло е съставено от атоми, трептящи във вибрацията на 
вълна 545 – вълната на зеления цвят, на растенията. Етерната енергия има 
способността да организира в своето лично поле материята, атомите, кои-
то изграждат Физическото тяло. 

2. Физическо тяло – при изградени Етерни атомни структури. Фи-
зическото тяло може да развие чувствителност - невронната мрежа в него 
може да отреагира на базата на токовия импулс на вълната 545, плюс ас-
тралната вибрация. Имаме живо тяло, жива, снабдена с нервна  система 
структура.

3. Астрално тяло – наличието на астрална енергия в организма го пра-
ви чувствителен. Астралните атоми пулсират с определена, променяща се 
от условията честота, което заставя физическите атоми да променят своята 
(чрез Енергийното тяло) честота на трептене, тоест те стават чувствителни 
към околната среда. Промяната на честотата поражда чувствителност. Фи-
зическата структура (тяло) става Животно или Човек. 

Чувствителността към околната среда в този живот  и тази, наслоена 
от преражданията, са факторът, който наричаме Астрално тяло или тяло 
на Емоциите.  

Тези три тела, съществуващи едновременно (плюс другите четири) в 
нас представляват базата за трансмутациите на атомната ни структура от 
едно царство (физическо тяло) в друго. Винаги, когато говорим за транс-
мутация, имаме предвид настъпващите кардинални и едновременни про-
мени в тези три тела. 

Приказката представлява поредица от цикли на еволюцията на тела-
та, които завършват в така наречената епоха РИБИ – епохата, когато имаме 
развито Физическо тяло, развито Чувствително тяло и  развит Ум. Трите 
главни тела работят в единство и доста добър синхрон на вълново и физи-
ческо ниво, което дава възможности за  пробуждане  на  духовността. Днес 
тази епоха е позната на хората като епохата на Иисус Христос.

Да започнем отначало, така както приказката в своето сюжетно раз-
витие поднася действието, чрез Закона за Последователността и Пропор-
ционалността. Първият герой, с когото ни срещат, е 

1. Майстор Череша или Джузепе, както Колоди го нарича. Мона-
дично прякорът на дърводелеца е български. В историческия вариант на 
символиката на този прякор се крие име, което означава „пречистващ, 
здрав и красив”. Затова в този прякор намираме още едно потвърждение за 
българския произход на приказката. Черешата е един от най-разпростра-
нените култивирани видове от растителното царство в живота на хората. 
Този плод има пречистваща роля за нашия физически организъм. Още от 
дълбока древност, а сега и в християнството, съществува така нареченото 
„черешово чистене”. Днес е известно като „черешова задушница”. Черешо-
вият плод пречиства целия стомашно-чревен тракт, но има изключително 
значение за бъбреците и половата система.

Кодовата характеристика на името на майстор Череша разкрива, че 
той е жив, човешки организъм, свързан с Родовете на дървото – частица  
от Растителното царство. Той е творецът на Растителното царство, негов 
Баща, ръководил го в еволюцията, затова чува и разбира, че  дървото гово-
ри, че има душа и изпитва болка и по тази причина решава да го претвори 
в кукла, а не в крак на маса. Майстор Череша общува с дървото. На него са 
му присъщи алхимичните процеси на Трета Коренна раса, когато душите 
от Растителното царство масово преминават в Животинското царство – 
той сам е преминал през тези сложни трансмутационни процеси. Дървото 
знае кой го държи в ръцете си и чува какво решава майсторът да направи 
от него, следователно  двамата се чуват и разбират. Но душата на дървото 
иска друго и затова търси начин да разкрие намеренията си. То проговаря. 
Целта на Бура е да се разкрие, да афишира себе си, за да обърне вниманието 
на майстор Череша към себе си и да го накара да се откаже от намерението 
си да го прави на обикновен крак за маса. И успява. 

Майстор Череша е архетипов символ на Бога, на Твореца, какъвто  е 
и Царят, Бащата на нацията и родовете. Приказката регистрира началото 
на еволюцията на Земното  човечество от Растителното царство в Живо-
тинското, затова още нямаме наследниците Принц и Принцеса, които да 
станат родоначалници на човечеството от  новата раса.

Майстор Череша създава, формува и направлява развитието на фор-
мата  в Растителното царство, но не може да осъществи трансмутацията на 
„атомите по сродство” в следващата материална структура – живата  кукла, 
живата душа. Това налага Музикантът (Карло) да стане истинският прите-
жател и баща на куклата. Майсторът-дърводелец осъзнава, извършва нуж-
ното и отстъпва ролята на следващия в творчеството на видовете - музи-
канта. В българската колобърска традиция този процес е чисто алхимичен 
и се нарича Сътворчество. В главата за Алхимията обяснихме какво се има 
предвид под Сътворение и Сътворчество.
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В тази приказка липсва Майката, затова пък си имаме Фея – помощ-
ник от Елементалната Йерархия – царството на Елфите и Феите. Феите, 
както ще видим в приказката „Спящата красавица”, са орисници, тоест оп-
ределят съдбата на човека.

В приказката „Златното момиче” видяхме какъв е процесът на опре-
деляне на бъдещата Майка на Човечеството. Тук Феята става Майка на кук-
лата – на бъдещия човек. Йерархиите на планетата творят в единство и вза-
имопомощ. Движението на еволюцията на съществото е от Дух (енергия), 
към Форма (душа, тяло). Когато процесът е напълно усвоен, и то качестве-
но, започва ново движение –  развиване на интелекта на Душата, след което 
Душата се ориентира към Духовните нива. В приказката „Златното ключе” 
са дадени циклите на целия процес и развитието от Растителното царство 
до Пета Коренна раса – началото на Духовността.

Следващият герой е Музикантът, наречен Карло.
Карло е музикант, тоест артист, творец. Той притежава творческия 

потенциал на въображението, на създаването на нови форми в определено 
творчество. Именно затова той става баща на Буратино.  Творец първо на 
пластичната форма – става скулптор на формата ЧОВЕК в нейния първи-
чен вариант  - куклата, но и творец на следващото ниво на развитието – чо-
вешкото (интелектуалното и духовното). 

Трябва да уточним една липсваща подробност в текстовете на по-
следните издания, защото аз си спомням текстове от моето детство, в кои-
то имаше тази подробност. В него Карло пристигаше при Джузепе с един 
хляб под мишница с намерението да го сподели със своя стар приятел. Но 
се случва случката с дървото. Междувременно Карло дава на Джузепе по-
ловината хляб и си заминава с другата половина и дървото под мишница. 
Пристига в своето килерче и се захваща да си облече куклата. Докато рабо-
ти, изяжда хляба, но няма зъби и затова не може да сдъвче кората. Когато 
Буратино иска дрехи, Карло му прави такива от хартия, а вместо шапка му 
нахлупва кората от хляба, чиято мека част той е издълбал и изял. Затова 
всички художници рисуват куклата с такава шапка на главата. Буратино 
винаги го рисуват с подобна шапка въпреки, че текстът не винаги отразява 
тази подробност. 

В този случай шапката от хляб е храната от растителното царство 
(житото), която е храна и на животинското и човешкото царство. Жито-
то няма земен произход. Като царевицата и  този растителен вид идва на 
земята незнайно откъде. Той се смята от дълбока древност за космична 
храна, завещана на хората от боговете. Основна храна на хората в Живота 
е хлябът от жито, но то е и единственият символ - храна в смъртта – яде 
се жито и при смърт. Ритуалът е познат у всички народи. Дори в Китай, 

където оризът е основна храна за населението. В този смисъл шапката на 
главата на куклата означава – епоха на изхранване с  небесна храна, тоест 
на контрол от Небесната йерархия. Времето, когато  Растителното царство 
(качествата на „атомите по химично сродство”) ще предаде своите еволю-
ционни качества на следващото царство – Животинското. Нека не забра-
вяме, че Шапката е и символ на Короната, на увенчаването на главата с ат-
рибутите на властта. Мъжът изразява почитта си, като „сваля шапката си”. 
Царят, Архетиповият образ на Небесния баща, придобива достойнството 
си ЕДИНСТВЕНО чрез короната си. Тя го променя, прави го символично 
друг – не само човек, а специален човек, избраник.

Ето защо Бура се оказва с шапка от кората на половината хляб и сим-
волично понася като корона храната на  човешкото царство. 

Структурно приказката има един много важен момент, свързан с об-
личането на куклата с дрехи, който настъпва едва когато тя казва, че ще 
бъде добра и ще отиде на училище, но не може да отиде „гола” там. Тоест 
не може с вида на своята стара еволюционна форма (растението) да при-
съства сред новата  - хората. Така става и с Адам и Ева, когато се променя 
ходът на тяхната еволюция – земният Отец ги облича в животински кожи – 
един прекрасен символ за тяхната все още животинска душа, докато станат 
истински, знаещи човеци. Нещо, което се случва едва в Пета коренна раса. 

При Бура тази промяна настъпва в началото на неговото обучение и 
завършва едва в последната сцена – когато става човек и Малвина го об-
лича в човешки дрехи. Да не забравяме също, че хартията е продукт на 
дървесината, тоест на материята на Растителното царство. Бура, докато се 
очовечи,  носи всички атрибути на Растителното царство – тяло, дрехи и 
шапка. Когато постига своята алхимична промяна, той получава от Малви-
на човешки дрехи – от плат.

 Куклата безкомпромисно започва да се сблъсква с различни пред-
ставители на света, в който  заживява. Дървената кукла Бура виждаме за-
обиколена от различни животни, които участват активно в нейния живот. 
Едно от тях е Щурецът. Говорещият щурец. Интересно е защо  и двамата 
автори го наричат „говорещият”, след като по принцип в приказките всич-
ки животни говорят, а когато е нужно и неодушевените предмети. Обик-
новено животните от приказките изразяват архетипови образи, които об-
щуват с всичко в този свят. Те не носят в себе си каквото и да е условие, 
забраняващо или спиращо способността им да разбират словото и да го 
ползват. Тя е изначална даденост, нещо което не подлежи на обсъждане и 
най-важното - не е неестествено. Майстор Череша чува дървото как стене, 
охка, още преди да е придобило човешки образ. Ето защо уговорката, че 
Бура говори с Говорещ щурец е преднамерено подчертана. А как би разго-
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варял с неговорещ щурец? 
Щурецът в тази приказка е Посветеният, Знаещият представител на 

насекомите, които са еволюирали преди Човечеството. Въобще цялото Жи-
вотинско царство е вече еволюирало. Всички видове от царството на Жи-
вотните са еволюирали, владеят словото, когато идва ред на човека, затова 
те се грижат за последното същество от еволюцията на родовете – човека. 
Такъв е естественият ход на развитието, описан и в Библията. Човекът е 
сътворен след животните и то едва когато те вече се „плодят и развиват 
според родът си”. Животните „знаят”, че пътят на естествената еволюция е 
самите те да станат хора. Говорещият щурец е еволюирало насекомо до ка-
чеството  владетел на словото, затова авторите го определят като Мъдрец. 

А не каза ли същото и Христос за змията? Всички животни говорят, 
но щурецът е словото на мъдростта и това слово е част от качествата на 
Дома на Музиканта, на Твореца. Като музикант Карло едва ли би могъл да 
мечтае за по-добър и качествен съквартирант до себе си от Щуреца. Му-
зикантът от Животинския род и музикантът от Човешкия род обитават 
съвместно Дома на Тайната. Но щурецът е по-близо в своето еволюционно 
развитие до растителното царство, затова той е Първият, който дава на-
пътствия на душата, тръгнала по ПЪТЯ на развитието си. Бура обаче реа-
гира като напълно неопитен и безразсъдно пренебрегващ мъдростта като 
нужна за правилния начин на живот в този свят. Той не търпи нравоучения 
и канони. Липсата на личен опит го прави неразумно смел и безотговорен. 
По-късно ще видим отново  този персонаж на безотговорната нееволюи-
рала още душа, разработен в приказката за Ян Бибиян, който притежава 
съвсем същите желания и надежди -  като Бура.

Говорещият Щурец живее повече от сто години в този дом, тоест в 
този свят. Сто години е голям период, един от енигматичните  цикли на 
нашето съзнание за време, следователно щурецът притежава огромен опит 
и развит интелект, затова осъзнава „правилно и неправилно”, тоест „добро 
и зло” и дори намира начин да подпомага неразвитите същества. Познава-
щите „добро и зло” са боговете, както пише в Библията,следователно Гово-
рещият щурец е богоподобно в своята еволюция насекомо.

Домът на Тайната съдържа в себе си  всичките възможни варианти за 
Човек и Животно (насекомо) да обединят уменията си  в опазването на До-
мът докато се появи архетиповият образ (герой) носещ в себе си архетипо-
вите принципи на модела. Героят преобразуващ света, но... и себе си - Бура. 
Така Мъдростта и Неопитността се срещат в най-подходящото място, но 
все още по неподходящ начин. И не защото нещо им пречи, а защото са от 
двата края на еволюцията и все още нямат единен смисъл на понятията, 
които употребяват. Словото на щуреца е празнословие за Бура, а думите на 

Бура са лишени от какъвто и да е смисъл за щуреца – изпълнени са само с 
неосъзнати желания.

И при двамата  разказвачи на приказката  Щурецът  – Мъдрец  ос-
тава в действието – веднъж като жив, наблюдаващ и подпомагащ душата 
(Толстой), веднъж като Дух, но отново наблюдаващ и подпомагащ героя в 
намирането на правилния път (Колоди). Така или иначе, в приказката се 
явява образът на архетипа Посветен, в особена учителска роля.

Пробуждането на Бура за нещата от живота започва веднага след 
като той се отървава от досадния представител на знанието – Говорещият 
щурец. Началото е чувството на глад, нещо непознато, но осъзнато вед-
нага като крайна необходимост. То не е желание, а състояние. Куклата из-
питва програмираната в битието на живите същества нужда от храна. И 
с този факт от разказа се натъкваме на един от най-тежките проблеми на 
материалното битие – борбата за насъщния, за оцеляването – състоянието 
на инстинктите. Борба, която ни кара да ядем от нужното до наличното, 
от необходимостта до удоволствието. Разкрива ни се една велика тайна  - 
изяждаме, за да живеем. Унищожаваме, защото сме програмирани да 
унищожаваме. Ако не изяждаме – ще умрем или ще ни изядат. Светът на 
Растителното царство не е по-добър от  този на Животните и на Хората. 
От растенията консумиращи елементите на земята, до паразитните расте-
ния, ядящи животни – орхидеите, изяждащи не елементите на земята, а 
елементите на живото тяло. В сблъсъка с тази действителност колобърът е 
разкривал заложената потребност на живото ни тяло да консумира друго 
тяло. Бура върви по пътя  на животинската трансмутация на „атомите по 
химично сродство”, следователно на алхимично ниво неговият организъм 
търси храна по усет от животинските организми: печено пиле, кокошка 
и т.н. Яйцето ражда пиленце – ето храната за героя. Но... то не се дава и 
отлита. Блестяща символика за Програма (за изхранване) и за Метод на 
обучението  чрез личен опит. Липсващият опит поставя Бура  в позицията 
на глупака, защото пилето отлита. Той е още само на един ден и както казва 
Толстой,  неговите мисли са „мънички, мънички”...

Говорещият щурец, мъдрият посветен, ще се яви и в последното 
действие на разказа, малко преди да разберем какво представлява голяма-
та тайна на Златното ключе. Той важно казва: Аз те предупредих... Посве-
теният, както казахме за този тип архетипови образи, знае началото и края 
на действието. Той започва и завършва обучението на пробудената душа, 
след което се оттегля „по-далеч от суетата”. Задачата на Учителя е приклю-
чила. Трансформацията на характера и душата на ученика са приключили. 
Но сега ние сме още в началото на действието, затова е време да се появи 
представителят на тъмната страна на живота.
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В стаята се появява представителят на извечния тайнствен обитател 
на подземния свят, на тайните кътчета на Дома (земята). Той  също е гла-
ден. И умен, опитен. Плъхът Скръцлю е олицетворение на  масовия чо-
вешки нагон. Той е образ на хората, безконечно  трупащи придобивки – от 
запасите за черни дни до несметните богатства в банките. В древната бъл-
гарска астрологична символика, блестящо развита в Китай, Плъхът е оли-
цетворение на Богатството. Има един прекрасен образ в изкуството „Нъц-
кя”, където човекът носи чувал пълен с плъхове, продупчили го и пълзящи 
по тялото му. Той е широко усмихнат и много доволен. Това е образът на 
богаташа, архетиповият образ на  изродения до безумство лакомник. 

Срещата между Бура и Скръцлю е предопределена от самото начало 
в Плана на еволюцията. Гладният и лакомият са винаги в схватка. Единият 
воден от нуждата, а другият от страстта. Бура едва не загива в схватката, 
наранен от острите зъби и нокти. Всичко завършва добре, само защото в 
стаята влиза татко Карло. Забележете – когато Бура вика за помощ, татко 
Карло пристига навреме – от другия край на света, от мястото на обидения 
и унизен човек, но винаги  от позицията на Бащата, на архетиповия образ 
на Твореца.

И се оказва, че в прегръдката на татко Карло и главата лук е мно-
го, много сладка. Лукът е същият символ като крушата  от приказката на 
Колоди. Допълнителният символ в тази част на разказа - плодовете, ко-
ито  Карло дава на Бура да изяде е интересен, затова ще му отделим мал-
ко внимание. Куклата е търсеща, саморазвиваща се, експериментираща и 
жадна да открие и опознае света, следователно тя е готова за познанието. 
Душата  и Умът й са включени на ниво Същество, но все още не е човек, 
за да има лично желание да изяде плода на познанието, затова тя трябва 
да бъде насърчавана в този експеримент. Животното няма познание – то 
има опознавателни умствени процеси, които опират само до функциите на 
низшия ум  - инстинктите и низшия опит. В „Отношението – функция на 
еволюцията” обяснихме кои пет функции се включват в нашия ум при из-
яждането на „плода на познанието”, за да можем да придобием функцията 
Отношение, която е майката на Познанието и изгражда Критерии за света 
– тоест включването на Абстрактния ум. Говорещият Щурец се опитва да 
изгради първото звено от опознавателната дейност на Бура, нивото анализ, 
но не успява. И това е разбираемо, защото Бура няма никаква представа 
за функциите на опита, които са преди всичко предпазни критерии. Той не 
може да схване въобще къде е проблемът. И понеже не знае, че животът 
има строги закони, веднага ги нарушава. 

Несъзнаването на битието не е несъзнаваното на Юнг, защото по-
следното е скрито знание, а у Бура то въобще липсва – все още нямаме 

човешки род, който да е натрупал опитност, от което подсъзнанието ни 
да „изважда” нужните символи. Точно това олицетворява  щурецът – 
първият символ, образ на опитната душа, посветеният. По-късно ще ви-
дим, че когато живият Дух на щуреца се явява пред Бура, куклата се сеща 
кой  й говори. И тогава разбира колко е хубаво да имаш спомени – тоест 
опит. Говорещия щурец ще открием още няколко пъти  в целия разказ и то 
винаги, когато трябва. Щурецът е посветеният Учител от Царството, към 
което принадлежи съществото. Не напразно Бура се среща с неговия Дух, 
тоест това са Душите (когато е животно) и Духовете (когато са явления) от 
минали еволюционни цикли, които сега се връщат на Земята, за да пома-
гат на следващите желаещи да еволюират. Както Великата Индивидуалност 
Христос слезе в тялото на душата Иисус, за да подпомогне духовната ево-
люция на одухотворените човешки същества – на преобърналите се като 
разбойника на кръста (низшият ум), на Голгота. Но преди това Бура, тоест 
ние - хората, трябва да се сблъскаме със Закона на Земята. В началото като 
шумни, но безобидни нарушители на реда, а накрая като престъпници, ще 
се срещнем с карабинерите и Съдията. Съществуването в материалните 
полета е съществуване в рамките на Закона. Строг, безкомпромисен и жес-
ток. Като живота, който водим.

Ще направим едно малко отклонение, за да разширим сакралните 
типажи на българските приказки и поговорки, пренасящи във времето 
еволюционното знание. Става въпрос за баснята „Щурец и мравка”. Тези 
два типажа от Животинското царство, клас насекоми, са много интересни, 
защото регистрират два диаметрално противоположни рода – щуреца и 
мравката.

Мравката е символ на душите от Животинското царство, принадле-
жащи и формирали своята еволюция чрез процесите на „пълната адап-
тация”, на  „дълбокото сродство”. Те не се съпротивяват, не се борят, не 
търсят промени, а само сигурност в битието – нямат творческия заряд на 
пробудения Абстрактен ум. Отлично подсигурени, но трагично ограни-
чени в несъзнаваното си битие. Изключително предвидливи и наивно не-
предвиждащи другата страна на медала: хора цял живот борещи се само 
и единствено за материални блага, без да имат вътрешната потребност от 
духовност. Затова мравките не пеят, не танцуват и т.н. Но са люти и жесто-
ки воини – защитници на собствеността си.

Пеят Щурците – тези „безотговорни” същества, в чиито глави „бъ-
кат” лавини от идеи и нито една от тях не е насочена към материалното 
благополучие. Закъде е тръгнал обаче Щурецът от баснята? За сватбата на 
Калинката. Той ще свири на ЗАЧАТИЕТО. На половото тайнство на един 
род. Неговата муза и музика ще бъдат един Орфей на природното тайнство  
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БРАК. Щурецът е Творец. Той е творец, който ще присъства и помага на 
другото велико творчество (раждането), за да го обезпечи и украси с твор-
ческата си вибрация. В сакрален аспект той е представител на Учителите и 
Съратник на душите, тръгнали по пътя към духовността. Както Дънов за-
веща на своите последователи сакралния танц на цигулката - Паневритми-
ята. Цигулката (тракийски инструмент) е символ на Душата, търсеща Духа 
си. Не е случаен фактът, че щурците  символично свирят винаги на цигулка 
– само този инструмент има „душичка”, тоест – вибрационно настройваща 
част. Духът (музикантът) свири на Душата (инструмента). Орфей и Дънов 
са фази от това изкуство. Други такива фази са Йоан Кукузел и Валя Бал-
канска, но в певческото творчество. Този процес разкодирахме подробно в 
книгата „Колобър”, където описахме как в тангризма се определят Седемте 
типа певчески гласове.

Казахме, че в критичната ситуация Бащата  Карло спасява сина си от 
глад. Той носи храна на детето си, която го спасява. Насъщният е осигурен. 
Тогава идва ред на душевния импулс. Бура реагира веднага, като обещава 
да стане „умничък и кротичък”. Сега той си спомня заръката на Учителя, 
на Говорещия щурец – да отиде на училище и да се учи прилежно. Невед-
нъж сме подчертавали, че еволюцията изисква интелекта, а неговото оду-
хотворяване води до посвещение и свръхсъзнание – божественото ниво на 
духовността.

Тогава татко Карло облича Бура, за да може свободно да навлезе в 
света на хората. Не направи ли същото и Отеца, когато изпрати Адам и Ева 
в живота, както сами пожелаха, за да трупат опит и да еволюират  самос-
тоятелно?

Бащата се лишава от нещо свое, за да може синът да върви успешно 
по своя път. Той съблича дрехата си и обезпечава сина си.

И Синът тръгва на Път. Бура поема своя личен път на обучението.
Има една древна легенда, която разказва за великата саможертва на 

Бащата, изразена чрез стоическата готовност да чакаш времето, когато си-
нът ще има нужда от бащината ръка. В приказката „Златното ключе” само-
жертвата на майката не се разисква никъде, защото все още нямаме Майка 
в чистия аспект на този код – все още Растителното царство осъществява 
своя преход към Животинското. В Растителното царство липсва грижата 
към плода, към семето. Освен това майчинската обич не подлежи на съм-
нение и разяснение на този етап от еволюцията на душите. Когато стигнем 
до проблема за Майката като архетипов образ, ще разкрием нейната  сим-
волика. Сега нека запомним, че пред Карабас Барабас Бура сам заявява: аз 
никога не съм имал майка, господине!

Легендата е следната:

В тази легенда един син казва на баща си, че иска да опита късмета 
си по света, да го види и опознае. Бащата все отказвал да го благослови 
за това му намерение и той отчаян един ден нарамил торбичката си с 
храна и поел по широкия свят. Минали години. Бащата все чакал синът 
му да осъзнае скитничеството и да изпита нуждата от бащин дом. Да се 
завърне. Но това не ставало. Бащата все повече и повече отпадал. Вечер 
сядал пред домът си и дълго гледал в пространството пред себе си. Мъката 
и усещането за близкия край на живота изпълвали сърцето му с отчаяние 
и горест. Една вечер, загледан в залязващото слънце, той не издържал и се 
провикнал колкото гласът му държи:

- Синеееее, къде си?
Тъмнината отекнала глухо, но за негова голяма изненада от дълби-

ните й се чул глас:
Далечееее... Много далече!- 
Върни сеее! – извикал Бащата – Върни се, сине!- 
Не мога! – отговорило пространството с гласа на сина му – Много - 

съм далече, нямам сили да се върна обратно!
Ти тръгни – извикал Бащата. -  Аз ще измина останалото.- 

Това е Бащата.
Ето защо в нашата приказка татко Карло отговаря веднага на зова на 

своя син. 
Има нещо, което искаме да подчертаем в символиката на завещаните 

ни от древността легенди и митове. Става въпрос за  аналогичен случай от 
Книгата на евреите. Там Отеца вика: Адаме, где си? Адам не отговаря, а се 
крие. Той страда, а Бащата не прощава. Ето разликата в Духовното ниво 
на българския символ Баща и еврейския символ Баща. Танг-Ра, чийто ко-
лобри са закодирали в образа на Музиканта архетипа на Бащинството, на 
Отеца - „Иже си на небесех”, изграждат у читателя на приказките идеята за 
отговорното и любящо бащинство, на разбиращото и опрощаващо сърце 
на опитния - разликата между Отеца и Саваота.

Бура получава своя Буквар – книгата на Словото, на еволюцията на 
душата и радостно тръгва към училището, за да изпълни даденото обеща-
ние. Но... най-неочаквано той продава букварчето си  - предмета на своето 
лично познание и предпоставка за бъдещото му духовно развитие до меч-
таното ниво – човек. Такъв е ПЪТЯТ на човешката еволюция: колеблив, 
несигурен, изпълнен с грешки. Бура още не е човек, не може да борави пра-
вилно и устойчиво с атрибутите на човешкото битие. Словото, знанието 
все още не му върши работа, защото той няма понятие от него, следовател-
но не изпитва устойчива нужда. 
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Като индивид Бура е половинчато същество – ни дърво,  ни човек, а 
кукла – имитация на човек. Тя обаче има душа и дълбоко в нея е събуден 
подтикът за развитие, за промяна. Тогава импулсивно заменя букварчето 
– човешкия, все още ненужен му на този етап атрибут на интелекта, за-
ради възможността да влезе в групата на себеподобните, където може да 
усвои опита на сродните по ниво души – куклите от Цирка. А съдбата ще 
му подхвърли една тайна – тайната на еволюционното развитие, пазена в 
огнището на собствения му  Баща – татко Карло. Ключът за тази тайна е 
златен. Нека си припомним символа златен от приказката „Златното мо-
миче”. Законът за Аналогиите е задължителен в сакралната информация 
на колобърските приказки. Златка обаче беше вече човек и еволюцията й 
се осъществява в посоката Майка на човешки родове в Новата раса – Злат-
ната. 

По-късно, в приказката „Ян Бибиян”, ще видим как Човекът не  от-
хвърля познанието (книгата), а я прочита и узнава Пътя на своето осво-
бождение. В този епизод символично Ян Бибиян става тракиец - Херакъл, 
което име  означава Славата на Хера – майката на божествеността у нас. 
Когато завършва поредицата от лични подвизи за своята еволюция, той 
вече е син на Изида – детето на Тайната, знаещо мъдростта на ПЪТЯ и СЪ-
ДЪРЖАНИЕТО. Всички посвещаващи се в делото души са деца на Хера, 
но само положилите лични усилия и воля могат да станат и деца на Изида 
– пазителката на тайните. Ето кое налага дори в християнството да се из-
мислят подвизите на детето Иисус.

Както казахме, Бура още не е човек и няма друг шанс, освен да влезе в 
групата на своето сродство – куклите. Еволюцията е индивидуален подвиг, 
но се осъществява само чрез групово отработване на личните качества на 
индивида – от и чрез интелекта към духовността. В края на всяка Коренна 
раса, особено в сегашната (Пета), се формират групи от същества според 
нивото на своето духовно сродство. От тези, които имат в себе си отрабо-
тено „химично сродство на атомите”, тоест еволюирал организъм и съзна-
ние и могат вече да  тръгнат към „отработване на психичното сродство”. 
Една от специфичните характеристики на алхимичната наука като процес 
на трансмутацията и трансформацията е временното приспособяване на 
индивида към групи и условия, характерни за следващото еволюционно 
ниво, тоест следващото Царство. Такива са например домашните животни 
– приобщаване към човешкия свят. Такива са  духовните групи на много 
днешни учители (като Петър Дънов) и всички религиозни общества.

Това мигновено осъзнаване кара Бура да замени все още ненужно-
то му човешко познание с груповото съзнание на себеподобните - кукли-
те. Той веднага бива разпознат като свой и призован да се присъедини в 

„действието (театъра) на програмирания ПЛАН за развитие” – постанов-
ката, мястото и формата, в която се „проиграват творчески” човешките 
действия от живота, въпреки че са само роли. Обърнете внимание на този 
момент, защото по-късно, когато вече е действително ученик, Бура отново 
ще попадне в друг театър, където ще стане животно – магаренцето. Този 
нов вид Цирк е театърът на действията на Животинското царство, докато 
в момента става въпрос за Цирка на Растителното царство.

Продал букварчето си, Бура самоволно, по непреодолимия порив на 
душата си влиза в своята група и незабавно се среща с Владетеля на това 
Царство на постановките – Карабас Барабас. 

Карабас Барабас е аналогът на Земното, на Планетния властелин на 
физическата еволюция, строго планирана и провеждана от него. Той не се 
колебае, а моментално подлага Бура на драстично изпитание, защото само 
така полудушата на получовека може да вземе крайно решение. Бура ре-
агира точно, по силата именно на по-горе разгледания вътрешен интуи-
тивен подтик - започва своята „роля” в сцената на своето лично спасение 
– хленчи, плачи, лъже, но... научава тайната: за да еволюира индивидът 
правилно, следвайки съвета на своите опитни събратя от групата, той про-
меня линията на съдбата си – придобива значение за целите и работата 
на Земния владетел,  на Земната Йерархия. Карабас Барабас го пощадява, 
надявайки се чрез него да достигне до Тайната на Тайните. Тук, в този мо-
мент, груповата работа на куклите привършва и Бура отново попада във 
въртележката на живота – на истинския живот, където нещата се случват 
действително и без компромиси. Сега вече той трябва да се срещне лице в 
лице с Йерархията на злото.

Да разгледаме още малко  Куклите.
Оказва се, че някъде в пространството на този свят съществува цяла 

армия от дървени кукли, братя и сестри на Бура, които живеят и играят 
като хора, но всъщност не са. И все пак тях ги има – Растителното царство 
вече присъства в живота на расата. Но е под жестокото ръководство на 
Огнегълтача Карабас Барабас, който пече с тях пилетата си. Те нямат шанс 
да еволюират като Бура. За тях никой посветен не се грижи. Освен куклите 
от дърво, съществуват и други кукли, от парцали например, но всички те 
са част от света на театъра. В кукления свят съществува един неотменен 
закон – всяка кукла прилича на нещо реално, съществуващо. Нито един 
герой не е просто герой, а максимално верен образ на определено живо 
същество. Дори кучетата кукли  имат порода. 

Отделно от приказните герои, участващи активно в света на хората 
и по-специално на главния герой, съществува светът на имитациите, на 
образите-идеи и на действието-илюзия. Това е театърът – сбор от образи и 
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действия, имитиращи реалността.
Куклите в приказката, въпреки че все още не са хора, имат реални фи-

зиономии и чувства. Те плачат, смеят се, страдат, радват се и правят така, че 
действието да изглежда правдоподобно и забавно. Ако се вгледаме внима-
телно в тяхното поведение и реакции, ще открием лесно основните типажи 
от характерите на хората. В този театър са закодирани архетиповите образи 
от човешкия род, имащи масов характер. Индивидуалност притежава само 
собственикът на Цирка (Първият), Карабас Барабас или Огнегълтачът. 

Карабас Барабас – великолепен образ на Княза на този свят, както го 
нарече Христос. Анализът на неговото име дава следната информация:

КА – душа, РА– енергия, КАРА – черна душа, черна енергия, БА – 
душа от небето и АС (САА)  – посветена душа.

Следователно Карабас Барабас е посветена душа от йерархията на 
тъмната ложа. Барабас представлява производно от първото име и е прос-
то словосъчетание, придаващо звучност на името. Но в малкото име съ-
ществува сричката КА, което значи земна душа, докато във второто име 
имаме БА, което означава небесна душа. Разбираме, че името  символизира 
сбора от Небесно и Земно - регресивно развила се душа, пропаднала дъл-
боко в страстите на материята.

В нашата приказка има три театъра. Първият от тях е на Карабас Ба-
рабас – човешко същество, обладано от алчност и леност Той е собстве-
никът: Куклите са мои, дай си ми ги! – крещи той на Карло, когато губи 
битката. Сигурно има и висок интелект, което личи от гръмката му титла: 
Доктор на куклените науки. Освен това е огнегълтач.

Карабас Барабас е Бащата на ТОЗИ ТЕАТЪР.
Всичко тук му принадлежи. Куклите–хора, куклите–животни, сцена-

рият, режисурата, декорите  - всяка вещ от света на театъра му принад-
лежи. И всички работят за Него – Господарят на ТОЗИ СВЯТ, Князът на 
планетата. Затова може да си пече вечерята с някоя от куклите, която меж-
ду другото говори, страда, играе, има човешки образ и е негово подобие. 
Подобие, с което могат да се пекат и пилета, щом дървата не стигат. В тази 
светлина Карабас Барабас е Луцифер – тялото на Земята, бащата на фор-
мите на материята. Той е Саваот и Логос. Кой да живее, кога и как да умре, 
зависи единствено от него. Никой не може да му се съпротивява. Изпъл-
нението на думите му е безпрекословно и незабавно. Как хубаво приляга 
тази действителност на препоръката на Христос към душите, подвластни 
на Този свят: Изпълнете закона!

Законът, който повелява да бъдеш морален – да не крадеш, да не лъ-
жеш, да не убиваш... освен ако не ти е казал ТОЙ (Отецът) да убиеш с камъ-

ни, като куче, някоя душа. ТОЙ е повелил - Господарят на формите - Луци-
фер. Затова Пиеро и Арлекин не могат да не изпълнят заповедта да доведат 
Бура и да опекат с него пилето. Те напразно се опитват да смекчат сърцето 
на Господаря, което е недопустимо. И как да не е така, щом той е гладен – 
просто трябва някой да се жертва за неговия велик апетит и удоволствия. 
Е, има все пак сърце Великият – когато киха. 

В древността са мислели, че когато човек киха, го спохождат бого-
вете. Това кратко добро може да бъде използвано и  Бура моментално из-
пълнява първата си роля на театрал. Той мигновено схваща, че ако иска 
да оцелее, трябва да играе роля, затова на момента започва да хленчи и да 
оплаква съдбата си. Слабият ученик обикновено не влага воля за преодо-
ляване на трудностите, а започва да хленчи и да търси причини за оправ-
дание на слабостта си. Страданието трябва да извика състрадание. Стра-
данието е основната роля на куклите от театъра на Карабас Барабас, затова  
главното действие на драмата е боят. Всички се налагат с тояги по всеки 
повод. Марионетките изпълняват, публиката се смее – страданието весели 
поданиците и носи печалби на Господаря. Печалбата, богатството е най-
разпространената цел, осъществявана чрез лъжи, насилие, страх, разврат, 
смърт и т.н. То е и тайната цел на живота на Карабас Барабас, защото той 
знае за Златното ключе и разбира къде се намира Вратата, която то може 
да отключи. Ето разковничето за внезапната промяна в поведението на Ог-
негълтача. Бързо става добър, щедър и разговорлив човек. Става човечен. 
Освен това познава Карло – бащата на Бура. Лев Толстой перфектно за-
вършва главата с думите на Бура: Тук има някаква тайна!

Заглавието на приказката „Златното ключе” се вплита в повествова-
нието  и става неразделна част от по-нататъшната мотивация в поведени-
ето на героите. Дотук имахме просто герой и случки с него - сега имаме 
сюжетна линия, имаме посока на действието, което вече не е хрумването 
да се направи кукла, за да припечели по-лесно хляба си музикантът, а да се 
разбере една тайна, свързана с Господаря  на Този театър.

Да обърнем внимание и на символа Огън, или  Рам, както го наре-
кохме в Алхимията. Карабас Барабас е огнегълтач, а тайната е скрита в 
огнището на Музиканта, на Бащата. Символът Огън се вплита и развива 
неусетно в две линии, успоредни и антагонистични по природа. Едната е 
Огнището, храната, топлината, енергията на сътворението и поддържане-
то на живота. Другата е Огнегълтач – изяждащата енергия на себичнос-
тта, ненаситната енергия на фанатизма и страстите. Ето как успоредно с 
основното действие, проследяващо развитието на куклата Бура, колобрите 
са вплели информация за двете състояния на огъня, тоест на енергията в 
нас и в света на материята. Енергия, която още в „Златното момиче” беше 
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определена като добра (пок) и отрицателна (къх). В тази приказка симво-
лите бяха само критерии за личните качества на момичетата, докато сега 
доброто качество (пок) прераства в групов, общочовешки план – в огни-
ще на битовия живот. Не е случаен фактът, че Карабас Барабас никъде не 
използва своето умение на огнегълтач. То не му върши работа никъде и 
въпреки това настойчиво се поднася на нашата памет и  подсъзнание.

Важен атрибут от всевластието на Карабас Барабас е и камшикът със 
седем опашки. Боят е средство за дейност и за самия властелин, което се 
вижда от камшика му. Камшикът е символ на характера и динамиката на 
действието в еволюционните процеси на материалния свят. Неговите се-
дем опашки имат важна символика. На първо място това е Единството от 
Седемте Коренни раси, в които преминава еволюирането на Човечеството,  
достигащи еволюция последователно и планомерно. На второ място са и 
Седемте подраси, всяка от които се развива, докато стане водеща в някоя 
от расите. Те пришпорват (бият) човешките същества, за да се даде нужно-
то ускорение на душата в нейния колеблив път на развитието. 

На страната на Земната Йерархия, поддържаща реда и формите на 
Царствата работят и други служители, като  Котаракът и Лисицата.

Два образа, които ще срещнем и в други приказки. Те присъстват и 
създават обстановка на напрежение или конфликт, в които главният герой 
проявява своите качества. Не рядко тяхната роля е съвсем възпитателна и 
методична. В нашия случай имаме наличието на точно такива образи. Ли-
сицата и Котаракът са персонажи на злонамерените хора, те са архетипови 
образи на съществата, неможещи да се откъснат от спекулациите на собст-
вения си ум. В българските вълшебни приказки тези образи са пресъзда-
дени от лисицата и вълка.  Качествата на вълка и котарака се припокриват 
напълно. 

Спекулативният ум на човека (низшият ум) притежава високо раз-
вити в еволюцията защитни механизми, целящи да осигурят живота и 
съществуването на индивида, затова този ум присъства във всяко живо 
същество.  С интелектуализирането на индивида и личността, потен-
циа-лът му нараства до пределите на перфектен майстор в спекулации-
те. От гледна точка на сюжета и целите на тази сакрална приказка, има-
ме наличието на два образа, упорито преследващи личните си цели чрез 
лъжа, алчност, хитрост, користолюбие, готовност да се борят до смърт за 
личния си келепир – това е светът на животните и на низкостоящия чо-
век. Нека отбележим една изключително важна черта на техния харак-
тер – прикритостта. Лисицата и Котаракът стриктно се придържат към 
легендата за почтеност и грижа към  другите, към страдащите. В същото 
време безкомпромисно преследват своите цели и са готови дори да уби-

ват. Бура трябва да премине през този свят, за да осъзнае защо същест-
вуват законите, какво цели образованието, как се натрупва опитност във 
всички направления на живота. От жертва той постепенно ще се превърне 
в беглец – една блестяща идея за неспособността на непросветения ум да 
се бори с този вид злонамерени същества. А Бура е все още само една кук-
ла. Неведнъж се подчертава истината, че пробудените хора не могат да се 
справят сами със злонамерените представители на тъмната ложа, без пря-
ката намеса на посветените пратеници. 

Един от тях се появява веднага в образа на Малвина, Феята със си-
нята коса, или  Козата.

Малвина или Феята със синята коса е типичен представител на една 
от съпътстващите човечеството Йерархии. Нейните представители са най-
често невидими или живеят изолирани от хората, но това не им пречи да 
се намесват в нужния момент, за да предотвратят катастрофални постъпки 
или събития в живота на  прогресиращите души. Такива представители 
има винаги  и навсякъде. Успоредно със учителите от битието те извърш-
ват специфична дейност, подпомагаща нашето съзнание. Не бива обаче да 
бъркаме Феята от това царство на помощниците, съществуващо успоредно 
с нашето, със съществата от Елементалното царство: джуджета, елфи, ру-
салки и саламандри. 

Феята със синята коса е част от персонажа на Театъра, което озна-
чава, че тя живее сред хората, сред масите. Тези специфични души, често 
двойни, са едни от неизвестните строители на нашето битие, променящи 
и контролиращи, доколкото имат право, постъпките ни. Малвина участ-
ва и в двете нива на живота – в незримия на феите и в зримия на хората. 
Като незримо същество тя е наблюдател, а като живо човешко същество се 
намесва с основната идея  да възпитава и превъзпитава. Като еволюирало 
същество тя е възпитана, организирана и с ясно съзнание за своята дей-
ност. В този аспект тя е архетипов образ на Майката. Нека да не забравяме, 
че Бура няма майка. Няма кой да го възпитава в етика и естетика в отно-
шенията с другите хора. Дървената кукла именно под нейно въздействие 
осъзнава какво е това учение, обучение и правилно поведение.

Основната роля на душите-наставници се свежда именно до тази 
дейност – възпитатели на хората. Посветените не се стремят да улесняват 
живота на хората, както най-често те очакват, а полагат усилия да ги ориен-
тират и подтикнат към правилни действия, които ще подпомогнат душата 
сама да осъзнае и овладее своето развитие. Изключително грешно е схва-
щането, че посветените учители трябва да помагат и улесняват според чо-
вешките желания. Те го правят, но като създават нужната обстановка, или 
като насочват съзнанието ни в правилната посока. Да се използват личните 
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им умения за улеснения и благополучие в битието е нарушение на Закона 
за Обучението. Тъй като Човешкото царство е царството на самоосъзнава-
нето, развиващата се душа, трябва сама да отработи своята лична опитност 
чрез системни и целенасочени дейности. 

В приказката ще видим как Малвина от театрален герой става цен-
трално действащо лице в някои от частите на приказката. Можем да про-
следим дори собствената й промяна в този нелек процес. Посветените не 
участват в живота на хората просто ей така, за да се намират на работа – те 
ги подпомагат и в същото време осъществяват част от своята лична еволю-
ция, много често по-трудно и отговорно от тези, на които помагат. Такава 
е съдбата и на Малвина, защото тя все пак е кукла от Големия театър, тоест 
от живота. Личната еволюция на Феята зависи от качествената й работа 
с хората. Като кукла тя също е в процес на преминаване към следващото 
царство на еволюирането на душата си. И това често й струва сълзи и раз-
очарования. Докато съществата като нееволюиралия Бура имат влечение 
да кръшкат и палуват, тя няма право да греши и да изоставя своята задача. 
Малвина упорито преследва целите си, леейки сълзи, припадайки от страх, 
уморено слушайки скучните хвалебствени поеми на Пиеро и т.н – все неща, 
показващи какъв е общият процес на груповото развитие. Еволюцията на 
душата преминава през изпитанието и страданието. Приложено към бли-
зък човек, то е много по-голямо и по-дълбоко.

Нейната лична намеса в живота на куклата Бура обаче приключва, 
когато на сцената се явява отново архетиповият образ на Отеца. Татко Кар-
ло пристига в последния момент, но навреме. Той размахва тояга и прогон-
ва Карабас Барабас, помощниците му и всички поддръжници на тъмната 
йерархия. Злото е победено, по-скоро  - спряно. 

Има още един интересен момент от дейността на посветената душа - 
Малвина се явява в ролята  на Коза, която  помним от архетиповия образ  
на Майката на епохите - Козата с  козлетата. Тя е грижовната помощница 
на куклата, която иска да се превърне в човек, защото от театъра на Този 
свят (актьорите) само куклата Бура иска да се превърне в човешко съще-
ство, само тя има просветлено съзнание. Идеята, че Феята се превръща на 
коза подчертава знанието на колобрите, че епохата се води от посветените 
на съзвездие Козирог. Тя е вметната в повествованието, подчертавайки от-
ново епохалността на еволюционните процеси и ръководството на опреде-
лени Йерархии.

Повествованието довежда нещата до драстичен край, в който героят 
увисва на едно Дърво - Големият дъб. За първи път в приказката се въ-
вежда и образът на смъртта. Бура увисва в смъртна агония  на клоните на 
дървото.

Дъбът е свещеното дърво на българите. Трябва да обърнем внима-
ние на този момент – дървото отказва да вземе участие в съдбата на Бура. 
Обикновено в приказките всички могат да говорят, а в този критичен мо-
мент дървото мълчи. Не само мълчи, но люлее силно клоните си и мята 
куклата насам-натам, докато страхът изпълни ума й и тя се сеща за своя 
Баща. Тогава губи съзнание. В лицето на свещеното дърво на българите 
виждаме архетиповия представител на Растителното царство, към което 
принадлежи куклата. Дъбът, предвестникът на бъдещето, или така наре-
ченият Бъдник, разтърсва окончателно недисциплинираната кукла, своя 
родственик по царство и го принуждава чрез страданието и страха да си 
спомни за баща си, за Твореца. Блудният син извиква спомените в съзна-
нието си и осъзнава ролята на своя родствен закрилник – бащата. В тази 
си роля Дъбът също е образ на посветената душа, която обаче изпълнява 
Закона на Мълчанието и го доказва, игнорирайки  правото, че в приказки-
те всеки персонаж може да говори, стига да иска.

Към тази плеяда от еволюирали същества принадлежи и Соколът.
Птицата на посветените от Небесната йерархия. Тя е верен помощник 

на съществата от Йерархията на Горния свят, откъдето те се намесват в кри-
тични ситуации. В българския фолклор, в тангризма, соколът играе много 
съществена роля. Намираме го дори да пази сянка на ранения юнак или да 
разговаря с него („Атмаджа (соколица) дума Стояну”). В нашата приказка 
идеята за освобождаването на Бура от смъртоносната примка е всъщност 
символика на освобождението на душата от мястото на пребиваването му. 
Дъбът в случая е символ и на старото царство, отминалото. Затова дървото 
не напътства, но не е безучастно към съдбата на куклата, въпреки че ролята 
му изглежда отрицателна. Всички предмети в приказките могат да говорят, 
дори Бура преди да стане кукла, когато е още парче дърво, но сега дървото 
мълчи безучастно. Докато Небето (соколът) не се намеси и не подпомогне  
скитащата се в света душа, тя не може да се освободи от едното Царство и 
да премине в следващото. Намираме отново податка за това древно твърде-
ние, как душата преминава от една структурна форма в друга с категорич-
ната намеса на  две успоредно съществуващи царства: на Елементалните 
същества и на Небесните помощници. 

В тангризма степента „Сокол” е най-високата, присъждана от Небето 
на колобрите. В степента „Сокол” е бил великият Кан и Колобър на бълга-
рите Аспарух.

И веднага чувстваме реалната помощ на друг вид посветен, верният  
помощник на Феята – Кучето, Служителят. 

Ето ви един безусловно верен и предан до смърт приятел на човека. 
Този образ представлява цялата Йерархия на служителите на човечество-
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то, приели задачата да помагат при каквито и да е условия. В царството на 
Земния театър изпитанията често са драстични, дори опасни за живота. 
Този факт не спира елегантния и възпитан Артемон да се бие с другите ку-
чета - грубите и зли представители на злото - булдозите. Булдозите са сим-
вол на фанатизираните  и ограничени помощници на Земната йерархия. 
Всъщност те не са свирепи, а просто фанатични изпълнители на заповеди, 
докато Артемон е символичен образ на пробудените души от сегашната 
Пета коренна раса и на бъдещите посветени от Шеста коренна раса – Водо-
леят, който е символ на служението. Тяхната роля е изключително важна в 
сегашната еволюция на хората, защото предано и жертвено отдават всичко 
от себе си за спасението на пробудените и преследвани души. Те са универ-
салните защитници, ръководени пряко от земните посветени. Артемон се 
справя блестящо с всички свои задачи.

Кучето е символ на звездата Сириус от съзвездие „Голямо Куче”.  Сре-
дището, около което се въртят Седем звездни системи като нашата  и което 
участва пряко в еволюирането на съществата от Слънчевата система. То 
е един от свещените символи на бог Танг-Ра, изсечен на платото Мадара. 
Кучето, опитоменият вълк, е всъщност сакрален родови символ на бълга-
рите. В тази приказка то играе ролята на пръв помощник на съществата от 
финия свят – феите.

Сега да разгледаме една група от същества, участващи в съдбата на 
героя: Гарванът, Бухалът и Говорещият щурец.

Промените в еволюционното ниво на ученика често преминават през 
големи кризи, поставящи душите им в ситуацията на окончателни реше-
ния: или страдат  и вървят по пътя на духовността, или умират, покосени 
от злото. Тоест преминава се през смъртта. Смъртта на нещо: живот, ка-
чество, старо разбиране и т.н. Бура изпада в такава криза. Приказката раз-
казва как лекарите реагират на процеса, като всеки дава чрез едно мнение 
принципа на своето посвещение, тъй като лекарите са представителите на 
земните помощници. Нека ги разгледаме накратко: 

1. Гарванът, който заявява авторитетно: когато мъртвият плаче, 
това показва, че ще оздравее. 

Казаното от Гарвана показва, че когато след смъртта душата плаче за 
делата си, които е извършила приживе (точно тях изрежда Щурецът), тя 
има шансове да се преобърне духовно в новия си живот – да се излекува от 
заблудите си. В сегашния еволюционен цикъл, благодарение на Христос и 
пратениците му сред нас,  пробудените души имат шанса да направят бър-
за еволюция (като единия разбойник на кръста до Христос)  и да излязат 
от кризата. Гарван се нарича Първата степен от посветеното колобърство 
в тангризма, затова птицата веднага дава прогнозата, че плачещата, стра-

дащата душа има шансове да живее, да се развива. Страданието гарантира 
тази възможност. 

2. Бухалът.
Бухалът е Третото ниво от Втората степен (Орел) на посветеното ко-

лобърство в тангризма. Съществото на Тъмнината и способността да се 
гледа в нея, да се вижда истината в мрака на заблудите. Тайната се отнася 
за колобрите, можещи да проникват в човешката душа и да разбират ис-
тината за нея, а не това, което се вижда наяве. В случая Бухалът поставя 
точно обратната на Гарвана диагноза и затова се нарежда до тези, които 
виждат безполезност в крайната фаза на страданието. Той казва: съжаля-
вам, че трябва да противореча на гарвана, моя прочут приятел и колега, 
ала  според мен куклата е жива; ако пък за нещастие не е жива, това ще 
бъде признак, че е наистина мъртва. 

3. Говорещият щурец 
Говорещ означава изричащ слова - речено слово. Владеещият словото 

е знаещ. Като знаещ, Говорещият щурец се нарежда веднага до посветените 
пратеници и затова казва точно и ясно: разумният, когато не знае онова, 
което казва, най-добре е да мълчи. Впрочем аз познавам тази кукла от-
давна! И дава реалната преценка за куклата Бура. Истината поражда стра-
дание, което веднага поставя душата на куклата в позиция на изпитание. 
Говорещият щурец изпълнява колобърското правило за безжалостност 
към ученика, когато неговата лична воля не достига, за да преодолее пре-
пятствията в обучението си. 

И с тези си думи показва пречистващото значение на страданието. 
Посветените регистрират и контролират процесите на страданието, защо-
то за тях страдащата душа извършва вътрешен алхимичен процес прео-
бръщащ съзнанието. Истинската любов започва и се калява в страдание-
то, превръщайки се в обич. Този вътрешен духовен процес е показан чрез 
риданието на Бура, защото той не би плакал толкова горестно, ако вече не 
обичаше баща си. 

И ненадейно се натъкваме на Селото на трудолюбивите пчели - сим-
вол на най-масовата част от човечеството, достигнало прогресивна пози-
ция на живот и дейност  в битието - смиреното трудолюбие. 

Ето един прекрасен контрапункт на идеята да не работиш, а да имаш 
пари и благополучие, изповядано от Лисицата и Котарака. На тяхната фан-
тасмагория „Нивата на Чудесата” се противопоставя „Селото на трудолю-
бивите”. Докато тайната на тази нива е „да станеш богат без да работиш!”, 
в селото на трудолюбивите пчели се научават уроците по трудолюбие, а в 
частност това означава, че душата се обучава в постоян-ство  и упоритост 
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по пътя на своята еволюция като ученик на йерархията. Разликата е пока-
зателно красноречива: на едното място губиш парите, спечелени без труд, а 
на другото се научаваш как да печелиш чрез труд, тоест сам да отработваш 
развитието си.  В резултат идва естественото прозрение у куклата Бура, че 
смисълът на всичко е „Да стане Човек!”, тоест да еволюира. 

Вътрешното желание да се влага труд и усилие, за да прогресираш, е 
основното изискване на еволюцията. Той не иска да стане като тях - пчела, 
животно, а човек. Посветените следят стриктно дали вървящите по пътя 
влагат нужната устременост и дела. Всяка проява на ученика се наблюда-
ва и според нея се дават съответните придобивки. В случая имаме чуде-
сен пример за така нареченото „разширение на съзнанието”, отличаващо 
посветените от непосветените хора. Именно разширяването на съзнанието 
на Бура го довежда до извода за целта на неговия живот -  еволюцията му 
до човешко същество. Затова посветените делят хората на два вида: със 
животинско съзнание и със съзнание на стремящи се към усъвършенства-
не пробудени души. Трудът дава своите плодове и Бура взема кардинално 
решение за промяна на съдбата си.

Другите два символични образа, които трябва да разгледаме, са Пе-
щерата и Рибарят.

Пещера имаме и при Толстой, и при Колоди – тя е сакралното място на 
раждането (утробата). Попадането в пещерата е кратък, но важен пример 
за преминаването на човешкото същество през процесите на раждането 
и прераждането. Всички високо посветени души на Йерархията на Свет-
лината преминават през този символ. Тук Рибарят, образ на посветения 
„ловец на заблудени души”, намек за Христос, отделя съществото кукла от 
съществата риби. Бура получава правото да продължи да живее и да следва 
своя път към вече реално поставената цел – да стане човек. Но на пътя му 
се изпречва приятелят Фитилчо. 

Фитилчо е съучастник и приятел на Бура от стари времена. Той оли-
цетворява присъствието на посветените хора от тъмната ложа, които   са 
част от нашето ежедневие, живеят с нас, общуват с нас и неусетно навлизат 
в съдбата ни, увличайки ни с лошите си навици и коварни цели. Фитил-
чо не е нищо друго, освен ярък пример за несъзнателните проводници на 
тъмната ложа, които въвличат чрез страстите хората в критични за разви-
тието им ситуации. Можем да ги открием винаги и навсякъде край нас – от 
развратниците и крадците, до представителите на изкуствата, политиците 
и т.н. Фитилчо е само един образ на този архетипов модел на пратениците 
и помагачите на тъмната ложа. Несъзнавайки своята лична роля или пре-
небрегвайки този факт, те въвличат другите, но също се оказват жертви на 
злото. Фитилчо е човек,  деградиращ до Втория Цирк, пропадащ до магаре. 

Бура прощава на Фитилчо, но не може да му помогне.
Тази идея отлично кореспондира с идеята на Христос за всеопроще-

нието и съпричастността, за братството и синовността пред Създателя. 
Провокиращият бива опростен от провокирания, но тогава, когато сам се 
освободи от плен на страстта за лек живот, какъвто щедро им обещават 
съзнателните сътрудници на Тъмната ложа в Страната на забавленията. 
Мястото, където човекът, а и куклите, стават животни – влизането пър-
во в Животинското царство, след което идва и Човешкото. Буратино не 
може да премине отведнъж от Растителното в Човешкото царство, защото 
Царството на животните е Царството, към което принадлежи и човешкият 
род, докато не прогледне духовно и не се отдели в така нареченото Четвър-
то царство – на човеците.

Достигнахме до кода  за Втория цирк, за животинското съществу-ва-
не на душата. Този архетипов символ се отнася до всички непробудени за 
духовност хора, определяйки ги като хора-животни. Те са вплетени в рабо-
та, заблудени и съблазнени същества, които съзнават своето жалко пове-
дение, но нямат сили да се откъснат и да се спасят. Днес голяма част от хо-
рата са в това положение. Символът се отнася главно за  хората, получили 
своето просветление, пробудили се духовно, но нямащи сили и достатъчна 
устойчивост в изпитанията, съпътстващи обучението. Те бързо се отказват 
при  трудности, намират свое оправдание (като Бура) и тръгват несъзна-
телно към своя вътрешен провал. 

Има съществена разлика между отказа на Бура от Буквара (обучени-
ето) и неконтролираното желание да си поживее малко, преди да направи 
нужното, за да достигне целта си – да стане човек. Едното е личен отказ 
заради липсата на опит, а другото е желание за лек живот. Бура бързо е 
забравил осъзнатото в Селото на пчелите. Той е от този тип хора, които 
бързо се поддават на случайни хрумвания. А когато се осъзнаят, вече са 
хора-животни, неволни  жертви на колебанието и неустойчивостта си. Тези 
пробудени души се „връщат”  към процесите на Колективната душа, което 
ги прави отново стадни характери, увлечени от  проблемите на битието, 
оплетени в примките на тъмната ложа. Днес много пробудени хора, дори 
ученици, залитат по подобен начин и дълго страдат, борейки се със себе си, 
докато някоя високо посветена душа не реши да им помогне. От Битието 
или от Небето.

Фитилчо, Бура и Плачещото магаренце са именно такива представи-
тели на отклонилата се от Пътя душа. Плачещото магаренце е един от пер-
сонажите на Втория цирк (Животинското царство), където животинската 
душа попада под владичеството на хората и е дотолкова подчинена на ма-
гията на трансмутацията, че не може да се измъкне, без да плати скъпо за 
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пропадането си. Тук всички души стават магарета, тоест ограничени, без-
духовни същества. Това дава възможност на  управляващите Цирка да ги 
ескплоатират безмилостно. Животното, омагьосаната душа, има чувства, 
дори достатъчно интелект, за да осъзнава своето истинско положение, но 
не може да направи нищо, за да се освободи. Освобождението идва отвън, 
чрез друго същество, служещо на Йерархията на Светлината.

И Пътят на изпитанията продължава, докато Съдбата го запрати към 
следващото изпитание – утробата на  Кита.

Всъщност става въпрос за стомаха на кита. В преданията на всич-
ки религии посветените най-често преминават през символа Пещера. В 
тази приказка пещерата, която също присъства, е представена и от символа 
за стомаха на кита, в който пребивават син и баща. В него Бура, притиснат 
от обстоятелствата, най-после осъзнава положението си, набира смелост и 
казва на баща си: Върви след мен и не се страхувай. Пробуденото съзнание 
приема ролята на закрилник. Бура става воин, защитник, борещ се за дру-
гите. Синът отменя бащата. Приемствеността в еволюционното ниво е въз-
върната. Нека не забравяме, че татко Карло е Творец. Една човешка душа 
(бащата) довежда до еволюционна духовна пробуда същество от по-низше 
царство и чрез безрезервната си любов го превръща от нехранимайко в 
добронамерено човешко същество. 

В тази част на приказката се намира един от основните ключо-
ви мотиви на сюжета – просветлението води до прилагане на лична 
воля и съзнание да помогнеш на страдащите, на душите в беда. Енерги-
ята на неговото пробудено съзнание го превръща в противоположно по 
съзнание същество. Този мотив е един от най-ярките примери за тран-
смутирането на атомите „по психично сродство”. Трансмутират атомите, 
подчинени до този момент на Низшия ум, на инстинктите, като събуждат 
Висшия ум – интуицията и дълга. До момента тези чувства са чужди на 
героя. Този подвиг на героя е аналогичен на подвига на тракиеца Херакъл 
(Херкулес), когато се хвърля в устата на морското чудовище, за да спаси 
една непозната девойка и който разработихме в книгата „Пътят на пробу-
дената душа” - подвигът „Овладяване колана на Хиполита”.

Случката е част от поредица мотиви на душата, организирани в сю-
жета така, че да се покаже ясно  алхимичният процес – промяната на пси-
хичните (душевните) атоми на човека. В този момент, в това надпсихично 
състояние на духа си, Бура  полага основите на собствената си трансформа-
ция от кукла, индивид, безлично същество, да стане личност. Така тристе-
пенното лично трансформиране на нашето съзнание индивид – личност – 
индивидуалност разкрива сложното развитие на съзнанието: подсъзнание, 
съзнание, свръхсъзнание. Но този също троен процес ще се реализира, едва 

когато куклата стане човек. Определяме еволюционния скок на душата на 
Бура като добронамерена, защото той все още няма дела, но вече е устре-
мен да ги извършва в името на своя личен дълг да спаси баща си. Любовта 
като принцип на отношението, което ние засвидетелстваме към другите, е 
именно такава – готова да се бори за своя душевен свят и за хората, които 
обича. Всички и на всяко ниво, трябва да се борим за любовта си, за ней-
ната закрила и защита от света на агресията и разрухата. Този, който не 
влага енергия и дела в своята душевна цел, не може да има правото да бъде 
обичан – то трябва да се отвоюва. Липсата на претенции и изгода определя 
висотата  на това велико чувство на духовността. Както казва и  апостол 
Павел: „Любовта всичко оправдава, всичко оневинява, всичко опрощава и 
т.н.”

С решението на Бура да поеме грижата за своя баща, наследственото 
самосъзнание е осъществено, както и отговорността пред рода. Бура взема 
решение да стане човек още в страната на Трудолюбивите пчели, но едва 
сега той прави своя окончателен избор, като изпитва обич, отговорност 
и грижа. Тук, в утробата на Рибата, личната саможертва е единственият 
реален мотив на очовечаването. Ето как колобрите са завещали още в древ-
ността знанието, че през епохата Риби, епохата на хунора Иисус Христос, 
човекът ще може да прогледне за своя нов път на развитие и от човек-жи-
вотно ще стане човек-духовен и прогресиращ. Тази тайна хилядолетия е  
стояла в устната традиция на българското колобърство, предшествайки 
много други доктрини, опитващи се да конкретизират Пътя, по който чо-
вечеството трабва да мине, за да стигне тази велика алхимична промяна 
на съзнанието. Тук, в утробата на Рибата (кита), алхимичният процес на 
трансмутацията на атомите по „психично сродство” в мозъчните струк-
тури извършват мигновено промяната. Като преобръщението на Петър, 
на Савел и много други трансмутирали собственото си съзнание умове и 
души. Едните на ниво мистичност, другите на ниво знание, защото прео-
бръщението може да бъде както душевен, така и умствен процес, завърш-
ващ и в двата случая с алхимична промяна.

Нека определим ясно, какво се случва в утробата на Кита? Кой е пред-
мет на вниманието на кита, за да иска да го „погълне в себе си”. Китът по-
глъща Бащата, поглъща Сина (Бура), поглъща  и Кораба.

Корабът или съзвездието, илюстриращо Пътя, който за движението 
на човешката душа означава  време на посвещението, илюстрирано от раз-
стоянието между съзвездията Кораб – Кит. Но това означава още и  движе-
ние на душите на учениците от Козирог  до  Риби, защото епохата Риби се 
ръководи от Козирога Иисус. Означава път на посвещението, който се на-
правлява от посветените на Йерархията на съзвездие Козирог, до трансму-
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тирането на душите  с помощта на посвещаващите ги в тайните на Небето, 
които в съзвездие Риби трябва да се превърнат в жертващи се за другите 
души. Както Китът поглъща кораба на един залък, наведнъж, така и епо-
хата Риби поглъща в себе си всички същества и делата им през Коренната 
раса. Поглъщането е кармичен процес, код за преобръщение и преоценка 
на живота на душата през цикъла. Поглъщането означава консумиране на 
собствената си Карма до заличаването й. 

В утробата на Кита са и двете души – приемници на еволюцията:  Ба-
щата и Синът. Творящият и творчеството му. Тук Бура осъзнава своята 
родова роля в еволюцията на синовността и приема да се грижи за Баща 
си, тоест за архетиповия образ на Бога-Творец. Осъществена е родова-
та приемственост и духовната наследственост на посвещението. Тук той  
прави една бърза равносметка на своя живот от мига, когато баща му 
продава палтото си, за да му купи буквар - до  момента. Прозира безсмис-
лието на всичко, което е вършил. С дръзновението на пробудената духов-
ност, смело заявява на баща си: Върви след мен и не се страхувай! Това са 
думи на осъзнал се човек, на дръзновен ученик на Йерархията. Потвърж-
дават го думите на рибата Тон, която е последвала примера на смелия Бура 
и също е успяла да се спаси от кармичните следствия на Рибата - от утро-
бата на кита. Ето как примерът на пробудения човек увлича непосветените 
(рибите), посочвайки им чрез лично дело правилния път. Само чрез личен 
подвиг става просветлението.

Когато по-късно Бура среща своите стари познайници от ложата на 
тъмнината, той три пъти уверено, с ясно съзнание, произнася: Сбогом, ли-
цемери! Стремящият се ученик – воин на правдата и истината, вече разли-
чава и не търпи лицемерието и лъжата, а я разобличава веднага. На тази 
прогресивно реализираща се душа отново започват да й помагат посвете-
ните. Достигналите до къщичката в гората баща и син се оказват в дома на 
Говорещия щурец – същият, който живееше в дома на Карло, който излеку-
ва лукавството в душата на ученика и сега го посреща в собствения си дом 
в Гората – Растителното царство. Както се казва: когато ученикът е готов, 
Учителят идва. 

Срещата им е неизбежна и е под покровителството на Небето. Любо-
питно е, че Домът на Говорещия щурец е подарен предишния ден от Коза 
със син цвят на козината. Отново напомняме на читателя символиката на 
Козата и Феята, която сега ясно контактува със символа Козирог – посве-
тени души.

Подвизите на посветения ученик следват един след друг, защото от-
работвайки честно и почтено чашата прясно мляко за своя баща, Бура се 
натъква на своя приятел  Фитилчо, който все още е магаре. Той прощава на 

Фитилчо всичко и го съжалява, но... не може да му помогне, защото Фитил-
чо сам, от мързел е станал слуга на тъмната ложа. Затова пък щедро дава 
парите си за дрехи на охлюва, за да помогне в лекуването на болната Фея. 
Днес много хора извършват такива неосъзнати напълно действия, които ги 
поставят в положението на служители и съучастници на тъмната ложа.

Тогава Бура сънува своя СЪН.
Сънят на неговото преобръщение, на трансмутирането на неговите 

„атоми по химично сродство”, вследствие на което става Човек. Благода-
рение разбира се на благословията на Феята, която се явява в съня му и го 
дарява с промяната. Без помощта на посветена душа никой не може да 
промени своята същност. В този сън и в тази промяна е заложена най-
голямата тайна на определен вид посветени души, идващи на Земята да 
подпомогнат трансмутационния процес на структурите (телата).

По-късно в приказката „Ян Бибиян” ще срещнем отново символика-
та на съня – тоест на медитацията, в която трансмутационните процеси на 
душата се проявяват като предварителна информация, предназначена само 
за посветените или посвещаваните души.

Така завършва приказката във варианта на Карло Колоди.
Но не е така при Лев Н. Толстой. В нея се съдържа още една малка 

част, която има сакрален характер, затова ще я разгледаме. В нея се разбира 
каква е ролята на Златното ключе, което е основният мотив на приказката. 
Припомняме, че смятаме съдържанието на приказката на Лев Толстой за 
по-близък вариант до древното българско предание именно по тази при-
чина.

И така, стигнахме до Златното ключе, с което трябва да се отвори тай-
ната врата в огнището на дома на Музиканта Карло.

Нека си припомним, че Жълтият цвят прави хората златни, както бе 
разяснено в приказката „Златното момиче”. Ключето е притежание на кос-
тенурката Тортила.

Костенурката Тортила е изключително важен персонаж от приказка-
та, защото  в българската устна колобърска традиция тя е символ на Танг-
Ра – богът на българите, преди християнството да стане официалната им 
религия. Костенурката, според колобрите, е гост от космоса и затова е не-
гов символ. В колобърските знания съществуват пет свещени знака на сим-
вола Костенурка, три от които разгледахме в книгата „Колобър”. Героинята 
от  приказката „Златното ключе” е символ на трите костенурки. Първата 
костенурка в тангризма се нарича „Вселена”, втората „Звезда”, а третата 
костенурка  - „Планета”. Тъй като става въпрос за знанията в нашата Слън-
чева система, има се предвид Слънцето като звезда и Земята като планета 
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от неговата система. Затова казваме, че костенурката Тортила символизира 
и трите костенурки, тоест единството между Вселена, Звезди в нея и пла-
нетите на тези звезди. Графичните символи на тези три космични обекта 
са следните:

трите костенурки: Вселена, Звезда и Планета

Виждаме ясно, че и трите костенурки имат еднаква, шестстепенна 
структура на фигурата, но с различни конфигурации на очертаващата ги 
линия. Чрез тях се илюстрират трите нива на енергийно-материалното 
структуриране на нашата вселена. В приказката „Снежанка и седемте джу-
джета” ще обясним още малко тази символика, защото тя има тясна връзка 
с понятията Принц и Принцеса, както и с елемента Водород и съединени-
ето Вода (Н2О). 

Сега нека само  запомним, че костенурката Тортила държи Златното 
ключе към Тайната, скрита в Огнището на музиканта Карло. Тя не знае от-
къде е попаднало ключето при нея, но знае, че то пази голяма тайна. Тайна-
та по-късно се оказва Историята на планетата Земя и видовете, живеещи 
на нея. Велика тайна, защото представлява най-древното предание за про-
изхода на видовете на планетата - далеч,  далеч преди която и да е научна 
хипотеза или теория. Ако внимателно проследим идеята на Третия театър 
– театърът на тайните, не може да не се възхитим на този литературен ва-
риант на Произхода на видовете. Информацията, която съдържа хипотеза-
та на Дарвин, е била известна на колобрите хилядолетия преди ученият да 
я изкаже. Разбира се, трябва да свържем действието със съдбата на героя 
Бура и сложния път на собствената му еволюция през видовете (Царства-
та), за да уловим тънката нишка на научното знание, вложено в текста. 

Всъщност, Бура е герой от действието на този  Театър на тайните, 
който в съкратен вид представя неговата собствена история, защото той 
преминава през метаморфозата на основните животински видове (като 
Царства), за да стане накрая Човек. Но той и ние, читателите, можем да 
вникнем в тази тайна благодарение на костенурката, която решава да даде 

ключето на Бура. Тя му поверява най-съкровеното нещо, което има в себе 
си – Ключът към тайната на трансмутацията на видовете на земята. На 
него, куклата от Растителното царство, която има съдбата да стане човек. 
Този велик душевен подтик на Бура получава нейното доверие и помощ. 

Така героят осъществява Целта на своя живот – да стане еволюира-
ло същество. Всъщност това е основният мотив на приказката. Ето защо 
костенурката Тортила представлява ключов момент от сакралните кодове 
на колобрите. Тя олицетворява Посветените, които от Небето наблюдават 
и удостояват с огромно доверие вървящия към развитие човек. Тя един-
ствена има пряка връзка с атрибута и съдържанието на кода „Златен ключ”. 
Тя притежава цялото Знание –  като атрибут и като съдържание. Както 
горската старица държеше в ръцете си знанието за Жълтата (златна) вода. 
Символът Злато направи обикновеното момиче Златка Принцеса и Майка 
на царството на хората, сега същият символ окачествява еволюцията на 
една душа, отключвайки й Тайната за еволюцията на видовете. Благода-
рение на духовното израстване на Бура, всички нему подобни получиха 
този шанс, защото куклите са с него в Театъра на тайните. Сега разбираме 
ясно към какво се е стремял земният Властелин  - огнегълтачът Карабас 
Барабас. Той е искал да научи тайната на видовете, за да може да властва 
над цялата земя, над всичко. Неговата щедрост не е била от съчувствие към 
Бура, а от жажда за власт и господство. Преследването не е само форма за 
динамиката на разказа, а качество на неговата душа. Ако беше се добрал до 
Златното ключе, Огнегълтачът щеше да се държи с всички Царства на зе-
мята както със своите кукли – жестоко и безчовечно. Борбата за намиране-
то на ключето е всъщност борбата между Доброто и Злото, като основната 
цел е управление на видовете и съдбите им. Бащите на двете  Йерархии 
водят своите последователи към овладяването на тайната на Живота на 
земята. Не е случаен фактът, че те всъщност водят последната битка в най-
решаващия момент. Творецът на човешкото същество Музикантът Карло 
и  деспотът на съществата Огнегълтачът Карабас Барабас са архетипови 
образи на двете начала (бащите) в битието. Когато злото е победено, но не 
е убито – обърнете внимание на тази малка подробност – идва времето на 
Новия Цикъл на развитието, новият Театър на епохата.

Благодарение и на костенурката Тортила, на Небето.
След като анализирахме Кой притежава ключът към еволюцията и 

неговата символика в тангризма, да проследим Какво се отключва с този 
атрибут на главната идея – Златното ключе.   С него навлизаме в ТРЕТИЯ 
ЦИРК или ТРЕТИЯ ТЕАТЪР. 

Тази приказка носи най-точното, най-яркото и най-смисленото  наз-
вание за живота на Земята, който душите са принудени да преминат в сво-
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ето еволюционно развитие чрез опита – цирк. Всичко на земята е цирк. 
Благодарение на велики умове като Шекспир го наричаме и театър, но по 
същество нещата са същите. Ще разгледаме този блестящ код в неговите 
три последователни проявления.

Първи Цирк – на марионетките, движени свирепо от Карабас Бара-
бас. Растително царство

Втори Цирк - на животните, принудени да служат на черните  маго-
ве. Животинско царство.

Трети Цирк – на историята на Живота – илюстрация на Земния Жи-
вот и  на Пътя на душите в него. Човешко царство.

Интересно е как започва действието на този Театър на Живота. Татко 
Карло, архетиповият образ на Бога Творец, навива Часовника на кулата 
на театъра. Отново се срещаме със символа часовник. В „Седемте козлета” 
този символ пасивно отбелязваше преминаването към следващата част от 
действието, докато сега звънко и високо отбелязва започването на действи-
ето. Времето на Новия еволюционен цикъл започва в шест часа, тоест ста-
ва въпрос за полуцикъл, защото цикловото време на Кардиналните  про-
мени, на епохите, винаги е в дванадесет часа, в полунощ – часът на Лъва. 
Сега Времето отмерва полуцикъла, тоест часа на Везните, на равновесието 
и хармонията. Веднага след часовника изскача птица и изпява шест пъти: 
При нас! При нас! При нас! При нас! При нас! При нас!

Шест пъти, което ще рече Шести еволюционен цикъл от Голямата 
пулсация, от Коренната раса. Шестият цикъл завършва и символизира Чо-
века. Цифровият символ на обикновения човек като същество е Шест, до-
като символът на духовния човек е Девет. Дори в Библията Йехова създава 
човека в шестия ден от своето творчество. В Третия театър започва Шес-
тият цикъл и Човечеството попада в ситуацията на изграждането на отно-
шенията между хората по групи сродни души. Всички в Третия театър са 
сродни души. Единствено Скръцлю се е промъкнал инкогнито тук, но той 
вече е мъртъв и не участва повече по никакъв начин в действието. Третият 
театър, с групата Сродни души е архетипов символ на Шеста Коренна раса, 
когато  в Единния организъм на Човечеството повече няма да има предста-
вители на злото. В християнството тази епоха трябва да бъде под владиче-
ството на Владиката по чина Мелхиседеков Иисус Христос. Той казва ясно 
и точно: И ще бъдем едно стадо и един пастир! (Йоан, 10:16)

Много е интересен двойно подчертаният чрез Птицата призив: Ела 
при нас!

Според Елена Блаватска има един израз, с който Махатмите призова-
ват пробудените души да вървят устойчиво по трънливия път на учениче-

ството. Той е: Бъди с нас!
Ела с нас! и Бъди с нас! са два израза на един и същи призив на посве-

тените учители. А приказката за дървеното човече Бура, за Златното ключе, 
отключващо новата епоха на еволюцията, е създадена от колобрите хиля-
долетия преди нас. Епоха на пробуждането на духовността. 

В последния цирк, наред със всичките красоти и невиждани илюми-
нации, присъстващите  виждат чудно хубав Театър. Символично това е 
третият цирк, но всъщност вече става въпрос за театър, което е друго ниво 
на творчеството. Показва се Историята на Животинския свят на Земята. 

Театърът е всъщност самата Земя и всичко, което се случва в ис-
торията на живота на нея. За живота на просветлената душа Бура, на 
човека Бура, това е предстоящият Цикъл на еволюция, в който той ще 
трябва да еволюира като човешко същество, току-що навлязло в света 
на животинската трансмутация. Защото човекът е особен вид животно, 
притежаващо възможности за духовна трансмутация. И тук Бура изказ-
ва своята признателност към костенурката Тортила за нейния подарък. 
И накрая всички кукли намират своя лична роля в предстоящото ново 
представление, за което Пиеро ще напише нов текст, сътворен от самите 
тях. 

Така посветените от един цикъл на еволюцията стават основополож-
ници на бъдещето, на следващата еволюция. Всички те, по силата на свое-
то просветление, са и бъдещите просветени, подпомагащи еволюцията на 
зрителите, тоест на непробуденото човечество. В края на всяка Коренна 
раса посветените избират свои ученици, способни да станат посветени, и 
им провеждат ускорено обучение. Ролята на всеки актьор (архетипов образ 
на развиващия се човек) се определя от неговата лична категория и спо-
собности, чрез които той ще подпомага своите събратя. Ролята на куклата 
Бура е определена от Съдбата, от естествения Ред в цикъла на Еволюция-
та и това се символизира ясно от изрязаната на вратата на Третия театър 
фигурка на „танцуващо човече с дълъг нос” – тоест самият Бура. Но тава е 
театърът на Живота на Земята. Бура се явява универсален емблематичен 
символ на зараждането и развитието на Животинското царство на плане-
тата, затова той е един уникален архетипов образ на „жива душа” от света 
на Животните и Човечеството.

Театърът като изкуство е максимално близък до действителните съ-
бития от живота на хората, затова всеки актьор на Сцената на Живота изи-
грава своя лична роля. Важното тук е, че всяка тяхна дума, всяко тяхно 
действие се записват (виждат) от зрителите, тоест от Йерархията. Освен 
това мислите на актьорите са корективът, идеята, която показва на Йерар-
хията какъв е мотивът, какви са основанията да се изрекат думите и да се 
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премине към действие. Мислите на героите са всъщност моралният фун-
дамент на личността, съществуващ дълбоко в подсъзнанието й. Негово-
то естество предопределя следствията за този, който говори или действа. 
Йерархията отчита мотивацията на постъпките ни, независимо дали ние 
приемаме този факт, или не. 

Хиляди години преди днешната епоха колобрите са кодирали в тази 
сакрална вълшебна приказка своето знание за предстоящите трансмута-
ции на човечеството и по-точно на пробудените души.

Хилядолетия преди да дойде в материята Великата душа Иисус Хрис-
тос, Рибата е била символ на  духовното преобръщение на човека като вре-
меви процес, като цикъл. Това е последният знак от Зодиакалната симво-
лика на движението на Слънчевата система по своята еклиптика. Скитът 
Рама преди пет хиляди години я оповести и променяйки имената на съз-
вездията, принципно определи епохата като предстояща. Затова „в утроба-
та на Кита” сакрално означава „в епохата Риби”.

Ето как в устното предание на българската колобърска традиция, 
чрез сакралната вълшебна приказака, се предават знанията за най-съкро-
венната дейност на хората – тяхното еволюционно съзряване.

Останалата част от персонажите не разглеждаме спецално, защото те 
в една или друга степен, по един или друг начин повтарят, подкрепят и 
доразвиват някой от вече разгледаните персонажи. Надяваме се читателят 
сам да открие този прекрасен литературен похват за подчертаване на спе-
цифичното и разработване на детайлите от самите характери на героите. 
Тяхното значение можем да наречем второстепенно, защото както казахме 
вече, е доразработка на основните архетипови образи.

СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА 
или „Принцеса Снежинка и седемте джуджу”

„Снежанка и седемте джуджета” е приказка за сътворението, за вре-
мето, когато човешкият род трябва да получи възможността да ражда свое 
поколение от земната субстанция. Като родоначалничка на земното чове-
чество, Снежанка трябва да даде плод (дете) от елементите на земната суб-
станция. Да видим как  протича този дълъг еволюционен процес според 
древните българи.

Живеела в далечни времена една принцеса Снежанка. Тя била с невиж-
дана красота и мек благочестив характер. За нещастие нямала майка, а 
мащеха, която я мразела. Царицата била много красива и не понасяла ми-
сълта, че може да има друга жена, по-хубава от нея. Тази своя фиксидея 
тя често проверявала чрез своето огледало, което било магическо. Един 
ден огледалото казало, че Снежанка, завареницата на Царицата, е вече по-
красива от нея. Скоро красотата и добротата й се прочули в царството 
и далеч зад неговите предели. Принцът от едно съседно царство я видял и 
веднага се влюбил в нея. Решил да се срещне с Царя и да я поиска за жена. 

Вбесена, че има по-красива жена от нея, злата мащеха решила да убие 
Снежанка. За целта повикала един ловец и под страх от смъртно наказа-
ние го изпратила в гората със Снежанка, където той трябвало да я убие. 
Но ловецът се смилил над красивото дете и го пуснал, предупреждавайки я 
да не се връща, защото мащехата ще я убие.

Снежанка тръгнала сама през гората и подпомагана от горските жи-
вотни, стигнала до една малка, красива, но разхвърляна къщичка. Добра 
и работлива, тя веднага се захванала за работа: да мете, чисти, готви, 
подрежда и т.н.

В това време в планината, дълбоко в недрата й, седем малки чове-
чета – джуджета,  копаели скъпоценни камъни. Те били много работливи, 
работели от сутрин до залеза на Слънцето. Когато се мръкнало, джудже-
тата се върнали в къщичката си и с изненада открили, че имат гостенка, 
която е подредила дома им и сготвила вкусна гозба. Заварили я да спи и 
дълго се възхищавали на красотата й, докато едното от тях - Мърморко, 
не казало нещо със сърдит глас и тя се събудила.

Разбрали причината за изгнанието й, всички джуджета, без Мърмор-
ко, решили да остане  и да живее при тях. Така принцесата заживяла с 
джуджетата.

Злата Царица-магьосница обаче научила от Огледалото, че е жива. 
Този път решила да отиде в гората и да отрови лично Снежанка. Успяла да 
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осъществи замисъла си чрез една отровна  ябълка, която сътворила сама. 
Подмамила момичето да я опита и Снежанка паднала мъртва на земята. 
Джуджетата дошли и я намерили умряла, но съвсем като жива, като зас-
пала. Тогава решили, че няма да я погребват, а ще я сложат под стъклен 
похлупак и ще я пазят всеки ден, потънали в скръб. 

Когато се завърнала у дома и попитала огледалото, Царицата чула 
същия отговор: Снежанка е най-красивата на земята! Озлобената Царица  
решила да си отмъсти на джуджетата. Тя отишла в планината, но от 
небето паднала мълния и я убива на място. 

Неочаквано за всички пристигнал Принцът, който без да се обясня-
ва как, научил къде се намират джуджетата, видял Снежанка мъртва и 
дълбоко скърбял за смъртта й.  Но тя лежала в ковчега съвсем като жива, 
затова решил да я занесе в двореца и там да се отдаде на скръбта си. При 
тръскането по пътя парченцето ябълка паднало от устата на Снежанка 
и тя се събудила. Принцът щастлив я целува и така, събрани от любовта, 
те тръгвали за неговото царство, където тя станала негова съпруга. 

Анализ на приказката
Снежанка и седемте джуджета е четвъртата от сакралните приказки 

на тангризма, в която са закодирани система от знания, свързани с въз-
можността небесната енергия да се трансформира от материята и съвмест-
но с нея да слагат началото на творчеството „по подобие” – да творят хора.  
В този смисъл Снежанка и Принцът са Адам и Ева. Приказката разглежда 
процесите, даващи възможност на половата система на жената да създава 
от елементите на материята жив човешки организъм. Нека обърнем вни-
мание на факта, че природата и животните са вече създадени, размножават 
се по естествен път  и са съюзници на Снежанка в скитането й преди да 
намери къщичката на джуджетата.

Тук е мястото да обясним значението на титлите Принц и Принцеса  в 
тангризма. Титлите имат дълбоко сакрален характер и изразяват основния 
архетипов модел на Мъжа и Жената като космични същества. Произхож-
дат от сакралната титла Пер, която означава Първи. Можем да ги подредим 
по значение така:

ПЕР – Първи. Илюстрира архетиповия модел на Бащата, на Праоте-
ца, а в нашата звездна система и на Слънцето. Пер е първият наместник на 
Върховния, на Бога, което го прави нещо като заместник. Тъй като за бъл-
гарите Първият е Танг-Ра, то Пер ще е неговият син – Амон-Ра, тоест Слън-
цето. Казаното определя всяко същество, служещо за символ на Слънцето 
като Пер на символиката в нашата планетарна система. Щом Слънцето, 

Пер, прояви своя творчески принцип, по подобие на своя Небесен Баща, 
тогава той извежда своите първостепенни архетипови модели в материя-
та (на планетите). Вътре в материалния свят те са полово детерминирани. 
Пер се раздвоява на Мъжко и Женско начало и се получават производните 
Принц и Принцеса.

Езотеричен символ на модула ПЕР, от който произхождат и го съ-
държат Принцът (Светлината, Небето) и Принцесата (Снежинка, пла-

нетарната материя). Той съдържа в себе си и трите костенурки.

 Принц - Мъжкият принцип (ЯН) в пределите на материята. Архети-
пов модел на мъжа въобще. Притежава творческото начало на своите съз-
датели – Пер и Бог или Амон-Ра и Танг-Ра. Във всички приказки Принцът 
е един от главните герои на разказа, който  винаги има проблеми с нещо 
лично и социално.

Неговият архетипов образ можем да открием във всяка приказка, на 
който и да е народ, облечен в подходяща форма и качества – според наро-
допсихологията. 

Принцесата - Женският принцип (ИН) в пределите на 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 (Янг) организира 
Материята (Ин), вследствие на което те образуват поле на влияние извест-
но днес като Вселена. 

В приказките, по подобие на Принца, Принцесата винаги е поставена 
в трудни семейни условия, които изискват героят да промени парадигма-
та на обществените норми и порядки, побеждавайки всички препятствия 
в нейно име. Често Принцесата търпи архетипово образно разнообразие 
като  момиче – героиня на разказа. Принцесата е пасивният принцип, за-
това не може да разреши нито един от проблемите на Героя. Може само да 
го насърчава, подпомага или затруднява, за да създаде условия за изявата 
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му. Като архетипов образ Принцесата може да има лично или нарицателно 
име: Снежанка, Златка, Дъщерята на мащехата и т.н. – всички те са образи 
на архетипа, изградени според етносната представа. 

Този женски архетипов модел на Човечеството, интерпретиран като  
различни архетипови образи, позволява приказката да се интерпретира 
безкрайно и въпреки това с непроменен архетипов модел. 

На втори план приказката дава информация за така наречените Се-
дем свещени елемента, които са химичната и физичната база на материал-
ното тяло на планетата. Тези седем елемента влизат в определени взаимо-
действия помежду си и с другите, несвещени елементи, вследствие на което 
се получават всички елементи, които създават многообразието на матери-
ята. От казаното следва, че българите за боравили с набор от знания за 
Принципите на сътворението на тялото на планетата Земя. Самата планета 
има женски характер – тя е материя (ИН), енергийно организирана в тяло, 
способно да възпроизвежда от себе си организмите на Четирите царства. 
Нейните Седем свещени елемента, които ще назовем по-късно, са истин-
ската цел на приказката.

Нека си спомним, че Блаватска също говори (но едва през ХIХ век) 
за Седем свещени елемента, от които са възникнали всички съединения на 
земята, включително и животът. Седемте елемента са всъщност Седемте 
джуджета, които символизират седем от химичните елементи в таблицата 
на Менделеев. А в процеса на поражданите взаимоотношения между тях 
и седемте периода техните структурни и химични трансформации дават 
сбора от 56 чисти елемента. Трудно е днес да осъзнаем как българските ко-
лобри са тълкували в подробности цялата сложна гама от взаимодействия, 
но е било така, защото символиката на приказката е категорична и потвър-
дена в устното предание на Тангризма. 

Ще направим малко отклонение, защото един повдигнат още в пред-
говора въпрос остана неуточнен. Там казахме, че сакралните вълшебни 
приказки принадлежат на Българската колобърска устна традиция и 
имат за своя идейна платформа философията на Даоизма. Всички идеи и 
самата същност на Учението на Лао Дзъ са алхимични. Припомняме, че 
алхимията - такава, каквато днес я познаваме, няма нищо общо с дълбо-
ките алхимични знания на посветените колобри. Алхимията е колобър-
ско знание за тайните на отношенията между елементите в материята. 
В това знание се включват и Законите за трансмутация на елементите 
при преминаването им от един вид материално тяло в друг. Скритото зна-
ние, от чисто алхимичен характер, дава информация как се трансформират 
така наречените Сродни атоми от една структура в друга, тоест как специ-
фичните сродни атоми на кристала Аметист, например, ще станат сродни 

атоми на цветето Люляк или Теменужка. Това е есенцията на алхимията. 
Днес ние сме затрупани от лавина псевдоинформации за този неве-

роятен клон от древната наука на българите и голословно и смехотворно 
твърдим какви ли не небивалици за алхимиците. Невежеството на цър-
ковните апологети превърна тези посветени хора в служители на сатаната, 
а науката им приглася угоднически, скрила глава под крилото на личната 
си ограниченост. Може и да е вярно, че някои невежи държавници са за-
ставяли учените алхимици да опитат да  им произведат злато, но с това те 
само са дали своя личен принос към общото невежество. Ще припомним 
на читателя и мнението на Мари-Луиз фон Франц, посочено още в уво-
да: Очевидно цялата тази приказка е писана като литературна творба 
от даоистка гледна точка... В Китай алхимичната философия и тази на 
даоизма на практика са идентични, защото даоистите са практикували 
алхимията. И даоистката религиозна философия е повлияла китайската 
алхимия да приеме за своя цел не създаването на златото, както в запад-
ната алхимия, а изграждането на безсмъртното тяло...” *

Така е, въпреки че кан Тервел казва: Човек и добре да живее, умира и 
друг се ражда... - простичко и велико осъзнаване на цикличността. Алхи-
мията изследва и анализира процесите на трансмутацията, включително 
и вечните форми. И не е възможно да бъде другояче, защото Дао знае не-
съществеността на познатата ни земна илюзия, както знае принципите на 
хармонията между Небе и Човек. Възникването на тези отношения оба-
че може да стане само когато имаме човек, тяло, душа! Жива душа, която 
да твори други живи души – есенцията на алхимията, на трансмутацията. 
„Снежанка и седемте джуджета” е приказка – разказ за тази тайна на наука-
та алхимия. Всичките й части и персонажи крият невероятна информация 
и знания. В нея единството от знание и философия е пълно и неразривно 
свързано. Вместо да търсят материални блага и социални облаги, древни-
те химици са изследвали духовните процеси на промяната в нашите три 
принципа: дух, душа и тяло. За да отразят Небесното ниво на тази прогре-
сия на еволюцията, те са оставили на човечеството духовната философия 
на отношението Небе - Земя, Енергия - Материя, Дух – Душа, тоест ДАО. 
Лао Дзъ от рода Боян е най-възвишеният архетипов образ на посветена 
душа,  тоест архетипов образ на Небесния модел  Душа. Колобрите я нари-
чат БА.

Когато говорим за отношенията на Принцесата с Джуджетата, ние 
всъщност отчитаме какво става на дълбоко елементно (атомно и податом-
но) ниво в материята, а конкретно и в тялото на Снежанка, защото скри-
тата информация разглежда процеса: усвояване от тялото (утробата) на 

* Франц, Мари-Луиз фон. Архетипови мотиви във вълшебните приказки, стр.156.
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Снежанка (човешката душа - КА) на специфичността на тези седем пър-
вични  базови елемента, вследствие на което тя ще може да ги възпроиз-
вежда (ражда) като деца – хора, живи души. Всички действия  са насоче-
ни именно натам. Днес ние сме изгубили някои от съществените детайли 
на приказката, а това неминуемо дава пропуски в тълкуването. Но съдбата 
се е погрижила да имаме основната структура и кода за разчитането й, пре-
даващи се от колобър на колобър – до днес. Сега е времето, когато всички 
сакрални знания трябва да се дадат на хората, за да  бъде осъзнат от чове-
чеството общият корен на Знанието и Човешкия род. Всички сме братя и 
сестри, защото сме деца на Принца и Принцесата (Бракът между Небето 
и Земята). Нека си припомним казаното за расите в приказката „Златното 
момиче”.

На биологично ниво Принцът носи и символиката на сперматозои-
да, а Принцесата на яйцеклетката, с което архетиповите образи достигат 
дълбоки тайни знания. Така брачното тайнство се воалира под приказния 
разказ. Накрая нещата завършват щастливо и те са съпрузи – оплождането 
реално е възможно. Бъдещето на новия род е осигурено

За да докажем тази сакрална истина, трябва да проследим какво са 
закодирали колобрите като символи в героите от приказката.

Символика на героите
1. СНЕЖАНКА. 
Снежанка – готви, пере, чисти и т.н. Тя въвежда ред и хигиена в дома 

(земята). Ин енергията на материята.
 Името произхожда от  СНЕЖИНКА -  душа от Небето. 
Името Снежинка означава идващата от Небето. Душа от материя, 

слизаща в материята, за да твори. В тангризма всички небесни идеи имат 
своите графични символи. Нейният графичен израз е:

Графичен символ на снежинка 
(принцеса)

 
Езотеричен символ на снежинка 

(принцеса)
 

Всички снежинки имат винаги тази графична структура – шестолъч-

ница, която съответства на Шести порядък на симетрията. Независимо от 
разновидностите, всички снежинки имат своите шест основни кристални 
ръба.

(снимки на снежинки)

Всяка снежинка е кристал, затова носи символа на творчеството на 
Кристалното царство (химичните елементи) на материята. Отнесен към 
Човечеството и Тангризма, символът илюстрира Третата костенурка от 
символиката на Тангризма.

 Третата костенурка символизира творчеството на Третата същност 
на Танг-Ра – когато Синът (Амон-Ра, Слънцето) твори в материята – пла-
нетите (за нас Земята). Тяло. Царства. Полове. Битие. УМ-АЙ . 

       
Третата костенурка и езотеричния символ на Снежанка

Виждаме, че езотеричният символ на Снежанка има център, който 
илюстрира Слънцето (Амон-Ра).

Третата костенурка, която е потентността на непроявеното физиче-
ско творчество (Адам и Ева преди изяждането на плода на познанието), 
няма център – те са вече на земята, дълбоко в материята, или както пише в 
Библията: Изгонени от Рая.

По-горе определихме името като съществен идеограмен символ в 
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приказното творчество. След като разгледахме какви тайни крие името 
Принцеса Снежанка, нека се спрем по-обстойно на името като символ. 

Името като личен знаково определящ символ у древните народи е 
било преди всичко етикет за качество, за нещо строго лично и с основ-
на цел да  отличава индивида от другите в общността. Индианците слагат 
имената, емблематично определящи душевните качества на личността. Ти-
пични са: Белият бик, Сивият орел, Смело сърце и т.н. 

В тангризма сакралният символ на Танг-Ра е Небесната костенурка. 
Тя има пет разновиднисти, три от които разгледахме в книгата „Коло-
бър”. Първата означава Вселена, Втората – Звезда, Третата – планета. 

                    

Четвъртата и Петата костенурка имат строго сакрален, алхими-
чен характер и не могат да бъдат обнародвани.

В приказката ще забележим, че всяко джудже има свое лично име, 
което го определя според някое от качествата, надделяващи над другите: 
Щастливко, Сънливко, Добродушко, Мърморко и т.н. говорят ясно и ка-
тегорично за това. В този смисъл името е емблема, крайно формализиран 
символ, който индивидуализира, но и поражда емблематични отношения 
в груповия живот. В този аспект емблематичният символ-образ Снежинка 
става освен лична емблема и част от колективната цялост, в която ясно се 
открояват отношенията:

А) Джудже и Човек. Дава се ясен символичен израз на отношенията 
между два успоредно съществуващи свята – на Елементалното и Човешко-
то царство.

Б) Личните имена, тоест символите на всяко джудже, освен свое-
то вътрешно строго регламентирано значение, изграждат и втори план – 
отношението на личния символ (името) и Снежинка. Това второ ниво се 
индивидуализира и същевременно се разширява до пълен контакт с нея, 
изразен чрез употребата на личните (също символични по принцип) вещи 
на джуджетата: чинийка, лъжичка, легло, столче и т.н. Въпреки своята об-
разност, тези предмети представляват самият архетипов модел. Те нямат 
образна разработка, която да ги регламентира като етнически предмети, 
типични за определен народ.

В) Човек – Веществен свят. Трето ниво на отношенията. Всеки от 
тези символи крие в себе си ново ниво на отношенията, което разширява 
сакралната същност на приказката, тост на вложеното в нея знание. Ди-
хотомията „свещено - светско” е органично свързана. Изключително ва-
жен проблем на сакралната приказка, защото тя гарантира оцеляването на 
идеята и знанието, дава възможности за лична, тоест народностна интер-
претация, без да се нарушат или деформират съществено вложените в нея 
идеи и знания. В приказката двата свята на съществуването – сакрален и 
светски - се обединяват.

Трябва да обясним и понятието свещено, защото  то е по-широко от 
„религиозно”. Това, че религиите са определили свои символи като свеще-
ни, за да емблематизират своите идеи и ритуали, означава само, че те не са 
могли да минат без тях.

Символът джуджу е групово име, но отделното джудже е нещото, 
което обективизира символа (чрез личното име) и затова действа като него 
– като нещото, което символизира и вследствие на това обективизацията 
на символа се извършва от поведението на джуджето. Да вземем например 
джуджу Мърморко. Той има общия символ Джудже, но и личния символ 
Мърморко. Името Мърморко индивидуализира и обективизира специ-
фично символа Джуджу. В сакрално отношение този втори, личен символ – 
Мърморко, символизира елемента Литий (Li), тоест разрушителя на стари-
те форми в определен етап от развитието. Именно тази негова дейност го 
прави „разрушител”, но и „провокиращ” новото, различното – развитието. 
Затова е Мърморко – все търси и открива нещо различно. Нека си припом-
ним, че се намира в края на групата джуджета и носи малък фенер – новата 
светлина на зараждащото се. Когато разгледаме цитирания персонаж, ще 
ни стане по-ясно каква е спецификата на символа Мърморко.

В приказката съществува, както казахме по-горе, още една небесна 
същност:

2. ПРИНЦЪТ 
 Принцът – Търсещият дух от Небето - небесният Ян. Не се посочва 

неговата родина: откъде идва и къде отива. Принцът-съпруг  е Небесният 
Дух (Пер), станал Човек - оплождащият Ян вътре в материята. 

Основната характеристика на този архетипв образ можем да опреде-
лим  така:

2.1. Принцът е потенциален Цар, ново начало.
2.2. Небесно същество, Духът (Ян), търсещ планета, материално тяло 

(Ин), на което да се слее с женската субстанция, за да даде началото на 
творчеството на Амон-Ра (Пер). 
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2.3. Светлина. ЯН е енергията на Небето. Символът на тази енергия е 
Светлината, затова Светлина е второто име на Принца.  Символът на Свет-
лината в материалните структури на планетата Земя е :

Лъчи на светлината (принц)

 
Езотеричен символ на светлината 

(принц)

Обърнете внимание на пълната еднаквост в графичните символи на 
тези две небесни същности: Принц и Принцеса.

Символът Светлина има шест графични израза, които регистрират 
специфичността на проявяването й във Вселената: Човек (кръст, четири 
линии), Творчество в материята (шест линии), Законът на Живота (Дже-
Дже, осем линии), Законът на Еволюцията (дванадесет линии, Амон-Ра, 
Слънцето) и Закон на Вселенния ЯН (звезда с много линии, това е Цен-
тралното Слънце, Танг-Ра).

2.4. Сперматозоид. Безименен. Принц е ранг, а не е лично име. Опло-
дител на женската материална Ин структура, когато е овладяла процесите 
на ДжеДже в материята. Както всеки сперматозоид е архетипов модел на 
ДНК на Бащата. Когато се родят синовете и получат имена, те ще станат 
архетипови образи на този модел. На биологично ниво разделянето на ПЕР 
на кодовете Принц и Принцеса може да се отбележи като:  Пер – гонада, 
Принц – сперматозоид, Принцеса – яйцеклетка. Последните два кода са ½ 
от целостта – (соматичната клетка).

Според заложената в приказката информация от Небето  в материя-
та слизат две небесни същности: Светлината (форма на енергията, Дух) и 
Снежинка (кристалната, астрална форма на материята, Душа). 

Символът Джедже (дже-дже) е функция на тяхното единство, което 
се реализира тук, на земята, в материята. Дже-дже е динамичността на За-
кона на Живота, който се реализира на земята от енергията на Слънцето 
(Втората костенурка в тангризма). В Тибет и до днес така наричат Колелото 
на Живота – Джедже. Да разгледаме този символ по-подробно:

     

Първо ниво на разлагане на 
светлината - човек (Адам и Ева)

Принцип на четвъртичността. 
В глаголицата - детерминация на 
половете: мъж и жена

Второ ниво на разлагане на 
светлината - Небе (принц). 
Творчество в материята

Трето ниво на разлагане на 
светлината - Джедже (Закон на 
Живота).

Закон на осморността. Половете 
(Адам и Ева дават поколение)

Четвърто ниво на разлагане на 
светлината - Закон на Еволюцията. 
Закон за дванайсетстепенния Кръг 
на еволюцията (Зодиак или Път на 
Живота).

Пето ниво на разлагане на 
светлината - Закон на Вселенния 
ЯН. Централно слънце. Танг-Ра.
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3. ДЖУДЖЕ  = ДЖУДЖУ + ДЖЕДЖЕ
Името е българско и е производно на Джедже - Закона на Живота 

плюс Джуджу – същества, осъществяващи този закон в материята.

        
Надявам се да отбележите приликата с двата небесни символа. Както 

и факта, че осморността е трето ниво на разлагането на светлината.
Джуджу в тангризма се наричат определени същества от Елементал-

ната Йерархия, Шеста Творческа Йерархия, които отговарят за Кристално-
то царство и ръководят процесите на творчеството на елементите (съеди-
ненията, сплавите). Наричат ги още гноми. Символът джуджу (в тангри-
зма) е архетипов образ на съществата на Елементалното царство, носещи 
кода Земя, материя.

 Анализът на името дава:
- 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 Пред-
ният Среден меридиан. Тяхното единство е символ на общия принцип на 
творчеството. Двете букви Д и Ж са началните букви на двата главни мери-
диана на енергията Кундалини (Синджир) в човешкото тяло.

- УР – огън. Символът Ур се прилага към името на българите, той е 
съставна част и от имената на племената им:  бургури, балгури, оногунду-
ри, кутигури, уйгури и т.н. – седемте главни племена + петте второстепен-
ни (женските племена, които нямат Ур в името си). Когато Законът Джедже 
(Животът) 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. Така ДжуДжу, задействащи  живота чрез ДжеДже, полу-
чават кодовото име  ДжуДже (ДжуДжу + ДжеДже). 

 Дже  е сричка, илюстрираща в тангризма двуполовата същност на 
Закона на Живота (Ян и Ин, мъж и жена). Джу е сричка, илюстрираща еле-
мента, осъществяващ определени функции при действието  на Закона Дже-
дже. Елемент плюс Живот. Заедно образуват символа ДжуДже – същество, 
което контролира процесите на тази функция в материята. Всяко Джудже 

олицетворява определен елемент, включен в процесите на създаването на 
„живи души”. Принципно въпросът се отнася за цялото Животинско цар-
ство, но в тази приказка се отнася само за човешкото.

Джудже е кодово литературно име на тези същества, известни като 
малки човечета, копаещи скъпоценни камъни в гората. Малък човек. Раз-
умно същество. 

4. Архетиповият код Джудже и неговите Седем архетипови  образи  в 
приказката „Снежанка и седемте джуджета” имат следната характеристи-
ка:

4.1. Щастливко – вижда светлината в къщичката.
4.2. Всезнайко – осветява стаята и вижда Снежанка.
4.3. Сънливко –  отнесен, липсва му активност.
4.4. Чевръстко – танцьор. Активен.
4.5. Добродушко – танцьор. Пасивен.
4.6. Свенливко – участва във всичко, но скромно.
4.7. Мърморко – дразни се, предусеща опасности.
5. Архетипови образи, участващи в алхимичните процеси, активира-

щи качествата на Снежанка до завършване на алхимичния процес: Органи-
зация на атомите „по химично сродство”.

5.1. Огледалото – Астралното царство. То знае всичко за всичко, ко-
ето е вече проявено в материята.

5.2. Гарванът – наблюдава Царицата (Тъмната ложа), докато прави 
магията, но не взема участие. Това е посветеният пратеник, който следи, но 
не се намесва в еволюцията на земята. Той не е помощникът от „Златното 
ключе”, а неговият колега от йерархията на тъмната ложа.

Гарванът, символ на черния помощник на злите магове, в приказката 
има коренно различна от общоприетата роля. Той не помага, а само при-
дружава и наблюдава действията на магьосницата. С тези два архетипо-
ви персонажа на посветените души (гарван и магьосница) се регистрират 
представителите на две успоредно съществуващи Йерархии. В тангризма 
Гарван се нарича Първа степен на ръкоположения от небето колобър. На-
рича се още Карга-Ур или Черен огън. Тази първа и най-низша степен има 
три нива: Гарван, Врана и Черна каня (или Ястреб). Виждаме, че и трите 
нива имат за символ птици, носещи черния цвят като личен символ. В ко-
лобърството, както и в индианската шаманска култура, Враната е тази, ко-
ято придружава душата до Горната земя. Нека си припомним, че Ной, кога-
то след потопа иска да провери дали се е показала отново земята, изпрати 
първо Гарвана да търси суша. 
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Символиката на тези три птици дава информация за посветени души, 
които се намират непосредствено в живота на хората и следят отблизо де-
лата им. Както има по една врана за всеки човек, която ще издигне душата 
му на небето, така има и един гарван, който ще наблюдава делата ни, а един 
орел Черна каня (или Ястреб) ще напада и прочиства района от влечугите. 

5.3. Ябълката. 
Ще разгледаме един любопитен момент от сакралните вълшебни 

приказки – атрибута, предмета или дадена вещ, която се намесва за реша-
ване на задачата в правилната посока. Отличителна черта на българската 
сакрална приказка е липсата на чудодеен предмет, който сам да решава не-
решимите ситуации. Атрибутът не липсва въобще, а има вторична функ-
ция – той подпомага героя, но не решава проблемите му. Разбира се тряб-
ва да притежава вълшебни качества, защото иначе ролята му няма да има 
изключително значение спрямо съществуващите други предмети от света 
на героя и хората. Вълшебният предмет най-често се намесва сериозно в 
ситуацията, без да улеснява героя дотолкова, че да измества личното му 
поведение, което има решаващо значение.

В различните приказки ще срещнем винаги наличие на такива по-
мощници – неодушевени предмети, но натоварени с голяма и решаваща 
проблема енергия. Такъв неодушевен предмет, подпомагащ героя, се явява 
ябълката. В случая тя подпомага злата магьосница, мащехата на Снежан-
ка, но и подготвя  последното действие, когато трябва да се даде идеята за 
прераждането.

В съзнанието на хората след християнството и юдаизма, ябълката е 
свещен атрибут на еволюцията – плодът на познанието Ябълката е въведе-
на от българите в понятийната система на хората за изяждането плода на 
познанието. В Библията не се споменава никъде този плод като въвеждащ 
съзнанието и живота в друго ниво на съществуване, въпреки това в цял 
свят се знае, че плодът на познанието е ябълка. Откъде идва този символ в 
бита на хората? Струва ми се, че една от най-наложилите се форми е при-
казката „Снежанка и седемте джуджета”, където драматичната ситуация 
започва именно в този момент – когато тя отхапва от отровната ябълка. 
Най-малкото приказката е допринесла за повсеместното налагане на сим-
вола като нещо грешно, лошо, отровно.

Ябълката символизира началото на трансформацията на материята, 
влизането й в пулсация – в цикличност. Изяждането води незабавно към 
пулсацията Живот - Смърт, както обясни и Змията на Адам и Ева в еврей-
ската Библия.  Тъй като в нашата приказка ябълката има отрицателна роля, 
както и в Библията, тя се явява атрибут, спиращ цикъла Живот. Нейното 
изяждане „убива” момичето, въпреки че Снежанка всъщност не е мъртва, 

а само изглежда така. И това е основната причина джуджетата да не искат 
да я погребат. Когато парченцето изпада от устата на момичето, то веднага 
оживява. Това е един блестящ пример за стимулатор на разказа, за активи-
зиращата, но не и вълшебна роля на атрибута в повествованието.  

5.4. Смъртта. Не е смърт, а състояние – Снежанка не е мъртва. Тя е 
в стъклен ковчег -  видима за другите, за новите раси. Този символ чудес-
но илюстрира връзката й със живите хора. Ако разгледаме символа Смърт 
от архетипова позиция става ясно, че смъртта е архетипов символ на пре-
раждането, на съществуващата връзка между света на мъртвите и света на 
живите.

Смъртта е само привидно състояние, което е реално, видимо. Пре-
раждането като идея едва ли има по-кратък и по-убедителен разказ от 
този. Състоянието Живот – Смърт протича за броени минути пред очите 
на читателя и изгражда в съзнанието му представата за сменящи се цикли. 
Пулсацията на живота има последователен, но прекъснат за кратко ритъм 
на движение. В никоя друга приказка така ясно и убедително не е показан 
този велик космичен закон. 

И не на последно място трябва да знаем, че в тангризма Смъртта е 
освобождение, а не наказание, затова никой няма право да наказва със 
смърт.

5.5. Магьосницата умира ударена от мълния – убива я Небето. За-
конът  Карма влиза в действие веднага. Посветеният, отдал душата си на  
тъмната ложа, е обречен. В сакралните приказки злите магьосници винаги 
умират. Много вълшебни приказки третират този въпрос, но не винаги но-
сителите на лошата душевност биват наказани със смърт. 

Идеята злото да умира е един от дълбоките персонални символи на 
груповото съзнание. Приказките се разказват на групи, в малки, но обикно-
вено близки по манталитет и морал общества, затова приказката е вниква-
не в груповото съзнание. В такъв психоклимат обикновено трябва да се въ-
веде категорично законът за справедливостта, защото сакралната приказка 
има цел да дава знания и да работи на подсъзнателно ниво с мисленето на 
човека. Тя не може да остави нерешени проблемите за злото и доброто, тя 
натрупва символите, но тъй като не ги обяснява, трябва да не остави място 
за драстични отклонения, които биха сменили заложената идея. 

Магьосницата не е посветеният маг, който на определено ниво от из-
питанията може да се появи  като добронамерен изпитател – тя е злата пос-
ветена, която желае смърт. Тук проблемът за правото на посветените да се 
намесват в живота на хората се поставя много сериозно и отговорно. Едно 
е да поставиш героя в трудна, дори опасна за живота ситуация, друго е да 
се стремиш да го убиеш. Чрез образа на магьосницата интерпретацията на 
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архетиповия образ на посветения придобива ново ниво на символиката си. 
Нека си припомним Мъдрия Старец (който Юнг оприличава с Духа), сега 
злата Магьосница, а по-късно ще се сблъскаме и с мага, даващ на Ян Би-
биян Книгата на живота. Тези три открояващи се образа на символа Пос-
ветен имат много интересно развитие, защото определят многостранната 
намеса на знаещите в живота на хората.

Магьосницата трябва да умре, защото е пожелала смъртта на Сне-
жанка. Магът (от Ян Бибиян) умира, защото героят го убива, докато зла-
та магьосница я убива Небето. Разликата е съществена. В християнска-та 
символика на архетиповия образ на посветените намираме същата идея: 
Иисус Христос убива смокинята, защото няма плод да го нахрани, въпреки 
че не е сезонът за плодове. Тъй като в символиката на тангризма Смоки-
нята е дървото на просветлението, символът „плод от смокинята” е олице-
творение на посветения, който трябва да покаже пред Христос плодовете 
на своя труд. Който няма такива – ще бъде изсушен до вечерта. Изсушена-
та със слово смокиня дава пример за часа, когато работата на пратениците 
ще бъдат проверена. 

Съдбата на магьосницата е отличен пример за наказанието на Небето 
над злонамерените посветени в тайните.

5.6. Целувката е символ на оплождането, живота, сакралното един-
ство между Ян и Ин (Принца и Принцесата). В казаното за ябълката и смър-
тта определихме дълбочината на вложеното знание за тайните на живота и 
смъртта. Един от прекрасните моменти в приказките е, че винаги доброто 
побеждава, винаги героят извежда идеята с яснота, която определя посо-
ката на мисленето след това. Всъщност всички внушения на вълшебната 
приказка, още повече на сакралната, насочват въображението и мисленето 
в посока на кодовете. Интуицията и подсъзнанието извършват другото. 

Целувката приключва трагичното в действието. Като особено инти-
мен момент от нашата психика, целувката решава проблема за запалване 
на фантазното у нас, на въображението, което започва да разисква вече не 
толкова отвлечени идеи. Типично е поведението на младия косач в разказа 
на Елин Пелин „Косачи” – на интуитивно ниво младежът схваща значи-
мостта на любовта и осъзнава несъществената част на печалбата на пари в 
личния си живот. И вместо да заспи, се връща при младата си жена. Този 
разказ е една блестяща съвременна приказка, който всъщност и започва с 
приказките на сладкодумния косач - разказвач. 

5.7. Ловецът – двигателят на процесите на движението на търсещия 
духовност. Ловците и воините са най-честите образи, с които се илюстри-
рат процесите на динамиката на еволюцията. Те са принципно неутрални. 
В тракийската сакралност ги наричат демони – знаещ дух, който няма пря-

ко отношение към крайния резултат на познанието, не е лично заинтере-
суван. Ловецът често се интерпретира като случайна фигура в разказа, но 
всъщност този образ носи дълбока символика за душите, които служат на 
Небето и на законите на еволюцията, подчинявайки се на отредената им 
роля безропотно. Те са просто изпълнители. Веднъж на едната страна, вто-
ри път на другата, но винаги запазват нравствената страна, своя личен мо-
рал чист и независим от морала на господарите си. Най-често символиката 
им третира въпроса за човека-служител и неговите лични критерии към 
заобикалящия го свят. Тяхно право е да решат как да постъпят в конкрет-
ната ситуация. Забележително е, че в българските сакрални вълшебни при-
казки ловците имат зловещи задачи, в които те прогресират и побеждават 
злото, като не го извършват. 

Изводи
Нива на символиката на информацията, закодирана в приказката. 
1. Първо ниво:
Епохата на Сътворението на Човека - Трета Коренна Раса. 
Снежанка бележи епохата на Етерното уплътняване на плазмените 

тела на духовете (енергиите) - последната четвърт на Трета Коренна раса. 
Първа четвърт е У - Огънят (Саламандър);  втората четвърт е Въздухът 
(Елфи); трета четвърт е Водата (Русалка) и четвърта четвърт е Земята 
(Джудже, минералите.)

В последната четвърт на Трета коренна раса Небесната душа Снежин-
ка приема даровете на Джуджетата, за да може да възпроизвежда материя-
та – да ражда материалните тела на душите. Тя спи в креватчетата на всяко 
от седемте джуджета. Джуджетата й отстъпват последователно креватчета-
та си – дават й правото да приеме своя личен базов елемент от Кристалното 
царство (елементите), които символизират. Яде от паничката на всяко от 
тях – приема елемента в собственото си тяло и може да го превръща в съ-
единения, творящи в жив организъм. Седи на всяко от столчетата, тоест 
базира елемента, който е усвоила трайно в тялото си.

Всяко джудже е символ на определен химичен елемент, който актив-
но играе роля в структурирането на тялото на животинския свят. Све-
щените Седем елемента, от които се произвеждат всички други химични 
елементи. Те не са първите Седем елемента от таблицата на Менделеев, но 
са водещите Седем елемента в процесите на алхимичното структуриране, 
функционирането и разрушаването на органичното тяло. Без тях не може 
да има живот, не е възможно да се въведе стабилност в структурата, а чрез 
тях настъпва и смъртта. 

Осмият елемент, отразен символично в приказката, е Небесен и не 
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може да се усвои от природата – той е част от Целостта на Вселената - 
Принцът. 

Отношението Седем джуджета – Принц изразява отношението Земя 
– Небе и се представя от израза 7:1, но и 7+1, което е равно на 8 – Зако-
нът на Осморността, на Живота, Джедже. Но 7+1 може да се получи едва 
тогава, когато Снежанка усвои качествата на Седемте. Така Принцът носи 
математическия символ 1, а Снежанка - символа 7.

Усвояването на тези седем елемента всъщност бележи способността 
на Снежинка (женската небесна субстанция - БА), станала човешко съще-
ство (КА), да възпроизвежда Седемте елемента на творчеството и така да 
стане майка на нови КА – човешки души. Творящите елементи, които чрез 
утробата на жената могат да структурират биологично тяло, са Пет плюс 
Два особени: Кислорода и Лития. Кислородът не е само отделен елемент - 
той е и поддържащият процесите на живота. Литият е елементът разруши-
тел – регулира циклите. Литият е в основата на породообразуващите ми-
нерали. Намира се в постоянен състав във всички живи организми, но все 
още има неизяснени функции. Литият е главният символ на Балканския 
полуостров като „Жлеза на времето”, защото първите процеси, осъществи-
ли преминаването на кристалната структура (камък) в земя (пясък, пръст) 
са станали на Балканите, в геомагнитната зона на Центъра на хармонията. 
Недостигът или прекомерното наличие на литий в човешкия организъм 
(мозъка) води до шизофренни или олигофренни заболявания. Литият е 
този, който контролира в ДНК процесите на живота и стареенето – една 
тайна, която все още не е ясна на генетиците. Кислородът контролира про-
цесите на живота, литият - границите на тези процеси.

Принцеса Снежанка е готова за своя Принц (Духа, Ян), когато е спала 
и яла при джуджетата - усвоила е седемте субстанции (седемте елемента) 
и е развила способността да стане Невеста. Невестата е момиче, току-що 
станало жена – булка, имала е своя полов акт, ще ражда. Когато е готова - 
може да ражда, Духът (принцът, женихът) идва при Невестата, за да стане 
тя майка, да ражда души на Земята.

2. Второ ниво: Зачатие.
Снежанка е Душа, тръгнала по пътя на Божественото творчество – да 

ражда живи същества - тоест хора. Но преди да осъществи развитието на 
Четвъртото царство – Човешкото, тя трябва да усвои качествата на другите 
три царства: Минералното, Растителното и Животинското. Процесите на 
усвояването  им са реализирани, когато ловецът я пуска да избяга и тя, ос-
танала сама,  търсейки Пътя на своето избавление, навлиза в:

- Планината.  Минералното царство (елементите)

- Гората – Растителното царство (вълната  545), тоест в Етерното поле 
на Земята, и 

- контактува с представителите на Животинското царство – сърнич-
ки, зайци, мечета и т.н..

3. Трето ниво: Усвоява способността да организира елементите на 
материята в жив организъм.

Приказката за Снежанка и Седемте джуджета съдържа алхимичната 
тайна на тангризма за структурирането на елементите на Земята в жив ор-
ганизъм.  Тя разглежда базовите Седем елемента, водещи днес в таблицата 
на Менделеев, както и Осмия елемент – космичният представител на еле-
ментите (Н). Производните на тези седем елемента, разгледани през идеята 
за Танца на Добродушко и Чевръстко, дава производните на всички оста-
нали елементи – дава валентността. Танцът на двете джуджета означава 
валентност – възможност за отношения между елементите. Поставя се на-
чалото на производните на елементите. Така съединенията плюс утробата 
(Снежанка) дават идеята за творчеството (раждането).

Можем да кажем с увереност, че българските колобри са 
знаели отношенията между химичните елементи далеч преди гениалният 
руски учен Менделеев да ги систематизира и даде на човечеството. Нека все 
пак не забравяме как той сам споделя преди смъртта си, че е сънувал под-
реждането на периодичната таблица и след това само е довършил система-
тизацията. Остава обаче все още неизяснен въпросът за Пълната последо-
вателност при подреждането на елементите – идея, която дава основание 
да мислим, че Менделеевата таблица все още не е окончателна. В тангризма 
се твърди, че всички елементи трябва да са като Джуджетата – живеят и 
работят в пълна последователност, тоест липсват ясно разграничени Пери-
одите. Оставяме този въпрос на специалистите-химици.

4. Четвърто ниво: Лична алхимична символика на Джуджу и на 
Принца.

Сега ще разгледаме джуджетата Джуджу, когато илюстрират елемен-
тите, преди да бъдат включени от Закона на Живота в Колелото на Живо-
та (Джедже). Откриваме в текста на приказката  следната информация за 
Джуджу като химични символи:

4.1. Всезнайко – вожд на всички джуджу. Елементът Кислород (О). 
Той е главният елемент, променящ елементите, без да променя същност-
та им. Затова е Вожд – ръководи и дава светлина (окисляване) на всички. 
Носи голям фенер.

4.2. Щастливко – Водород (С) – главен поддръжник на живота в при-
родата и животните. Носи лост. 
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4.3. Чевръстко – Силиций (Si). Носи тесла. Строител.
4.4. Добродушко – Калций (Са). Носи длето. Строител
Заедно с Чевръстко изразяват процеса Валентност. Начало на съеди-

ненията. Костна система.
4.5. Свенливко –  Азот (N). Носи лопата. Катализатор.
4.6. Сънливко – Желязо (Fe).  Носи двурога мотика. Хемоглобин.
4.7. Мърморко – Литий (Li). Носи кирка и малък фенер. Разруши-

тел. 
4.8. Принцът – Водород (Н). Универсален елемент на Вселената, един 

от най-разпространените в цялата вселена. Този, който участва във всички 
форми на живата материя – кристали, растения, животни и хора.

4.9. Чевръстко и Добродушко – работещи заедно, в комплект, изра-
зяват символично още един елемент – Алуминий (Al). Това е елементът, 
благодарение на който след дейността на Лития (Li) съществува литосфе-
рата – почвата, материята, дала живот на Зеленото царство.

Чевръстко и Добродушко носят една прекрасна идея за възможност-
та на елементите в природата да образуват сплави. В химията този процес е 
известен като Валентност – възможността електрони от един атом да прес-
качат в друг атом. Не можем да не се възхитим на блестящото хрумване на 
колобрите как да отразят този изключително труден за обяснение процес 
във времена, когато да се говори за химия в днешния смисъл на думата, е 
било направо фантастика. Наистина дълбоко незнание е царяло в човеш-
кия род. 

Самите имена на джуджу имат уникални символики. Чевръстко 
всъщност означава бързо, енергично, неспокойно, изключително актив-
но джудже. Не го сдържа Чевръстко и скача възторжено на раменете на 
джуджу Добродушко. А Добродушко е душа търпелива, етична и готова да 
изтърпи всички атаки върху себе си, без да се противопостави. Първото 
джудже символизира този, който се намесва, а второто джуде – този, който 
приема да му се намесват. Чевръстко е символ на атома, носещ свободен 
електрон, Добродушко - на атома, можещ да приеме в структурата си нов 
електрон. И ето ви покана за танц: елементът, отдаващ електрон, навлиза в 
полето (качва се на раменете му) на готовия да приеме електрон - става съ-
единение на двата елемента, така както двете джуджета стават едно Голямо 
джудже. Този двоен елемент застава пред принцеса Снежанка и започва 
танца на новото, вече от три елемента съединение, на сложната сплав – 
сложните молекули и т.н. 

Ако си представим Снежанка като единица (1) и двете джуджета като 
друга единица, но съставена от две равни половинки (1/2+1/2), можем да 

си дадем сметка, че по време на танца всъщност участват три елемента. Ето 
как равенството 1:1, съставено от момичето и кавалера, всъщност е 1:2, ко-
ето като сбор дава три елемента. При алхимиците, особено в този случай, 
едно плюс едно е равно на три. Получихме сложна сплав – от три елемента. 
Безупречен символ за сложните съединения, сложните молекули. Усещате 
ли, уважаеми читателю, че ДНК е вече възможна?  

И още нещо: танцът на Снежанка и двете джуджета е всъщност 
идея за Цялост, за завършен процес, което в съвременната наука се на-
рича ковалентност – насищане на валентността. Ковалентността дава 
възможност на нейната утроба да ражда, защото тя е овладяла проце-
са за изграждането на молекули от елементите на земята – чрез храната. 
Така започват процесите на свойствата на веществата. Освен йонната 
връзка съществува и ковалентната. Организмът на Снежанка е овла-
дял необозримо сложния процес да разгражда храната на химически 
елементи, след което ги организира по нов начин, превръщащ новите съе-
динения в молекули, клетки, органи и накрая организъм. ЖИВ организъм. 
ЖИВИ души човешки. Поставя се началото на трансмутаци-ята на „ато-
мите по химично сродство” в Човешкото царство.

Сега можем да схванем по-добре кодовата символика на незабележи-
мите иначе изрази в приказката: спи на всяко от леглата на джуджетата 
(усвоява Неговия елемент в чист вид, насън - алхимично), яде от купичка-
та на всяко джудже (усвоява на биологично ниво този елемент, в тялото 
си), танцува с двете джуджета  - усвоява процеса валентност – ковалент-
ност. Остава... Какво остава? Остава да дойде Принцът, за да започне твор-
чеството на елементите (зачатието на биологичен вид, наречен Човек).

Ако танцът на Снежанка с джуджетата е код за процеса валентност 
– ковалентност, то Танцът или отношението между Снежанка и Принца е 
алхимичност. Тази алхимичност е вече нивото трансмутация по „психично 
сродство”, което се реализира чрез трансмутацията по „химично сродство”. 
Танцът между тях е прелюдията на предстоящото полово тайнство.

От този момент нататък Снежанка е завършена като развитие, като 
възможност да твори същества. По отношение на всички химични въз-
можности тя е ковалентна, тоест с наситени връзки в света, в който живее 
и който вече ще може да възпроизвежда. 

Седемте свещени елемента на земята могат да еволюират и са в състо-
яние да дадат лично творчество чрез  съединения помежду си и с Небесния 
елемент (Н) - Принцът (8-мият елемент). Следствието е способността на 
Кристалното царство да възпроизвежда живи същества. Ето затова един  
джуджу  се нарича Щастливко – въглерод (С). Щастието му се състои в 
раждането на Царствата и съществата в тях. Неговият личен принос е пря-
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кото му участие в този процес. Нека си припомним, че той пръв забелязва, 
че в къщичката има светлина, има присъствие, както присъства във всичко 
живо самият той – въглеродът. 

5. Пето ниво: Отношението Принц – Принцеса (Светлина – Крис-
тал, Енергия – Материя, Мъж - Жена) дава знание за символа на Живота на 
нашата планета – формулата на Живота – ДНК. Казахме по-горе, че на би-
ологично ниво Принц и Принцеса, като половинки на Пер, символизират 
половата клетката – гонадите. А именно те образуват ДНК, най-сложната 
молекула на живота и преносител   на наследството – Дългата памет, както 
се  нарича в колобърството.

В графичните символи на разлагането на светлината виждаме, че ни-
вото Човек, или Бог, е четирираменно – то съответства на четирите азотни 
бази: аденин,  гуанин, тамин и цитозин. Но на ниво действаща ДНК връз-
ките стават много сложни, затова няма да ги разглеждаме в дълбочина, а 
само ще илюстрираме тези четири азотни бази, които отговарят на кодове-
те: вода, огън, въздух и земя, както и на четирите кръвни групи.

 Въглеродът, кислородът, водородът и азотът са четирите базови хи-
мични елемента, определящи основния (96 - 98%) химичен състав на клет-
ката. В езотеричен план са кодирани под наименованията вода, въздух, 
огън и земя. При сформирането на своето ново тяло космичната  душа (БА, 
елементът метал) прибавя към тази четиристепенна база останалите еле-
менти, които предопределят специфичността на нейното материално тяло. 
Те са седем, колкото е броят на всичките джудужу. Елементите, участващи 
в структурата на клетката, носещи кода на седемте джуджу, са: фосфор, 
калций, калий, сяра, магнезий, натрий и хлор. Тези седем елемента опреде-
лят цялата гама от лични характеристики на човешката душа (КА). Общи-
ят сбор на химичните елементи става единайсет, но пълният е свещената 
дванайсетица. Елементът, който допълва тази свещена цифра е женският 
– Снежанка, която обаче не може да твори сама, без своя Принц, вслед-
ствие на което дванайсетият код става двуполярен: Принцеса и Принц. 
Принцесата и Принцът са двата вида полуклетки, които събрани заедно в 
пълнотата си и прибавени към единайсетте елемента, дават дванайсетия – 
половият. 

Нека си припомним, че половите клетки са ½ от соматичните. Струк-
турирането на ДНК е дело на половите, но и всички соматични клетки (те-
лесни) са дело на същата ДНК. На химично ниво Снежанка има химичния 
израз Лед (вода, H2O) в кристално състояние, част от който е Принцът (Н). 
Съединението Вода в агрегатното си състояние Лед изразява съединението 
на Небето (Н) и Въздуха (О). Представителят на Небето (Принцът) и глав-
ният представител на земните творящи същества Вождът Всезнайко  обра-

зуват химичното съдържание на Майката на човечеството – Снежанка. 
Казаното по-горе определя ново ниво на вътрешни химични отно-

шения, което определя седемте джуджу като нов вариант на кодиране. Сега 
те имат символиката и на седемте нови елемента, посочени по-горе като 
допълващи четирите основни, базови елемента.

Направеният анализ се отнася до Принципа за структуриране на 
ДНК в нашата Слънчева система, който  не е предмет на този анализ.

6. Законът за Симетрията включва Шесто ниво като основно за 
всички силициеви кристали, от където става ясно, че джуджу Чевръстко 
полага основите на кристалното царство, на най-разпространения елемент 
на земята – силицият (Si).

Силициев кристал
7.  Шестраменната симетрия на кристалната структура изгражда и 

бензолното ядро в химичната подредба на взаимодействията Седмо ниво, 
производно на Шесто, но в органичната материя. Благодарение на него 
„неживата материя” може да трансмутира атомите по „химично сродство”, 
докато структурират организъм с органичен характер. Казано алхимично: 
преминаване на тялото от  Минералното царство в Животинското.

              
Бензолно ядро

Цялата органична химия се проявява като интерпретация на Закона 
за Симетрията на полярностите, изразен прекрасно в трите тангристки 
символа на Костенурката.
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В българските национални шевици са отлично запазени традиции-
те на това дълбоко сакрално тайнство, което и до днес краси престилки, 
сукмани, килими и други произведения на везмото и на тъкаческото из-
куство. И най-беглото вглеждане във фигурите  дава богата и озадачаваща 
информация, ако знаем какво означават те, какъв е техният символичен 
смисъл. Да се приема, че приготвянето на моминските и булчинските чеизи 
и дарове, така богато изпъстрени със фигури, е плод само на случайния на-
роден творчески гений, е наивно и неприемливо. Всички народи запазват 
по някакъв начин своите духовни и житейски синтези чрез фолклора. Бъл-
гарският е особено богат във всичките му направления. Но приказният, 
песенният и танцовият фондове са уникални. На базата на гореспомена-
тите символики ще разгледаме как е интерпретиран символът Семейство в 
шевици и тъкачество.

Костенурка - Планета
Символичен модул на Костенурка 
- Планета в тъкачество и шевици

Символи на Костенурката в половото тайнство:

Годеж Сродство

Сватба

Семейство Сродени семейства

Род Сродени родове

Народ (племе) Сродени племена

Снимки на символите в Чипровски и Котленски килими:

Маказ Канатица I Канатица II
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Двоен маказ I Двоен маказ II Двоен маказ III

Пресечен маказ Двоен маказ или 
свещница

Двоен маказ Двоен пресечен 
маказ

Котленски килим

Котленска килимена черга от XIX в.

Котленски килим от 1881 г.
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С разкодираното знание установихме, че дванайсет хиляди години 
преди Д. Менделеев колобрите на Танг-Ра са извличали знания за химич-
ните елементи  и участието им в  Сътворението от прекрасната българска 
приказка „Принцеса Снежинка и седемте Джуджу”.  Знание, което не се 
простира само до извличане специфичността на химичните елементи, но и 
до участието им в законите на живота, на живата материя – тази, която 
има душа -  алхимичната. 

Понеже в основата на тялото лежат неорганичните елементи, изли-
за че знанието на колобрите се простира и върху неживата материя, тоест 
върху всичко материално на планетата ни. Но тъй като неорганичните еле-
менти участват в органичната материя, алхимичният извод, че няма нежи-
ва материя, е ясен и логичен.

Предполагаме, че читателят вече е наясно защо настояваме тази при-
казка да бъде смятана за българска. Не можем да си представим, а до този 
момент не познаваме друг народ, да носи предания и анализи с такава на-
соченост на някоя от приказките, които разказва. Все още нямаме право 
да разгледаме най-високото ниво на символите Принц – Принцеса, тогава, 
когато те самите достигат нивото Пер, за  което днешната наука няма дори 
идея или хипотеза. Ако това все пак някога стане, тогава читателят ще се 
увери, че архетиповите модели на Карл Юнг се съдържат в българските 
сакрални приказки като общочовешки образи - кодове, поднесени на чове-
чеството хилядолетия преди нас.

И за да обосновем още веднъж българския характер на сакралните  
вълшебни приказки, ще добавим и знанието, че Седемте центъра на Джу-
джу, ръководещи в момента еволюцията на Коренните  раси, се намират 
на Балканския полуостров. Те имат своите Седем аналогични центъра по 
тялото на планетата Земя, намиращи се в постоянна енергийна връзка  с 
центровете на Балканите. Енергетизацията им започва оттук и завършва 
тук – на Балканите – Жлезата на времето.

Сакралните центрове на Седемте Джуджу и Принца на Балканския 
полуостров са:

Центърът Всезнайко е Мадара.
Центърът Щастливко се намира в Рила, връх Мусалла
Центърът Чевръстко и Добродушко е Рупите.
Центърът Сънливко е Царичина.
Центърът Свенливко е Царевец.
Центърът Мърморко е връх Триглав в Балкана. 
Центърът Принц е светилището Перперек.

8. Осмо ниво на сакралност на тази приказка се отнася до една тайна, 
която езотерици, окултисти, свещеници, политици, а днес и учените, ни-
щят и разнищват от хилядолетия, но уви... напълно безрезултатно. Греш-
ни са им всичките подходи, методи и анализи, които опират или до пара-
доксално пристрастие, или до безплодни умозаключения. Става въпрос за 
споменатата древна наука алхимия.

Още в началото искаме да предупредим читателя, че няма да му ка-
жем как се прави от оловото злато, нито пък какви кашички да забърка, 
та да получи философския камък. Тези измислици са плод на нечий ум, с 
който категорично нямаме нищо общо. Алхимията е наука. Алхимията е 
наука за връзката между химичните свойства на елементите и психичното 
ниво на тяхното трансформиране в човешкия организъм, което става само 
и единствено чрез енергиите  на Етерното и Умственото тяло. Тъй като ма-
терията е много сложна, трудно обяснима и притежава много недопустими 
за непосветените знания, я разгледахме кратко в отделна глава. 

Сега ще продължим да анализираме алхимичните нива на този не-
въобразимо сложен процес на душата, успяла да овладее и устойчиво да 
въдвори Себе си на Пътеката на Личната Духовна еволюция.
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    ЯН БИ БИ ЯН 
 
В приказката „Златното ключе” видяхме как става творчеството на 

първото човешко същество на земята в Първа и Втора коренни раси, кога-
то материята още няма тази плътност, която знаем днес: процесът на пре-
минаване на атомите (вече и кармично зависими) от ниво на растителна 
молекулна организация на ниво животинска молекулна структура. Понеже 
споменаваме отново всеизвестното, но малко познато в дълбочина поня-
тие Карма, налага се да му отделим малко внимание, което ще улесни раз-
бирането за специфичната трансформация на молекулния строеж от при-
надлежност към едното царство в друго. 

В книгата „Пътят на пробудената душа” разгледахме петте нива, през 
които преминава структурирането на материята. Там говорихме за кар-
мичните атоми на Слънцето, Земята, материята и т.н. Сега ще разгледаме 
само огромното наследство от кармични (задължителни) качества на ато-
мите, които вътре в материята (само на ниво материя от планетата Земя) 
имат нови циклични промени, позволяващи им да изграждат молекулни и 
клетъчни системи, принадлежащи към  Кристалното, Растителното и Жи-
вотинското царства. 

Обръщаме внимание на читателя, че индийското понятие Карма 
най-често се свързва с причинно-следствените процеси, които настъпват 
в живота на човека и имат определено личностен аспект, тоест отнасят се 
до неговия личен живот. Тук употребяваме понятието Карма принципно, 
тоест  отнесено към материята в царствата, а не към определени същества 
и субекти. 

Посочените три царства са видова промяна на структурата на тежката 
материя.  В приказката „Златното ключе” проследихме епохата на преми-
наването на структурата от растително ниво на организация на атомното, 
молекулно и клетъчно вещество в структурата на нов вид атомно, молекул-
но и клетъчно организиране, каквато е материята (тялото) на животинския 
организъм – тогава, когато Бура става Магаре.

На втори план разгледахме как преминава преструктурирането на 
същите структури от животинското ниво в ниво човешка структура (тяло) 
- тогава, когато  Бура става Човек, тоест подлежи на еволюционни процеси 
и от етичен порядък.

Такова е творчеството на Земния Логос, на планетарната йерархия, на 
Седемте творци на Земята, начело с планетния Ангел Луцифер. Едва след 
този процес идва нова пулсация и нов цикъл определя следващото ниво на 
духовността.

Успоредно с този  планетарен творчески процес на земята живеят още 
два вида човешки същества, вече достигнали определено ниво на еволю-
ция: Лунното и Вселенното човечество. За да сме коректни ще добавим - на 
Земята живеят следните видове човешки общества: Земно, Лунно, Слънче-
во, Юпитерово, Сатурново и Вселенно човечества. Последното най-често 
пребивава в човешки земни организми, служещи временно за гостоприем-
ници на тези престанали да се прераждат в материални тела висши духов-
ни същества.

Сега обаче няма да се занимаваме с никое друго, освен със земното 
човечество, тоест как Мура става Бура, а след това Човек и духовен човек.

Успоредно с този вид човечество обаче на земята живеят и така нари-
чаните лунни хора, дошли тук да завършат своята еволюция, защото Луна-
та е изпаднала преждевременно в колапс и времето за естествена еволюция 
на съществата на нея не е стигнало. Тогава човечеството слиза на планета-
та Земя, за да продължи своята еволюция. На Луната остават само душите, 
които вече няма да се прераждат.

Да проследим сега как това същество – лунната душа – слязла в мате-
рията и положила началото на земното човечество, ще еволюира до одухо-
творен човек,  в края на Пета коренна раса.

Няма да преразказваме тази приказка, защото тя има обем на роман. 
Нека любознателният читател прочете това прекрасно, макар и много осъ-
временено съчинение на гениалния Елин Пелин.

    
Анализ на приказката 
Приказката „Ян Би Би Ян” е една от най-сложните за анализиране, 

защото нейният автор Елин Пелин я разширява и осъвременява така, че 
тя става роман. Не толкова обемът, колкото допълнителните отклоне-
ния в повествованието усложняват естествената логика на анализа. Най-  
трудният момент е разделянето на приказката на два разказа, при което 
единият от основните персонажи дяволчето Фют въобще липсва във вто-
рата част. Появата му косвено  на два пъти не е достатъчна. Осъвременя-
ването, в неговата естествена и логическа връзка с живота довежда до там, 
че вместо Фют - носител на човека става ракетата. Приказката е блестящ 
пример за привнасянето на нови елементи в разказа, които довеждат до 
неимоверни разширения, без да унищожават основната сакрална идея.  
Ако игнорираме описанията на ракетата и всичко свързано с нея, ще от-
крием веднага нуждата от Фют, защото някой трябва да носи на гърба си 
Ян Бибиян. Въпреки тези новости, не съществуват сериозни проблеми при 
разтълкуването. На читателя ще му направи впечатление, че елиминираме 
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някои моменти от разказа, защото те са привнесени и нямат отношение 
към вложеното тайно знание.

Придържането ни към повествованието ще бъде формално, поняко-
га доста условно, защото логиката на тълкуването изисква друг подход. 

За да стане от самото начало ясно каква принципна информация се 
крие зад всеки персонаж, ще отбележим основните му характеристики, 
служещи за отправни точки в тълкуванието. След това ще обхванем цялата 
приказка като анализ. Ще запазим разделението на две части, защото така 
или иначе повествованието дели събитията на два главни момента: на Зе-
мята и на Луната. Но във втората част Ян Бибиян ще лети на гърба на Фют, 
както е в древния оригинал.

Приказката представлява една система за анализиране на скрития от 
хората процес за слизането на душите, развивали се през периода на Лун-
ната верига, от Луната на Земята и възможността отново да се върнат на 
Луната, където трябва да приключи личната им еволюция. Казаното раз-
кодира и знанието на древните българи, че на Луната хората са достигнали 
стадния начин на живот, без да успеят да еволюират до личности. С изклю-
чение на елитното общество (Царете и семействата им), нямаме никакво 
лично индивидуализирано развитие – другите са просто сбор от същества 
- лунаги. Тайното име на всички души от това интелектуално ниво   е Ян Ба, 
тоест душа от космоса (Ян), слязла за лична еволюция в материята до ней-
ното одухотворяване (Би). Процесът на това съзряване и преминаването 
от ниво Интелект към ниво Духовност се илюстрира с буквата „И”, затова 
героят не се нарича Ян Ба, а Ян Би – тоест космична душа, достигнала раз-
витие.

В старинния вариант на приказката Фют разкрива на Ян Бибиян тай-
ната на неговия прякор, от което той разбира, че когато душата тръгне по 
пътя на своето духовно развитие и стане ученик, Небето й дава ново име, 
доказващо стремежа за индивидуално развитие. Любопитно е, според нас, 
да се направи аналогия с душата на тракиеца  Херакъл, която преминава по 
същия път. Така българите и траките са достигнали по свой път до знание-
то за пътя на пробудената душа, но са ги развили по различен начин – въл-
шебна приказка и мит. Всъщност едно и също. А не казваше ли и Христос, 
че ще даде бяло камъче на всеки победил Княза на планетата, на което ще 
пише неговото ново име, което никой няма да знае, а само Той?!

Ян Бибиян се оказва име на развиваща се душа, еволюираща. В тан-
гризма Небесният ни дух има и името Ян, въпреки че за хората този сим-
вол има китайски произход, което не е вярно. Женският, земен символ Ин 
съответства на кода Душа.

Тази душа, жадуваща развитие  - Ян Ба, слизайки в материята на Зе-

мята, за да  еволюира чрез опита, когато премине успешно през пълното си 
обучение става БИ, тоест одухотворена душа. Момчето от нашия разказ се 
казва Ян Би. Но то носи скрити  в името си още две срички, които звучат 
като име, а всъщност са код: би ян. Тези две срички са огледален образ на 
първата част на името. Всъщност става въпрос за едно име, съставено от 
своя точен огледален образ: Ян Би – Би Ян. Сега можем да уточним, че 
името на героя е код за собственото му ниво на развитие. Когато еволюира 
душата му до възможност да тръгне към космоса, към Небето, тогава ду-
шата Би може да се завърне обратно и да стане отново чист Ян – интелек-
туализиран, просветлен и одухотворен.

Структурата на името регистрира движението на душата в сложния 
й път от космична (ян – дух), до Лунна, през Земното ниво (където трябва 
да стане Би) и отново лунна (Би Ян). Тук трябва да разгледаме знанието, 
че Духът реализира сам своето развитие, като преминава последовател-
но през три съществени етапа, осигуряващи духовната му еволюция – до 
божествена същност. Първият от тези етапи е, когато Духът слиза в по-
плътните слоеве на материалните светове и започне да живее, тоест да на-
трупва такава материална субстанция около своето енергийно поле,  че да 
може от нея да изгради плътно материално тяло – такова, каквото имаме 
ние. Именно тогава Духът става Душа. Тази все още с космични качества, 
полуплътна субстанция се нарича БА. БА не може да съществува в тежките 
материални структури, ако не се уплътни дотолкова, че да стане тяло, зато-
ва продължава уплътняването си, пропадайки дълбоко в тежката материя 
(като тази на Земята) и става човек. В това състояние (човек) тя се нарича 
КА – материална душа.  Станала материална душа, достигнала до своето 
пълно интелектуално (чрез опита)  развитие, триединната й същност тряб-
ва да се одухотвори, за да може отново да тръгне към космоса – тогава 
става БИ. 

Казано по-кратко: Духът (Ян) става космична Душа (Ба), която впо-
следствие става земна душа (Ка). Така Духът (енергия), достигнал до нивото 
космична  Душа (Ба), изградил свое лично материално тяло (Ка), започва 
своето духовно развитие. Когато след много прераждания и натрупване на 
личен опит, открие духовното у себе си и започне да се развива като духов-
на душа, става Би – възвисена душа. Сега става ясно името Ян Би - Би Ян 
какви тайни крие и защо всъщност не е име, а прякор, псевдоним на съще-
ство. А промяната в развитието на характера и поведението на тази душа 
дават да се разбере как се стига до нивото БИ. В юнгиански аспект можем 
да кажем, че това е архетиповият образ на първичното човешко същество, 
в което архетипът на небето (Ба) съществува латентно, докато не надделее 
над земния архетипов образ (Ка, човека).
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В българската именна традиция този процес, когато е родови, станал 
е наследствен в някоя генетична верига, се регистрира, като родът получа-
ва името БОЯН. Тук частицата БИ придобива духовен ранг (БО) и душата 
Ян я получава като свое тайно име: БО+ЯН. Родът Боян свидетелства за 
родова, генетично отработена и предаваща се на поколенията духовна ево-
люция. Боян е своебразна титла, епитет на цял род или коляно от българ-
ските родове. Боян като лично име се е появило много по-късно, в днеш-
ни времена, когато знанието за тази тайна е изчезнало напълно. Нека си 
припомним, че великият мислител, предал на човечеството философията 
на тангристкото учение, се нарича Лао Дзъ от рода Боян, което ще рече 
Мъдрецът от рода БОЯН. 

Сега можем да уточним още малко, какво от учението на Юнг за архе-
типовете може да бъде приложено към анализите на българските сакрални 
приказки. Ще го изразим по средният начин:

Архетиповият модел (ЯН), слизайки в материята като душа (БА), ста-
ва архетипов образ на човешко същество от материален вид (КА). Понеже 
душата Ба пребивава в човешкото тяло, те са единен организъм и човешко-
то същество (Ка)  става архетипов образ на по-висшата си субстанция (Ба). 
Героите в приказките са именно такива архетипови образи – с пробудена 
в себе си БА, което ги прави архетипови образи на Модела (Ян). Те са сим-
воли на специфична част от човечеството – на тези, които са пробудили 
своята духовност. Можем да уточним, че: когато човек не е  с пробудена 
душевност, не върви по пътя на своето посвещение, той е само Ка – него-
вата Ба още спи. Такива са обикновените хора, страдащите и потънали в 
невежество наши братя и сестри, за които посветеният ученик започва да 
се грижи. 

В заключение става ясно, че Духът (Ян) се явява архетипов модел на 
бъдещото човечество, на човешкото същество като идея, като програма. 
Небесната душа (БА) е реализацията на този Дух в материалния свят и като 
такава се явява архетипов образ на бъдещия човек – физическият (КА). 
Физическият човек (Ка), тоест всяко човешко същество, е носител на ЯН 
и БА, но в тяхното латентно състояние. Те обаче могат да се пробудят за 
развитие само и единствено благодарение на тялото КА, защото то може 
да чувства, да мисли и да синтезира критерии, които да го доведат до ево-
люция. ЯН, БА и КА са символи на прословутите три тела на човешкото 
същество, за които много се говори и малко се знае.

Много любопитен факт от историята на написването на романа „Ян 
Бибиян” е как Елин Пелин решава да даде на героя този прякор. 

Името възниква в семейната среда на писателя. Според спомените 
на съпругата му Стефана, те имали син, който се казвал Боян.  Това две-

три годишно момченце често обичало да подражава на възрастните, като 
”чете” книга или вестник, повтаряйки непрекъснато една и съща фраза ”ян 
би би ян, ян би би ян...”  За нас, по езотеричен път, е напълно обяснимо въз-
действието на детето над писателя, който с изострената си чувствителност 
схванал звучността на детското бръщолевене. Същата чувствителност, ко-
ято му е позволила по чисто интуитивен път да си „припомни” древната 
българска приказка и да я разкаже като ново творение на приказното твор-
чество, неусетно прераснала  в роман.

Любопитно е, че детето се казва Боян – име, което произхожда от ЯН 
БИ в БИ ЯН - нивото на еволюция на душата.

Както казахме по-горе, развитието на духовния процес в душата на 
момчето Ян Бибиян отразява цялата същност, нуждата от слизането на ду-
шите в най-тежката материална планета на Слънчевата система –Земята. 
Не може да се еволюира, без да се слезе в Царството на дяволите и да се 
излезе оттам - да се освободи душата от тяхното пленничество. Срещата с 
тези представители на злото е неизбежна и задължителна за душата, стре-
мяща се към висша еволюция. От нея не можеше да бъде освободен дори 
великият хунор Иисус с ранг Христос. Като Син на Танг-Ра, той се срещна 
със сина на Бога на планетата ни – Князът на планетата  - Сатана. Така си-
нът на планетния Бог и синът на Небесния Бог доказаха нивата си – тук, 
на Земята в света на злото. Едва след тази среща Христос можа да каже: Аз 
победих света! 

Характеристика на героите
Както казахме по-горе, ще анализираме персонажите по-схематично, 

за да може читателят да осмисля характеристиките на героите ясно и в тях-
ната сакрална идея.

1. ЯН Бибиян -  Човешкото същество, служещо за обект на тайната, 
няма още свое име. Душа в развитие, обикновен индивид от човечеството. 
Безличностен, безхарактерен и инертен във всичко. Неговата безименност 
го прави универсален знак за всяко човешко същество, живеещо в инерци-
ята на битието. Той е архетипов образ на всички нееволюирали  хора.

2. Родителите на Ян Бибиян – като всички родители в българските 
сакрални приказки и те присъстват някак инкогнито, без имена, без дъл-
бока характеристика и не вземат съществено място в развитието на съби-
тията. 

3. Фют – дяволчето е изключително важен персонаж. Това е съще-
ството от Луната, което Елин Пелин игнорира във втората част в интерес 
на осъвременяването. В оригиналното повествование обаче Фют е този, 
който трябва да изнесе Ян Бибиян на Луната. Основното, което научаваме 
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за него е, че дяволчето все още не се е  научило  да прави зло и това му е 
проблемът. Контактува със съществата от тъмната ложа – дяволите и може 
да влиза в Царството им, когато поиска. Притежава способността да се 
превъплъщава на каквото си поиска и може да преодолява пространството 
между Луната и Земята. То е отделено от своя род по същата причина, коя-
то е отделен и Ян Бибиян – несъвместимост с реда и порядките на своите. 
Фют не може да прави зло – игнориран е от обществото на дяволите. Ян 
Бибиян не може да прави добро – никой не го иска сред хората. 

Нека разгледаме по-добре името на дяволчето Фют.
В българския език буквата Ф произлиза от кръг с вертикална линия 

по средата. Структурно българската кирилска буква Ф представлява две 
кръгчета от двете страни на вертикална права. Кръгчетата са мъжът и же-
ната в божественото им подобие. Чертата дава вертикалата на творчество-
то и на разделението, затова  тя  сакрално означава:

а) полярност, пол, детерминация между Ин и Ян.

б) когато е в женския си вариант – линията е МАМА, хоризонтална, 
двете кръгчета означават: горното – Дух, долното - Душа, а линията е Ас-
трал. 

Буквата Ф е символ на процеса на преобръщението на душата от жи-
вотинска в човешка и на второ ниво: от Дух-Душа в Душа-Дух или в ЯН 
БИ – БИ ЯН (ЯН БИ става БИ ЯН). 

Ето причината дяволчето да се казва ФЮТ, въпреки, че би трябвало 
да е Фюд, което ще даде точната информация за него: Ф плюс ЮД – земното 
творчество, юдовото коляно. Така Фют става причината човешкото съще-
ство да се превърне в ново  -  еволюирало. Но йерархията на злото няма 
тази цел, тя не се стреми да накара човека да еволюира, а обратното - да го 
деградира и унищожи като духовност. Битката с тази йерархия и злото, ко-

ето тя е сътворила на Земята (Ада) е подвигът, който душата трябва да из-
върши, за да се освободи от оковите на материята и злото. Злото съществу-
ва и ние трябва да се борим с него, дори когато сме негови пленници. Вярно 
е, че то се е закотвило дълбоко в душите и ума ни и е станало вече естествен 
продукт от собственото ни съзнание, но това не е причина да не се борим.  
„Вяра имайте - казва хунорът Иисус - и другото ще ви се придаде!”.

4. Дяволът – баща на Фют. Родителят, който също като родителите 
на Ян Бибиян страда и търпи наказания заради странността на характера 
на детето си. Тази част на приказката е много интересна, защото според 
схващанията на писателя, родителите на дяволчето, също като родители-
те на всяко непослушно дете, трябва да страдат и да изживяват несгоди 
от тяхното поведение. Хуманността на твореца е поставила на едни везни 
живота на родителите, независимо от тяхната същност. В същото време 
идеята за отговорността пред поколението остава, дори когато говорим за 
дяволското племе. В целия разказ се прокрадва една напълно човешка сим-
патия на писателя към Фют, а и към страданията на баща му. 

5. Магарето – същество от бита на хората, което със своята кротост 
служи на агресивните и търпи суровото им отношение, без да го  е заслу-
жило с нищо. Уникален пример за смирение и търпимост.

Докато в „Златното ключе” магаретата страдат заради личните си ка-
чества, тук то е обект на подигравки и насилие от страна на Човека, което 
е израз на цялостното поведение на хората към представителите на Живо-
тинското царство. 

6. Кацарят – човек, който не търпи обществените непорядки и влага 
лично отношение към Правдата. Когато може, раздава сам правосъдието. 
Съществуват такива хора, които заради личната си непримиримост към 
неправдата, изпадайки в емоционално състояние, сами раздават правосъ-
дие. Като форма на възмездието ролята на Кацаря е много показателна за 
това, какъв ред цари в обществото на хората.

7.  Киселото кладенче – естествено място на злото. Място, вода, в ко-
ято става ферментация – кисела, гниеща вода. Зловонно място, определяно 
в целия фолклор като място на злите сили. В българския език това е черен 
кладенец (карабунар). Най-често тези места са се смятали за обиталища 
на дяволите, на злите сили. В преносен смисъл – вода, от която щом пием, 
умираме – вода на смъртта. Водата е полезна само за членовете на йерархи-
ята на злото – дяволите, това казват на  бащата на Фют самите дяволи. Ян 
Бибиян налива стомничка с вода от Киселото кладенче, Фют пие и момен-
тално оздравява. 

8. Враната – Съществото, знаещо скритите неща. В тангризма това е 
второто ниво на посветените от степента Гарван. Враната знае, че Ян Би-
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биян е жив, храни го, грижи се за него. Всъщност е омагьосано красиво 
момиче. Това е човешка душа, представена като животински персонаж. 

В приказката Враната е живо същество, омагьосано от мага. Като 
негова пленница душата трябва да живее в плен, докато не пристигне 
човек, който може да я освободи от магията. Момичето Иа е омагьосана 
жена. Така както Луцифер омагьоса Ева и тя стана подвластна на матери-
алните страсти. Но в нашия случай не невежеството и грешката ръководят 
душата, а пленничеството, което душата превръща в служба към човека- 
герой, тоест Ян Бибиян. С тази си теза тангризмът категорично се отличава 
от приказката в книга „Битие”. За тангристите този процес е Съдба и Дълг, 
а при евреите е падение и престъпление. Първото е Път на еволюцията, а 
второто е трагедията на невежеството и непослушанието.

Името на Иа също крие тайна. Тайната на единството, на двуполяр-
ността на Цялото. Нека се опитаме да произнесем гласно името ИА. При 
правилно произношение, без удължаване на И-то се получава звукът Я. Я 
е последната гласна в българската азбука. Тя е затварящата проявлението 
звукова вибрация, бележеща пълнотата на проявения Ян. Всъщност жен-
ската субстанция Ин, символизирана чрез архетиповия образ на жената 
ИА, дава вибрацията на енергията Янг, но като негова съставна част – бук-
вата Я е началната буква от името на момчето, чието цяло име означава 
самата енергия ЯН. 

Така Иа е име на половинката на момчето Ян Бибиян, неговият жен-
ски аспект на проявлението. И ние виждаме как в действието на разказа 
ролята на Лиана приключва бързо, докато Иа продължава да живее с ге-
роя. Тя е тази, която непрекъснато се осведомява как е на Луната и кога 
ще се завърнат обратно. Връзката между тях е реална, истинска и с обич, 
защото те са една цялост. Като единосъщна половинка на героя, Иа е съ-
пруга и майка, което не е трудно да предположим, въпреки че Елин Пелин 
не разисква връзката им. Определено можем да кажем, че двамата герои са 
сродни души, една разделена в разказа и битието цялост, на която тепърва 
й предстои съединение. Този процес на съединението на Двойките Мъж-
Жена (Адам-Ева) ще разискваме още няколко пъти в отделни приказки, 
където проблемът става основен за вложеното сакрално знание. Сега само 
обръщаме внимание на читателя, че когато на земята се прояви човешко 
същество, то принципно не е само, а придружено от своята половинка, с 
която рано или късно трябва да се срещне в живота. Интересното е, че по-
ловинката на Ян Бибиян - Иа, е пленничка на Царството на злото – мяс-
тото, където на героя му предстои да отиде. Иа попада по-рано от него в 
магията на земните магове и оттам успява да помогне на героя.

9. Иманярите – привнесен персонаж, не съществува в преданията. 

Тези, които търсят лесни печалби и са готови на всичко, за да ги получат. 
Това са душите – тарикати, които живеят на гърба на другите. Интересен 
персонаж, който срещнахме разработван в още една приказка – за дърве-
ното човече Бура.

10. Калчо – този герой съществува  в оригиналната колобърска при-
казка само в първа част. Това е човекът от кал – библейският Адам, творе-
нието на Земния Логос. Размяната на главите има изключително интересен 
анализ, който ще разгледаме подробно.

Калчо е човек от земята, от нейната материя. Той няма еволюция на 
другите планети от Слънчевата система. Символ е на Земното човечество.

Ян Бибиян е душа от Лунното творчество, която е слязла на Земята за 
да завърши своята еволюция в тежките полета на материалния опит. Така, 
изравнявайки се със земните хора, небесните човеци ги подпомагат да ево-
люират заедно с тях, а те самите се възползват от опита на битието, което 
могат да имат само тук – на земята.

Бащата на Фют, старият дявол, разменя главата на Ян Бибиян с тази 
на Калчо. Така небесната душа на Ян Бибиян попада под въздействието 
(ума) на нееволюиралото земно човечество. В този факт е кодирана идеята 
за пропадането на Небесните души в тежката материалност на земната ге-
нетика. Връзката на Небесните синове със земните дъщери е описана твър-
де кратко и неясно в глава шеста, втори стих, на книга Битие. Смесването 
на небесната със земната енергии дава едно ненужно гигантско поколение 
(титаните), което обаче не може да остави поколение след себе си, защото е 
случайна смесица, довела до голяма и фатална за небесните души мутация. 
Тази мутация осигурява бързото скокообразно еволюиране на земните 
хора, но деградира небесните и те стават зависими и отговорни за връзка-
та си с тях. Това определя голямата взаимосвързаност между земните жени 
(телесната форма) и небесните синове (небесната енергия). Небесният ум 
на Ян Бибиян получава чрез дяволите земно тяло, а земното тяло на Калчо 
получава Небесна глава (ум) и двамата приятели започват едно ползотвор-
но съжителство, благодарение на което земното момче (от кал) се развива 
бързо и качествено. В тези две момчета е вложено тайното знание за отно-
шенията между двата вида човешки същества, живеещи едновременно на 
земята.

11. Чичо Горчилан, баща на Калчо –  това е Творящият земен Логос. 
Богът на земното творчество - Луцифер. Луцифер не е Сатана. Той е баща 
на земното творчество, включително и на хората „по подобие”, затова не е 
лош към тях, а е строг съдник на делата им. За него всички земни души са 
негови деца, затова той се стреми да бъде справедлив към тях. Този, който 
се мъчи да ги компрометира, който ги подлага на изпитания и ги подвежда 
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да грешат, е Сатана. омагат му неговите ангели – дяволите. Уточняваме, че 
дяволите не са демони. Демоните са съвсем друг вид йерархия и тя не при-
надлежи към злото, а към служителите на знанието. Демонът дава знание-
то и не носи отговорност как ние го използваме, докато дяволът подвежда 
към злини хората, внушава им злото. От  приказката ясно разбираме как 
дяволите обучават малкото дяволче Фют да прави злини и пакости на хо-
рата. 

12. Цигарата – дейността на тъмната ложа и средствата й да дегра-
дира човека. Цигарите и алкохолът са едни от основните средства за дегра-
диране на енергийната същност на човека. Цигарата е олицетворе-ние на 
възможността човек сам да спре своето еволюционно развитие, сам да се 
провали чрез порочни удоволствия, към които привиква до зависимост. 
Тя унищожава въздействието на космичната енергия ЦИ върху организма 
на хората. Енергията ЦИ (прана) навлиза в човешкия организъм чрез въз-
духа. Праничната субстанция отива в белите дробове и мозъка и ги храни 
с енергия. Когато пушим, ние затрудняваме притока на тази енергия, коя-
то след две поколения се проявява в децата ни като болести, недъзи и т.н. 
главно в белодробната система. 

При жените-пушачки следствията са още по-трагични, защото енер-
гията ЦИ навлиза в гърдите на жената и чрез млякото се предава на бебето. 
То не може да я получава в нужното количество без помощта (кърмата) на 
майката, защото все още организмът му не е приключил своето физическо 
изграждане – Астралното тяло е недоразвито до  7- та година. Истинското 
му развитие обаче приключва едва на 14 години – в пубертета. Първата 
година след раждането организмът  на бебето има огромна нужда от тази 
космична енергия, за да развие правилно и своята чувствителност, чийто 
главен организатор е Астралното тяло.

13. Царството на злото. Сборището на дяволите. Това Царство съ-
ществува успоредно с нашето реално човечество и може да се намесва в 
делата ни. Царството на дяволите е отделно от царството на маговете. Те 
съществуват успоредно и независимо. В много отношения си приличат, за-
щото приказката разглежда тайната на магьосниците от миналата Четвър-
та коренна раса, когато те са злоупотребявали системно с уменията си в 
своя полза – за власт и пари.

От Сборището на дяволите се запознаваме с обществото на  Злото. 
Всички дяволи са добре организирано общество за системна и планирана 
дейност срещу хората.  От названията и репликите им научаваме,  че имаме 
Началник на убийците, Началник на лъжците, Началник на крадците и т.н. 
Обществото им представлява една организация за депресиране и деграда-
ция на човешките същества. Те са безмилостни както към хората, така и 

към своите събратя, които не могат да изпълняват задачите си. Зад „Врата-
та на царството на дяволите” Ян Бибиян чува шум, после викове и удари. 
Той разбира, че бият Фют, защото е позволил да му откъсне опашката. Фют 
моли да го пуснат и да не го бият, но ударите се сипят един след друг. Така 
Ян Бибиян разбира, че в царството на злото, на земята, дяволската опашка 
е голяма сила. Той схваща, че притежаването на атрибут от съществата на 
злото може да му даде редица предимства в личната му борба с тези съ-
щества. Така неусетно, тоест алхимично, в душата на героя се промъкват 
първите идеи за упражняване на власт, а оттам бързо-бързо покълват и 
семената на бъдещите му подвизи. Но в неговата душа вече има промяна, 
която ще го изведе към друга развръзка. В този момент обаче той ясно съз-
нава нарасналата си сила и възможности

14. Опашката на Фют – отличителният белег на различните съще-
ства. В случая това е елементът на различието и на силата на ложата на 
злото. Днес символът се е превърнал в основен християнски белег на йе-
рархията на злото. Подчертаваме, че е български и идва от дълбока древ-
ност. Този отличителен белег на дяволите не е нищо друго, освен символ 
на животинското у нас. Всички животни имат опашки, тя е кормилото на 
техните организми, когато тичат, скачат или дори прелитат от едно място 
на друго.  За дяволите тя е свещен атрибут на силата. Фют е неспособен да 
направи нищо без нея, а притежанието й от хората обезсилва дяволското 
съсловие. В тази тайна има много кодирана информация за названията на 
трите нива в степените на българската колобърска традиция, но тук не мо-
жем да я разискваме.

Опашката на дяволчето представлява символ на атрибута, за значе-
нието на който говорихме още в началото, на посветените, на знаещите, 
които могат да го ползват съобразно своите цели и нужди. При правилно 
използване на атрибута, във вълшебните приказки се получават  предва-
рително загатнатите или категорично определени посоки на развитието на 
действието. Когато обаче атрибутът не се използва целенасочено или по-
падне в чужди ръце, неговата сила става опасна дори за тези, които са го 
създали или притежавали. Обръщането на вълшебната сила на атрибута не 
е често срещан, но характерен белег на вълшебството. Много често някоя 
черта от характера или предмет на силата - например пръстенът, стават 
притежание на противниковия лагер и борбата приема неочаквани обрати 
и направления. Това усложняване на сюжетното развитие във вълшебните 
приказки се прави най-често за да се продължи  трансмутационния про-
цес  чрез „атомите по психично сродство” в душата на героя, вследствие на 
което той променя някое от своите качества, а не рядко и цялата посока на 
развитието. 
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Въобще преминаването на  един вълшебен атрибут от една ръка в 
друга напряга много и развива допълнително основната сюжетна линия, 
при което мотивацията уж се променя, усложнява, но всъщност само се 
доразработва. Като вълшебен атрибут опашката на дявола е превантивно 
средство авторът да насочи действието към определено развитие,  каквото 
в  случая представлява възможността Ян Бибиян да пребивава по-спокой-
но в царството на мага Мирилайлай, както и на Дяволите. Всъщност имаме 
развитие на скритото знание, че на определено ниво от своето обучение 
ученикът получава възможност да работи с атрибутите, тоест силите на 
противната йерархия. 

В тангризма този процес е задължителен, когато колобърът достигне 
нивото „Бухал” на степента „Орел”. И в това е капанът за неговата лична 
еволюция на съзнанието му. По този начин посветеният колобър е подло-
жен на изпитанието да контролира сам уменията си, без да злоупотребява 
с тях. Оказаното доверие и поверените сили трябва да се влагат в градивни 
действия, а не да се употребят за лична изгода. В последната част на при-
казката ще видим как Ян Бибиян прилага тази възможност в царството на 
мага Мирилайлай. 

15.  Сънят – средство, чрез което Небето да подсказва на пробудено-
то съзнание пътя на неговите основни действия. Така нареченото „Сънно 
посвещение” се състои именно в умението на посветения по време на дъл-
боката фаза на съня да разкодира от дясното полукълбо предстоящата част 
от живота си. Съществен момент в тази дейност е, че част от сетивността 
на лявото полукълбо остава будна и така умът запаметява образното по-
казване на информацията. Днес по-голямата част от хората имат това раз-
ширение на ума си, но не обръщат внимание на подаваната информация. 
Сънят като Небесна помощ за човека е много стар и изпитан метод. В Биб-
лията почти навсякъде се споменава сънят като осенение от Бога. Трябва 
да се знае, че предсказателният сън важи единствено за Съдбата и по-спе-
циално за кармичните задължения, които са строго кодирани в паметовите 
структури на дясното ни полукълбо. Така Карма дава шанс и своеобразна 
насока на душата, как да постъпва при предстоящата критична ситуация. 

Съществуват специално посветени хора в сънотълкуването. В тан-
гризма почти всички колобри, достигнали нивото „Бухал”, тоест „гледащи 
в невидимото”,  владеят това умение.

Именно в този сън Ян Бибиян научава, че не е достоен да носи чо-
вешка глава, затова неговата е сменена с глинена. Правилно развива-щият 
се ученик е следен стриктно от небето, което чрез съня определя какво да 
подаде на душата като информация, за да се подпомогне тя в своя нелек път 
на развитие.

16. Огледалата. Огледалото е атрибут на Царството на злото. То е 
първото нещо, с което дяволите съблазняват съзнанието на човека и де-
формират критерия „подобие”. Огледалото е символ на Отражението, на 
обърнатото Себеподобие.

Символично Ян Бибиян попада в залата на черното Отражение, Ас-
трала, в което съзира непрекъснато и отвсякъде собственото си отражение 
- накъдето и да се обърне, той вижда само Себе си, тоест осъществява се 
тоталната идентификация със собствения Аз. Каквото и действие да пред-
приеме, то не води към успех или промяна на ситуацията, защото предста-
влява отражение на неговата същност като действие, поведение, начин на 
живот и т.н. Себеотражението го принуждава да осъществи себенаблюде-
ние. Огледалото, отразената същност, провокира този процес. Тогава Ян 
Бибиян осъзнава себе си, същността си, качествата си, както и пълната 
безизходица на положението си, на Съдбата си.

Огледалото е вторият символ на Астрала в тангризма. Първият, Вода-
та, символизира самия Астрал, докато Огледалото е символ на астралната 
ни същност, на Двойника, който е автентичен образ на самите нас. Но в 
приказката, в черните огледала героят съзира деформацията на личността 
си. Съзрял и осъзнал Кой е и в Какво положение се намира, той се смирява 
в себе си дотолкова, че заплаква... за себе си и от себе си, както и за безна-
деждното положение, в което се намира. 

В черната огледална зала Ян Бибиян не може да открие врата, за да 
излезе. Измъчва го самота и безпокойство. На единствения предмет в зала-
та – тронът, стърчат разнопосочни ръце с надписи „ляво”, „дясно”, „право”, 
„горе”, „долу”, „тук”, „стой”, „мисли”, „пази се”. Всеки от надписите е напи-
сан на ръката, сочеща обратно на посоката, която пише на нея. Както тези 
ориентири, така и идеята за огледалната зала разкриват невъзможността 
необучената душа да се спаси сама от лабиринта на отражението на бити-
ето, на самия себе си. Човекът вътре в залата няма критерий за оценка, за 
себепреценка извън собственото си съзнание – навсякъде вижда себепо-
добията си. Така в битието тъмната ложа деформира (като в криво огледа-
ло) и отразява чрез обществените модни течения всички морални норми. 
Душата, дори и да осъзнае капана, е безсилна сама да се справи  със ситуа-
цията. В тази критична фаза много души се пречупват и стават жертва на 
злонамерени същества или изпадат в апатия и губят воля за борба със зло-
то. Обезсилен от невъзможността  да се ориентира, да открие врата и да се 
спаси от омагьосаната огледална зала, Ян Бибиян се разплаква. Той инту-
итивно схваща безизходицата и неспособността си да се справи сам. Това 
безсилие на ученика да осъзнае и да излезе от ситуацията, често го довежда 
до блокиране на ума. Тогава душата надделява над разсъдъка и интуитив-
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но посочва път за спасение. Един от нейните похвати за „трансмутация на 
съзнанието чрез атомите по психично сродство” са сълзите. 

18. Сълзите – те са продукт на Душата на човека, която страда, за 
да пробуди съзнанието. Сълзите са метод на душата БА, с който тя се оп-
итва да пробуди КА. Разплаканото момче внезапно вижда, че сълзите му 
правят надпис, който гласи: След нас върви, момче, не бой се! Ние извираме 
от сърцето, измиваме душата от мъка и т.н. В този момент Ян Бибиян 
забелязва скрита черна врата и я отваря. Зад нея се оказват нови две врати:  
„Царството на дяволите” и „Великият магьосник Мирилайлай”. Решение 
все още няма, но имаме нови посоки на развитието. Коя от двете врати ще 
отвори ученикът, зависи от това какво е разбрал от събитията, станали до 
момента. Иенно изборът е неговото ниво на разширение на съзнанието, 
тоест алхимичното развитие на интелекта.

19. Старецът (Мирилайлай) – това е магът, който се явява в нова 
светлина. Маговете служат на хората, за да ги пробудят. Понякога и чрез 
драматични изпитания. Някои маговете често служат привидно на злото, 
за да могат да принудят душата да се пробуди и да пренасочи своите стре-
межи. Не е никак случайно, че магът оставя  Книгата на живота на Ян Би-
биян. Той би трябвало да знае, че вътре пише всичко за живота и за самия 
него – черния маг, но така дава шанс на момчето да се просвети умът му и 
да осъзнае как да се бори за спасението си. В тази приказка имаме едно от 
най-интересните проявления на мага – като лош и като помощник на Ге-
роя. Днес много неточно магът, или магьосникът, се приема като лошо съ-
щество. Всъщност всичко зависи от неговата лична характеристика и роля. 
Маг означава Цялостен, тоест завършена личност, посветен.

Във „Феномелогия на духа в приказките”  Юнг нарича митологичния 
старец Дух, Мъдър, Зъл и т.н., или същност, която се явява в двата си ас-
пекта. Случаят с Мирилайлай е точно такъв. Старецът и Магът са едно и 
също същество, което се явява пред Ян Бибиян съобразно ролята, която 
има да изиграе, докато го накара да проумее състоянието си и изясни пове-
дението си. Пред палавника Ян Бибиян той е старец, провокиращ го с кни-
гата, но пред еволюиралия ученик Ян Би, Магът е зъл хитрец или треперещ 
от страх старец, който се бори да му отнеме атрибута на силата (опашката 
на Фют), докато в края на приказката вече посветеният ЯН БИ БИ ЯН го 
унищожава. 

Това е краят на лошия маг, на този, който не е успял да се раздели с 
владеенето на Силите за лична изгода. Достигнал високото звание Маг, той 
не успява да се дистанцира от себичността си и пропада в тъмната ложа. 
Въпреки че като посветен в началото на приказката, предлагайки Книгата 
на знанието на момчето, трябва сам да е знаел какво очаква провалилите 

се посветени.
20.  Книгата – Знание, Воля и Смелост.
Враната, посветената душа, женският аспект на момчето, знаещата, 

призована да помага, идва и казва на момчето:
- Чети тази книга и когато я прочетеш цялата, тогава ще се спа-

сиш!
Ян Бибиян разбира, че знанието е единственият начин да се спаси от 

царството на злото. Интелигентността е първото стъпало по пътя на пос-
вещението. Започва веднага да чете и открива, че книгата е пълна с „чудни 
приказки за всички времена, от всички страни, народи и раси”. Тук се 
разкриват знанията за вечната борба между доброто и злото, между при-
родата и човека в битката за оцеляване. Тя съдържа знанието за живота на 
цялото човечество. Няма еволюция без знание. Йехова затова изгони Адам 
и Ева от градината на боговете – защото станаха знаещи хора.

И се случва ново чудо – буквите А и Б започват да се грижат за него, 
да го хранят, поят и т.н. Знанието започва да „храни” ума и сърцето на мом-
чето и да го променя.  Началото на обучението е положено.

От книгата той разбира също неотменната поредица от грешки, ко-
ито правим, но които можем да поправим със смелост и воля. Схванал ро-
лята на личната воля, Ян Бибиян се изправя и вместо да плаче, започва да 
си съчинява стихчета, в които казва, че вече не го е страх и т.н. Гласът му 
започва да гърми възторжен и смел в залата с черните огледала. Огледалата 
започват да се пукат, оттам изскачат малки човечета и го молят да не пее 
толкова високо, защото ще събуди господаря им - Великият маг Мирилай-
лай. Но никой не може да спре овладелия страха си и впрегналия воля и 
стремеж към победа младеж. Човечетата го извеждат пред една гора, която 
внезапно започва да бяга пред него. 

Тогава просветленият ум на момчето разбира кое е средството да се 
владее злото – умението да се използват „силите”. Но сега вече за добро, 
защото  изваждайки опашката на Фют от пазвата си, той нарежда на го-
рата да спре. И тя спира. Ето властта и целите на просветлената човешка 
душа – използването на силата за добро. Веднага се появява Враната и му 
посочва правилния път към  замъка на Мирилайлай. Посветените никога 
не изоставят душата, готова да върви по пътя на освобождението си. Дори 
когато греши или страда от страх и колебания. Личността може да се отчае 
от неустойчивостта си да следва пътя, но посветеният, приел да помага, ни-
кога не изоставя стремящия се да преодолее трудностите. Изоставя се само 
ученик, който сам се отказва да вложи воля и стремеж за успех.

21. Великият магьосник Мирилайлай – Магът, който се проявява 
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като зъл, но в същото време  работи непрекъснато за осъзнаването и обу-
чението на Ян Бибиян.

Магьосникът е Цялостен, тоест завършена личност. 
Маговете владеят процесите на трансмутацията на „атомите по хи-

мично сродство”, което им дава възможността да променят физическия 
свят край себе си. Те могат да се превърнат в каквото си поискат. Въпросът 
е с каква цел, за какво? Майката на Слънцето от приказката „Момче и 
вятър” също прилага магия, но за да го защити, да му помогне, и когато 
всичко е наред, я премахва. Тя също е маг, но и добронамерена помощница. 
Маговете като Мирилайлай използват  магическата си сила, за да правят 
трансмутации против волята на хората, против естествения порядък в све-
та. Тази им дейност противоречи коренно на естествения ход на еволюци-
ята на Царствата, затова най-често са принудени да употребяват хитрост, 
измама или насилие, чрез които да постигат целите си. 

Маговете от неговия род обаче не владеят трансмутацията на 
атомите  „по психично сродство”, а само на химичното ниво, което два въз-
можност на посветените служители на Светлата ложа да водят успешна 
борба със света на злото. Почти във всички приказки се натъкваме на този 
процес – извършването на промяна, обоснована от психичното състояние 
на героя. Именно затова се наричат герои – защото те извършват съзнате-
лен, психологичен, трансмутационен процес,  водещ до цялостни промени 
в света. Герой произлиза от тракийското Херой. Тракиецът Херакъл е хе-
рой.

Мирилайлай първо провокира към развитие момчето, после става 
най-върлият му противник. Ние категорично не приемаме убийството на 
мага. Превръщането му в паяк означава трансмутация на „химичните ато-
ми по сродство”, която променя физическия му вид - става на паяк. След 
песента на Ян Бибиян, при която светът се променя коренно, дейността на 
Мирилайлай става ненужна, което е основание посветеният  герой да не 
го убива, а да го остави да живее в животинската си форма, тоест да върне 
душата му в Царството на Животните, откъдето еволюцията на злонамере-
ното същество отново трябва да започне своето развитие. Една от същест-
вените разлики между злите  и добрите магове е, че последните не убиват, 
освен ако не се наложи да защитят невинен живот. 

Между Мирилайлай и Фют съществува коренна разлика. Фют, дяво-
лът, е принципно зъл дух, докато магът има двойствено поведение и това 
го идентифицира до голяма степен с феномена Дух на Юнг. И е достатъчно 
основание да не бъде убит, а да му бъде даден шанс. 

Развитието на характера и дейността на мага показват докъде стигат 
еволюиралите посветни души, отдали се на злото и деформирали своя ли-

чен морал. От посветен маг Мирилайлай се е превърнал в себичен, алчен и 
зъл магьосник, подчиняващ света на своите страсти. Магът е ярък пример 
за възможността душата, дори когато е достигнала високо ниво на лична 
еволюция, да пропадне необратимо в света на злото.

22. Царството на Мага Мирилайлай. Това е царството на мага, злоу-
потребяващ със силите, които владее. Маговете, които не са успели да по-
бедят личните си страсти, обикновено превръщат уменията си в средство 
за натрупване на богатство и удоволствия. Такава е днес съдбата на много 
хора с пробудени свръхсетивни способности, които ги превръщат в сред-
ство за забогатяване и власт над другите.

Това царство е мъртво, хванато в схватката на магията и не може да 
издаде нито звук, нито пък да извърши някакво действие. Всичко в  него 
е подчинено на желанието на мага. Царството на Мирилайлай е Петото 
царство - на посветените,  в случая - на тъмните посветени. В приказка-
та  „Живата вода” ще  попаднем в царство на маг, но то няма да прояви 
никаква агресия към героя. В „Котката” също се натъкваме на омагьосано 
царство, но и то се ръководи от посветената принцеса-котка, която няма 
злонамерени действия.

Всички души, преминали успешно своята лична еволюция, започват 
да служат на интересите на една от двете йерархии: на Светлината или на 
Мрака.

  23. Горният свят – Горната земя. За българите това е мястото, от-
където идват техните души – съзвездие Еднорог. В случая се визира истин-
ската, нашата планета  Земя, Природата, над която грее Слънцето и тя е в 
светлина. Промяната на природата дава информацията, че на определено 
ниво от своето развитие посветеният може да трансмутира чрез атоми-
те „по химично сродство” всички форми на материята във форма, която 
той желае. Така както Мирилайлай трансмутира същата природа в мърт-
ва, така Ян Бибиян може да я върне обратно в първоначалния й вид. Тук 
сакралното знание символизира епохата на Христос, когато той трябва да 
промени света чрез съзнанието на хората и да въведе живота им в епохата 
на Братството. Защото за посветените това е основната цел на дейността 
им. В съвременен, християнски аспект, това е Царството небесно, Раят или 
Горната земя на българите. Това са синоними на едно битие, което зависи 
единствено от нивото на съзнание и еволюция на хората.

24. Буквите А и Б – хранят Ян Бибиян, тоест работят за неговото оце-
ляване. Те са Знанието. Освен тази идея обаче съдържат и по-дълбоко ниво  
-  знанието за душата, за кръвния състав на човека - Кръвните групи.  

В романа липсва текст, който да поясни сакралното знание  за тайна-
та на символите  0, А, Б и АБ, тоест за Коренните раси и кръвните групи. 
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Навлизаме в едно изключително високо и съхранено само за посветените 
знание на колобрите за трансмутацията на „атомите по химично сродство” 
на кръвта, което определя специфично ниво на съществуване в човека на 
неговите „атоми по психично сродство”. Тези четири  качества на кръвта 
символизират определени типове групи от Човечеството, носещи различ-
ни нива на еволюцията си, но намиращи се в непосредствена връзка едно 
с друго.

Буквите А и Б са всъщност двете кръвни групи, които произлизат 
от основната група „0”, типична за времето, когато човечеството еволюира 
в епохата на Лунната верига – на Луната. Отделят се двата основни вида 
човешки души (А и Б), при което  се появява програмираната възможност 
един ден да се съединят отново и да станат АБ (АБ) – кръвната група на 
посветените души, на тези, които са влезли в ново ниво на своята лична 
еволюция. В този случай в символите А и Б имаме заложено и знанието за 
половата детерминация на душата -  Мъжа и Жената.

25. Човечетата от царството на мага – съществата, които осъщест-
вяват еволюционните процеси. Те са олицетворение на елементалните съ-
щества от природата, които служат на маговете. За елемента Земя са Джу-
джу или Джуджетата, за Водата са Уиндините или Русалките, за Въздуха 
са Елфите, а за Огъня са Саламандрите. Нека читателят поразсъждава над 
факта, че двете творящи материи (според книга Битие) Вода и Земя имат 
по две символизиращи ги същества, а нетворящите субстанции Въздухът 
и Огънят имат по един представител.  

26. Трите чешми. Ето един от атрибутите на вълшебството, без които 
приказката губи много от своите  сакрални тайни. Чешмите символизи-
рат трите елемента Желязо, Мед и Сребро – част от субстанцията на Еле-
ментното тяло в нас. Желязо – кръв, душа. Мед – тяло, жизнени процеси. 
Сребро – качество на душата, пречистването като процес (среброто убива 
микроорганизмите). Когато обаче човек иска да употреби тези сили на ма-
терията, за да утоли естествените си нужди, се натъква на пречка – магове-
те на това царство крият благата на природата.

Водата като творческа субстанция в материята носи живота, затова 
чешмите са представени като трите вида жизнено творчество на земята. 
Чешмата е символ на живота и времето.  Българите са оставили в традици-
ята си завета да направиш чешма, да построиш източник на живота, който 
да утолява жаждата на другите. Защото всяка чешма надживява своя съз-
дател и се прави по принцип за следващите поколения. 

27. Стълбата.  Изправяме се пред код, който дава представа какво 
очаква тези, които бързат да се освободят от арената на изпитанията и ис-
кат да направят бърза, кратка и лесна еволюция. Ян Бибиян напира да се 

освободи и бърза да се изкачи по стълбата към Горния свят. Дотам се стига 
със стълбата на Мирилайлай за девет дни. Деветте дни са Деветте нива на 
посвещението, които ученикът трябва да овладее, за да може да издържи 
и да получи освобождението си. Забързан и невнимателен в стремежа си, 
Ян Бибиян спира уморен на неопределена височина да си почине. Веднага 
стълбата с трясък се свлича обратно. Момчето хвръква във въздуха и е 
принудено отново да вика на помощ своя верен учител и помощник – Вра-
ната. В пространството се разнася сакралният вик Га-а-а-а... 

Отново е спасен от посветената Врана (символ на Второ ниво в сте-
пента „Гарван” от колобърската традиция). Предупреждение към неурав-
новесения ученик, който вдъхновен и забързан към своето предполагаемо 
съвършенство, не може да вложи нужното търпение, а бърза на всяка цена 
да преодолее пречките. За него няма пречки, а  препятствия, които трябва 
незабавно да се преодоляват, затова тръгва нагоре, но... неопитен и още 
слаб, бързо се изморява и рухва обратно. 

28. Желязната гора -  Гората на магията. Символът желязо тук има 
съвсем друго, повече литературно, отколкото сакрално значение, въпреки 
че четирите вида метал: желязо, мед, сребро и злато са олицетворение на 
четирите раси хора. Едната от тях, желязната, е най-податлива на влияние 
на тъмната ложа, на деградиращите процеси на материята. Символите имат 
пряко отношение към съдържанието на приказката „Снежинка и седемте 
джуджу”, защото елементът Желязо олицетворява тази част от човечество-
то, която е под влиянието на земната атмосфера (материята въобще, страс-
тите и т.н.) – атмосферата или кислородът, този Всезнайко на промените на 
материята. Окисляването е основна функция на разрушаващата се материя. 
Всичко на земята е окислителен процес. Той дава живот и разлага живота. 
Желязото е елемент, който много бързо се окислява. Символът „Желязна 
гора” отбелязва душите, които бързо са се поддали на влиянието на Маго-
вете и сега стоят в плен на собствената си наивност и доверчивост, докато 
не дойде при тях посветен, който да ги освободи от влиянието. Трябва да 
отбележим, че тези четири елемента и тяхното значение идеално пасват на 
притчата на великия хунор Иисус Христос за семената, който в ранга си 
на Ан Колобър не може да не е знаел това сакрално знание на българското 
колобърство.

Елементът Желязо се олицетворява от джуджето Сънливко, а кис-
лородът  - от Всезнайко. Имената дават информацията за тяхното влия-
ние над съществата, подвластни на този вид минерали. Сънливко показва 
наистина неспособност да се бори душата със сполетялото я зло, което в 
случая е изпитание, защото маговете не са зли магьосници, както днес не-
правилно се интерпретират делата им, а служат на трудното и мъчително 
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пробуждане на душата за развитие. Сънливостта на душите от желязо не 
им позволява да предприемат нищо за своето освобождение.

Елементът Мед е процесът на окисляването, който е много опасен 
(медният окис е отровен), но и бързо преустановяващ се, защото става за-
щитен слой на тялото. Знае се от древността, че окислителният слой на ме-
дта става впоследствие защитен пласт срещу окисляването. Ако при желя-
зото окисляването продължава и в дълбочина, при медта процесът спира 
на повърхността. Този защитен слой често се нарича патина.

С елемента мед се илюстрират  хората, които попадат под ударите на 
тъмната ложа, но бързо се освобождават от влиянието й и запазвайки из-
водите от опита, не допускат нови увлечения и грешки. Това са пробудени-
те души, които ограничават влиянието над себе си от битието и неговите 
инертни люшкания. Тук става въпрос за просветлението на ума и душата, 
когато човекът вече става личност, докато железните хора са все още чо-
вешки индивиди.

Елементът Сребро е следващото стъпало в развитието на човека и 
представя  третата част от душите на Човечеството. Те са блестящи, плас-
тични и  защитаващи се от набезите на Всезнайко (кислорода, емоциите 
в живота), но понякога не могат да издържат дълго на напрежението и 
често потъмняват силно – до черно. Така елементът сребро в приказката 
илюстрира интелигентите хора, достигнали до високи интелектуални нива, 
но все още неодухотворени същества. Те често служат на тъмните сили, без 
да разберат колко хитро са хванати в капана на ложата. Много често такива 
представители намираме сред учените и хората на изкуството. Объркани 
личности, които не подозират накъде са поели, защото им липсва стабилен 
духовен критерий. Най-висшият и най-безобиден вид от тях можем да на-
зовем перфекционисти, но  - до тук.

Златото е металът на металите. То олицетворява свръхсъзнанието на 
човека – творец, подчинил себереализацията си на духовното пробужда-
не на хората. С метала Злато се илюстрират служителите на човечеството. 
Блестящи стари души, даващи неимоверен труд и смирение, за да пробуж-
дат и одухотворяват. Семената, които падат на отлична почва - духовното 
самосъзнание - и дават отлична реколта.

Трите последни елемента (мед,сребро и злато) нямат свой джуджу в 
„Снежинка и седемте джуджу”. То е, защото след пробуждането на ума и 
превръщането на индивида в личност, човекът има свой личен път на раз-
витие, своя лична Съдба, неподвластна на никакви други закони, освен на 
развитието си. Както споменатите елементи имат свой личен защитен слой 
срещу корозията, така тези  души имат вече свой личен дух, който ги под-
тиква и подкрепя в битието – имат оренда,  която не ги води и направлява, 

а само подтиква към окончателното им пробуждане.
29. Корабите Бял и Червен.
Червеният кораб е на Мирилайлай. Той преследва Ян Бибиян, но 

всъщност го интересува само опашката на Фют. Магът не преследва лично 
душата, защото има личен проблем с нея, а защото трябва да я постави в 
сценарий, в който тя да покаже може ли да се справи с трудностите по пътя 
на пробуждането и посвещението.

В Белия кораб се оказват, по волята на посветения знаещ - Враната, 
Ян Бибиян и стотина люлючета. Белият кораб е корабът на просветлената 
душа, на тази, която вече се ползва от закрилата  на Небето. Посветени-
те бдят над просветлените и стремящи се към освобождение души, затова 
враната ръководи плуването на корабите и поведението на човека. Отново 
не става въпрос за атака срещу човека, а срещу могъщата сила на Силите 
на земната йерархия – дяволската опашка. В случая имаме блестящ при-
мер как маговете се борят да овладеят силата на дяволската ложа и да я 
подчинят на своите задачи. Мирилайлай всъщност иска точно това – мощ 
и владичество. Нека не забравяме, че едно от най-важните неща, от които 
пробудената душа се освобождава по своя път на развитие, е желанието за 
Сила и Власт. Те са капан за маговете. Много често се оказват пленници на 
собствените си магически умения.

Накрая Червеният кораб на страстите, защото Мирилай-лай е все 
още подвластен на страстта да бъде силен и могъщ, е подчинен на чистия 
стремеж на посветения да се освободи от пленничеството на магията. Нека 
не забравяме, че докато трае отиването до Железния дворец на мага, Ян 
Бибиян  проумява същността на Желязната гора.

30. Царството на Великото мълчание -  е царството на посветените. 
Знаещите мълчат. Тяхното мълчание е велико, защото така пазят знанието 
от лоши ръце и умове. Мирилайлай въвежда Ян Бибиян в това царство и 
го подлага на изпитания за способността на посветения да мълчи и да се 
подчинява на закона и дълга. Нека си припомним, че още в самото начало 
посветената душа - Враната, забранява на човека да говори. Мълчанието е 
усвоено и затова Ян Бибиян стига до кораба на тайните – белият кораб. Тук 
всяка дума е излишна – казва самият маг.

31. Трите жени на Мирилайлай: Трите косъма на брадата му. Желе-
зен, Златен и Сребърен.

Невероятна находка на Елин Пелин. Едно от доказателствата да го 
смятаме за посветена душа е точно тук. Трите косъма не са на главата на 
Мага, а в брадата му. Косата (цветът и дебелината на косъма) е олицетво-
рение на еволюционното ниво на ума на човека. Когато дадена коса изи-
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грае защитните и стимулиращите си функции на космична антена, тогава 
космите започват да избледняват, докато станат бели като сняг.  Ако хората 
знаеха какво означават белите коси, щяха с радост да ги носят. Когато ко-
сата побелее, тя се подготвя приживе да промени своя цвят за следващото 
прераждане, който обикновено е по-светъл, с по-висока тоналност в гама-
та на цветовете, от което следва, че лови вибрации от космоса с по-висока 
честота. Ако използваме гамата като скала на градациите, трябва да поста-
вим гарваново черната коса на мястото на долно ДО, кафяво-черната на 
РЕ и така нататък, докато стигнем СИ, на който съответства светлорусата 
коса. Тонът горно ДО (всъщност осмият) е най-тъмният цвят от следваща-
та гама. 

Бялото е съдържание на всички тонове. Цялата гама има бял цвят 
- когато всички тонове са в пропорционална зависимост. Означава готов-
ност за промяна, защото в него се съдържат всички възможности, една от 
които ще бъде реализирана впоследствие. Няма никакво научно доказател-
ство, дори сносна хипотеза, защо косите побеляват и защо имаме такава 
богата разновидност, но всъщност точно четири основни типа цвят на ко-
сата: черна – желязо, руса – злато, червена – мед  и бяла – сребро. Те дават и 
пазят знанието за този белег на личната еволюция на Умственото ни тяло. 
В българската устна колобърска традиция имаме дадени три степени, кои-
то после са станали и имена на основните българските племена: Каргаури 
– черни, Бургури – кестеняви, Балгури – светлокоси, плюс  червенокосите 
- посветените колобри от хунорския род. 

И веднага подчертаваме - в тези четири нива на умствена и духов-
на еволюция могат да бъдат всички души от всички раси, независимо от 
своя цвят на кожата или каквито и да е други етнически белези. Говорим за 
нива на умствено и духовно пробуждане, а не за расови предразсъдъци и 
етнически пристрастия. Бялата коса, среброто, е цветът на предстоящата 
промяна – тя е ниво за всички хора и раси, всички цветове стават накрая 
бели коси.

Това определя нуждата древните посветени да дадат отделен код за 
жените на мага - да имат свой косъм в брадата му. Брадата е символ на 
мъдростта и на посветените, които винаги са предпочитали да я имат. Тя е 
символ на владеенето на земните страсти, на творчеството и чувствител-
ността на личното ни материално тяло. Брадата илюстрира нашия укротен 
или облагороден житейски символ. Нека си припомним, че Мойсей забра-
ни на евреите да я стрижат, къдрят или променят по какъвто и да е начин. 
Тази мярка той налага, защото е знаел  от Мемфиската школа на Египет, как 
въздействието върху косъма променя личната вибрация на човека. Египет 
е запознат в голяма дълбочина с тези тайни на еволюцията, затова симво-

лично поставя атрибута „брада” на всичките си фараони, които не винаги 
са имали окосмяване на брадичката, на лицето и така са прикривали, по-
точно избягвали нежелателните ситуации.

Кодът Завързан косъм обаче има дълбоко алхимично значение, ко-
ето се включва при определен ритуал – завързването. В химично отноше-
ние е код за промяна на валентността: преминаването от ковалентно във 
валентно състояние на същата материя, чрез смяна на вибрацията на ли-
чността под въздействието на външни фактори. В отрицателен аспект това 
е същността на магията.

Жените са страстта на битието, което предопределя способността да 
се ражда, да се живее и твори в живота. Мирилайлай не може да не носи в 
себе си тези три същества, защото той трябва да контролира и трите типа 
женски структури в расите, които дават плод в живота – раждат хора. По 
този начин всяка от жените се явява и като майка на цяла част от човечест-
вото.

Четвъртият тип, за който няма да говорим, са жените, престанали да 
раждат. Те имат своя дълбоко сакрален символ, който не е предмет на това 
изследване. Всички монахини са души, стремящи се към това ниво, но само 
някои от тях носят своя „белег”, който дава информация на посветените, че 
са от четвъртия тип женска душа.

Нека отбележим една обща характеристика на трите жени на мага: 
те се мразят смъртно и ... могат да се изядат, тоест всяка от тях може да 
унищожи другата, да я погълне и изравни същността й до своята. Припом-
няме думите на Иисус Христос: Когато човек изяде животно – животното 
става човек, а когато животно изяде човек – човекът става животно! 

Всяка от тези жени е един архетипов модел на женската част на чо-
вечеството, затова трябва да отнасяме нейните качества не към конкретна 
личност, а към определена структура от човечеството. Те нямат лични име-
на, а само прякори, както Ян Бибиян, обозначаващи най-яркото качество 
на техния характер.

Ян Бибиян все още е на пътеката на изпитанията, затова не знае как да 
подходи към света на жените. Той е още юноша и експериментирайки, иска 
да започне отзад напред – първо русият косъм, после другите два – естест-
вен стремеж на нееволюиралата душа – да търси своята личностна изява, 
без да спазва традицията. Тогава посветеният духовен приятел – Враната, 
със сълзите на своята, забележете – женска душа, му показва кой косъм да 
завърже първи. Законът на мълчанието е безкомпромисен, затова враната 
не може да говори, дори когато вижда смъртната опасност над своя дове-
реник. Но може да страда за него и да показва със символи правилното 
решение. Сълзите - изразът на нашата преживяваща духовна душа (БА).
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И Ян Бибиян завързва първо Железния косъм - Жената на дивите 
страсти, тази с която можем да насищаме всичките си емоции и желания, с 
която се потъва дълбоко в битието. Това е животинското ниво на същест-
вуването на хората, където самосъхранението е най-първичният инстинкт. 
Затова тя веднага посяга да го удуши. Първичната душа защитава правото 
си на живот, като унищожава всичко, което й се струва заплаха за нея. Тя е 
подчинена на най-жестокия закон на живота в този вид материя: Матери-
ята за да живее, изяжда материя.

После завързва Златния косъм. Суха и зла жена, устремена към очите 
му. Очите – нивото на осведоменост и единствената възможност за контакт 
с Небето. Всички страсти, които заслепяват човешкия ум, го превръщат в 
„слепец” и той потъва в низките страсти на безочието си. Тук символът 
„злато” е символ на знаещата, еволюирала, но в ложата на злото душа. Об-
разованото, дори  интелектуализирано, но заблудено и жадно за страсти 
човешко същество, което изпитва страх от възможността някой да про-
зре намеренията му,  да  види истинската му същност. Да ослепиш другия 
преди всичко означава да го лишиш от възможността да види и прозре 
истинската същност на събитията. Когато Ева и Адам изяждат „плода на 
познанието”, текстът регистрира умствената пробуда в съзнанието им с ду-
мите: Отвориха им се очите! Втората жена на мага иска да затвори очите 
на пробуждащата се душа на Ян Бибиян.

Идва ред и на Сребърния косъм, на русата красавица. Балгурите в 
царството на материята. Най-високият тон (си)  на развитието. След него 
е  Белият цвят на промяната. Светлорусото и бялото граничат, нали? Мо-
мичето не е с бяла коса, защото такава в живота имат старите хора, а тя 
е млада и хубава, но символът сребро разкрива идеята за предстоящата 
промяна. И тя се променя под напора на високите вибрации, които душата 
на Ян Бибиян достига, пеейки за своя роден край, за Горната земя. Третата 
жена на Мирилайлай се оказва с име Лиана - тя е омагьосан човек,  докато 
другите две са част от същността на мага. Името Лиана също е много инте-
ресно, защото означава растение, което е „въже”. Аналогията е естествена и 
лесна, особено като си спомним, че Ян Бибиян се опитва да стигне Горната 
земя със стълба.

32. Замъкът на Мирилайлай – Железният замък на мага.
Железен замък, железен прът в приказката „Живата вода”, желязната 

ограда на мага от същата приказка... Тук железният дворец и желязната 
гора кънтят като камбана. В „Живата вода” желязната камбана възвестява 
идването на вървящия по пътя на просветлението и посвещението.

Магически замък, защото изчезва, когато Ян Бибиян размахва опаш-
ката на Фют. Сега до него ще го заведе змията – цикълът, времето, най-

мъдрата от животните, както я нарече Христос. Мъртво място, с мъртви 
птици, мъртви дървета и животни. Притежанието на злия маг не се разли-
чава много от неговата душа – мъртва за човешките страдания и стремежи, 
но жива и борбена за своите страсти.

33. Лю-лю и Люлючетата.
Главатарят на люлючетата, човечетата от елементалното царство, ко-

ито са хванати в магия и служат на маговете, както им заповядат те. Това 
са всъщност дужудужу, които служат на заповедите на този, който владее 
силите, в случая Мирилайлай. Той владее тайни. Сам казва: аз съм прост 
служител на Мирилайлай. Лю-лю знае за трите жени на мага, с които ще 
трябва да се срещне момчето. Следователно ние се срещаме с един предста-
вител на помощниците на маговете, които не по своя воля, но все пак вярно 
служещи същества, подвеждат развиващите се души.

Всички люлючета са мравки, превърнати в хора. Насилствено, без 
тяхното желание. В алхимичен аспект тази информация доказва, че чер-
ни-те магове участват активно в процесите на алхимичните трансмутации 
и по косвен път потвърждава твърдението в тангризма за способността 
им трайно да регресират душите, които по една или друга причина са по-
паднали под тяхно влияние. Те владеят трансмутационните процеси и при 
осъществяването им постигат користните си цели.

34. Песента  или устремената КА. Новата вибрация на душата. 
Песента на Ян Бибиян има дълбоко алхимичен характер. Преди всич-

ко трябва да изясним, че той пее по нареждане на Лиана. Третата жена на  
мага е олицетворение на посветената от светлата йерархия. Лиа-на знае 
какво да иска от момчето, за да постигне той своята цел - връзката с Гор-
ната земя. Посветената във вибрационните тайни девойка  заставя посве-
щаващия се ученик да достигне онова вибрационно ниво, в което той чрез 
собствените си възможности да достигне до своя заслужен ранг. В този 
смисъл Лиана е представител, архетипов образ на посветен, попаднал за 
известен период от време в плен на маговете. Но тя не е само пленница, тя 
носи в себе си задачата да служи на достигналия до Петото царство (на ма-
говете) ученик, като му показва начин да се освободи от затвора на низката 
материя (долната земя). 

В този смисъл в образа на Лиана е съхранено знанието за великата 
саможертва на посветените, слизащи в материята да подпомагат своите 
събратя. Ако направим аналогия с подвига в Козирог от „Пътя на пробу-
дената душа”,  ще видим ясно приликата между двамата герои Ян Бибиян и 
Херакъл. В този подвиг просветленият и развиващ се герой Херакъл слиза 
в  ада, за да спаси пленения там дух с божествен произход – Прометей, 
Промислителя. Много е интересен този факт, защото разглежда явната 
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прилика между космогониите и знанията на траките и българите. Всеки 
народ сам, по свой начин извежда това велико знание на посветените, но 
резултатът е един и същ: посветените слизат в материята (адът, земята), за 
да помагат.   

Ян Би пее, защото трябва да събуди нов вид вибрация в себе си, която 
да го  „пренесе” в измерението, в света, от който идва.Това е дълбока тайна, 
отнасяща се до личното ниво на посветения. Човекът обикновено пее в 
една октава – основната: от До до До. Всяка октава има 7 тона плюс 5 по-
лутона (черните клавиши на пианото), което прави общо 12. Обертоновете 
са еманацията, тембърът на душата – есенцията й, затова Третата жена на 
мага го принуждава да пее, да достигне сам вибрацията 144. 

Кодът за Октавата от 7 тона и 5 обертона притежава обаче  още едно 
информативно ниво, което опира до алхимичното знание, затова е чисто 
колобърско: Вселената вибрира в  дванайсет октави.  Седем от тях са въз-
можни  в света на плътната материя (като нашата планета), а пет са типич-
ни за други измерения. От тези пет октави две са в по-ниска тоналност 
от нашите седем октави, а три - в по-висока от нея. Така под най-ниската  
контраоктава (27,5 hz) съществуват вибрации на още 14 тона и 10 оберто-
на, а след високата четвърта октава (3520 hz) имаме още 21 тона и 15 обер-
тона. Общият брой на октавите, резониращи в общия възможен диапазон 
на звука, дава резултата от 144 различни вибрации в нашата вселена. Два-
найсет октави по дванайсет вибрации всяка (7+5). Тези октави се наричат 
в тангризма „Седемте Сина и Петте Дъщери”

Когато Ян Би запява с цялата си душа, разчувстван от спомените по 
родния край, по Горната земя, той събужда  пълната вибрационна тонал-
ност на душата си, която събужда  пълната вибрационна палитра  на При-
родата. Лиана развълнувана го освобождава. На душата си обаче на Пос-
ветен, тоест владеещ най-високите нива на духовността и влиянието над 
материята. Между посветената душа, Лиана и ученика в посвещението Ян 
Бибиян, се установява дълбока, всепроникваща вибрационна връзка, коя-
то слива и разкрива световете. Всъщност  никой и нищо вече не може да го 
задържи, защото той достига нивото на паралелния свят сам. Бихме каза-
ли, че Ян Би не пее – пее душата му, която кара другите души да усетят па-
ралелния свят, който спомените събуждат в заспалото ни дясно полукълбо. 
Пеят едновременно в него Седемте сина (тоновете) и петте дъщери – полу-
тоновете, които раждат обертоновете на космичното звучене. Извършен е 
великият алхимичен феномен: трансмутация на „атомите по психично и 
химично сродство”, който променя световете. Приказката пази знанието за 
вечни времена  - великата тайна на тангризма за Седемте небеса, Седемте  
планети и Петте планети, за Седемте Сина и Петте Дъщери.

В ниво 144 Ян Бибиян е вече Ян Би – Би Ян. Цялостен, огледално отра-
зен в себе си. Самодостатъчен – посветена душа. Ян Би, в огледалната зала, 
чрез сълзите, получи отражение за Себе си като КА и се разплака, осъзна-
вайки какъв е. И получи дар от Небето - съня. Сега няма огледало, защото 
той вече се самоотразява. Безименният зъл хлапак с прякор Ян Бибиян се 
превръща в посветения Ян Би – Би Ян. Това вече е Име – характеристика 
на промяната. Както Савел стана Св. Павел. Момчето достига ниво владе-
тел на Вибрациите на промяната. Октавата на душата му е  разгърната в  
пълнота. И светът се променя. Магията изчезва и момчето осъзнава, че е на 
Горната земя. Посветеният е този, който може да променя света.

Когато Ян Би Би Ян пее, той осъществява постъпателно Трите глав-
ни нива на еволюционното развитие на душите, илюстрирани от Тримата 
Велики посветени на Небето, достигнали нивото Синове на Отеца „Иже си 
на небесех”, тоест на Танг-Ра.

Първото от тези нива е Вибрацията на трите долни тона ДО, РЕ и 
МИ.  Този набор от тонове и обертонове съответства на кода 7/8 - Трак, 
Орфей.

Името тракиец не е племенно име на определен народ, а ниво на пос-
ветеност на човешка душа, тръгнала уверено по ПЪТЯ на духовното раз-
витие. Тракиец означава Пътник, душа на пътя на Слънчевите посветени. 
Слънчева душа. Цялата гама от развитието на душите траки е отразена в 
така наречените Подвизи на тракиеца Херакъл – езотеричната астрология 
на посветените тракийци. Орфей пее на седемструнната си Лира, което оз-
начава, че формира вибрационното ниво на седемте чакри на човека (Чо-
вечеството) и го подготвя за Осмото ниво, което друг посветен ще даде, 
когато му дойде времето. 

Второто ниво, което осъществява героят на разказа, е съставено от 
тоновете ФА, СОЛ и ЛА. Представител на тази блестяща вибрационна сис-
тема, формираща нивото на съзряване Българин (Балгур) се осъществява 
в момента на Балканския полуостров от гласовата палитра на Валя Бал-
канска. Тя е организираното вибрационно ниво на епохата, което протича 
в момента на Балканите.

Третото ниво се образува от тона СИ. Един тон и неговите оберто-
нове, които дават възможността да се достигне вибрацията 144. Който го 
достигне, може да навлезе в нивото Горно ДО, което дава новото начало. 
Осъществено е от Йоан Кукузел в неговото ангелогласно  Осмотоние. „По-
лиелеят на Българката” е същността на тази вибрация. Тя протича на ниво 
11/12, но последното 12-то ниво не се пее, защото е преходът към Паралел-
ния свят. Не може да се пее в материята, защото я преобразува, трансмути-
ра я. Пътят към това преобразуване преминава през „Вратата на Смъртта”. 
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Пее кодът ЦИ. Певецът е първият, който щом завибрира, и „умира” – отде-
ля се от материалния си носител (тялото). Тази най-висока вибрация (гор-
но ДО) е завещана на хората от Великата душа  хунораИисус в ранга му на 
посветен Син на Бога – Христос. Нарича се още Жар птица. Ще разгледаме 
тази тайна в приказката „Жар птица”.

Всеки тон има три основни алхимични нива:
а) Входящо – Валентно. То осъществява връзката с предишния тон.
б) Личното (Основно) – Ковалентно. Чистата вибрация на тона.
в) Изходящо – Валентно. Осъществява връзката със следващия тон.
Тонът СИ е сто процента алхимичен. Неговият трети (валентен) 

обертон (изходящият, последният) е насочен към горно ДО (осмият), кой-
то е преобразуващата вибрация. Обертоновете на СИ са алхимични, тран-
сформиращи.

Отношението Орфей – Кукузел дава обертоновете на Пета Коренна 
раса: движението на личната духовна еволюция от Херакъл до Христос 
(Алфа-Омега). 

Осма октава може да се пее само от ангелския свят. Всъщност ангел-
ска е тази душа, която е стигнала това ниво и повече не се преражда в ма-
териалния свят. Затова Луцифер е „паднал” ангел – той пропада отново в 
ниските вибрации и предоставяйки по този начин тялото си (Земята) на 
хората, осигурява тяхната еволюция. Неговите лични обертонове също са 
били алхимични в Небесата, но сега са алхимични в материалния, тоест 
преобразуващия свят, чрез състоянието съзнание – вибрация.

Продължаваме да говорим за алхимичното състояние на нашето 
съзнание, когато се извършват атомни, молекулни и клетъчни промени, 
довеждащи душата до коренно различни състояния. Те все още са твърде 
далеч от полезрението на съвременната наука, въпреки изключително се-
риозните и блестящо обосновани постановки на Юнг и последователите 
му. За нас липсата на систематизирани научни разработки върху идеите 
и постулатите на Юнг е престъпление спрямо човешкия род. Единствено 
психологията пое курс към анализиране на надпсихичните състояния, но 
те все още са в сферата на анализ на несъзнаваното, вместо да прераснат в 
изследване на съзнателните алхимични процеси.

Ето тук, в това състояние на Ян Бибиян, можем да открием пре-
красен пример за алхимични процеси променящи не само съзнание-
то, но и физическото ниво на материята. Ще открием великия процес 
на преобразуването, който ще намери потвърждение в българските 
вълшебни  приказки „Жар птица” и „Мара Пепеляшка”. Ян Бибиян пее. 
Пеенето е процес на обща настройка между ума и гласовия апарат. Вибра-

цията достига нивото на пълно влияние над организма. Настъпват про-
мени, когато момчето достига ниво 144 – алхимичен код за преминаване 
на състоянието на атомите в друго ниво. Променят се кармичните атоми 
на съществото му – атомите с постоянно трептене, които се намират  в 
етерното тяло и поддържат организма в неговата кодирана от ДНК форма. 
Алхимичността на песента се състои в това, че когато пее от душа, човек 
пробужда в себе си  връзки с космоса, които „пренасят” съзнанието му на 
по-високо енергийното ниво. Подчертаваме – на съзнанието. Ян Бибиян 
пее с цялото си съзнание. Той си спомня, изживява и е потопен дълбоко в 
спомена за вибрацията на Горната земя. Съзнанието му е средството, чрез 
което сам той променя себе си, Лиана, после цялата природа. Всички ожи-
вяват.

Ян Бибиян използва мощта на своето съзнание и глас. Езотеричното 
знание подчертава този процес като единствено правилен за средствата, 
с които посветеният работи. Защото окултизмът работи със силите. Той 
овладява силата на химичните процеси и чрез нея принуждава елементите, 
атомите и молекулите да вибрират на новото ниво, но то е нетрайно и не 
може да съществува самостоятелно,  затова се саморазрушава или трябва 
да бъде поддържано с нова магия. Трагедията на магията е именно в този 
факт - изкуственото създаване на желаното и непрекъснатото му поддър-
жане чрез нова магия - порочна верига от противоестествени деяния.

Съзнанието на момчето трайно променя неговото лично ниво. Ум-
ствената му енергия разширява съзнанието до пределите на Посветен, чия-
то мощ може да променя материята. Единството от вълната на съзнанието 
и вълната на гласовите вибрации, създават поле, в което кохерентността се 
променя и светът става друг. Магьосникът работи със силите на кохерент-
ността на елементите, като се старае да я промени насилствено, а Посве-
теният - с мощността на енергиите на Умственото и Етерното тела, които 
променят кохерентността, като разширяват възможността за нова Валент-
ност, за нови връзки. Вълната на Ума и вълната на Етера в този момент  са 
кохерентни.

От това ниво на вибрация цялата Желязна гора се променя. Връща 
стария си вид, птиците запяват, животните се движат – всичко се събужда 
за истински живот. Посветеният не пее за себе си – той подкрепя целия 
свят, докато се промени и се завърне в царството на Живота.

35. Кладенчето на Живота. 
Когато песента събужда дори омагьосаното съзнание на жената и 

природата, посветеният може да отиде до Кладенчето на живота, до Жива-
та вода. Тя е контрапункт на кладенчето с Киселата вода.

Слугите и привържениците на злото го пазят: злата жена на мага и 
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Лю-лю. Живата вода е смърт за тях, за нееволюиралите съзнания, затова те 
се превръщат в грозни животни и умират от нея. Животворното за едната 
йерархия е смъртоносно за другата. 

Тогава идва красавицата, която бе събудена за живот - третата жена 
на мага. Лиана започва да ръси с вода всички – цветята, птиците, животни-
те и те се съживяват за нов живот. Накрая стигат да злия маг, който от по-
мощник (в огледалната стая), обладан от жажда за власт и сила, се превър-
на в зло и ненавистно човече. Поръсен с осветената от вибрацията Жива 
вода се превръща в паяк, който Ян Би рита с крак и убива. И мигновено се 
оказват в земния свят, без преход, без стълби, без магии  и препятствия.

36. Земният свят. 
Завръщането в Земния свят е завръщане на душа, вече отработила 

опита си с тъмната ложа, която окончателно трябва да затвърди своето 
преобръщение като еволюира до БИ ЯН.

Земният свят е единственото място, където душите могат да осъщест-
вят това високо развитие. Присъствието на душите на Земята, в тежката 
материя, както и желанието им да направят божествена еволюция чрез 
лично натрупване на опит не се смята за грях, както го интерпретират в 
юдаизма, а за логичен завършек на един дълъг и труден път към съвършен-
ството. Затова още Хермес казва ясно и категорично: Богове сте!

Съществуват три нива на степенуване на световете: в бездната на Зе-
мята - Царството на злото и на повърхността на земята – Царството на 
хората. Лунното царство в приказката е синоним на Горната земя (Едно-
рог) - за българите, Тракия  (Небесната твърд) - за тракийците и Луната за 
хората от лунното творчество.

Като прибавим към тези три вида души, прераждащи се на земята, и 
душите на земното творчество (на Луцифер, Йехова), получаваме четирите 
вида човечество, живеещи днес на земята.

37. Китката. Китката като атрибут на момата. Китката като благослов 
на Растителното царство. Ръсенето с китката е стар обред на самодивите. 
Със светена вода са ръсели още през времето на тангризма. И тя обезател-
но е била от здравец и босилек. едното дава здраве, а второто е  с нетърпи-
ма миризма за представителите на тъмната ложа. 

38.  Главата на Ян Бибиян, Главата на Калчо – двете глави. 
Ян Бибиян  връща опашката на Фют, защото е разбрал какво е Добро 

и Зло. Като награда Неговата глава се завръща на тялото му - Низшият 
(тялото на Калчо) е изоставен. Висшият се завръща, тоест Умът се завръща 
при своето тяло.  Това вече е еволюиралият в съзнанието си (главата) ЯН 
БИ. Оттук нататък следва подготовката му за завръщането на луната – в 

Небесното царство.  Двамата младежи разменят отново главите си, защо-
то тяхната еволюция чрез помощта на другия е завършила. Промененото 
състояние на тяхното съзнание и душевен живот определя изравняването 
на развитието им, от което следва, че вече няма за какво да имат чуждата 
глава за своя. Тя не им дава повече нищо ново, не може да осъществява 
повече влияние. 

 На Луната
Втората част на приказката, разказана от Елин Пелин като роман, има 

значителни промени и разширения, които я отдалечават много от древния 
й текст, заради което ще си позволим да променим принципно две неща:

Първо: Ян Би Би Ян ще лети за Луната не с ракета, а на гърба на 
Фют.

Второ: На Луната част от случките ще ги предизвика дяволчето Фют, 
защото Лунното царство е мястото, откъдето неговият род слиза на Земя-
та. 

Промени:
1. Фют, подчинен на Ян Бибиян, защото опашката му е още в него, 

веднага се опитва да се намеси в живота на момчето. Но тъй като той е 
вече посветен, преодолял двете царства на изпитанията – на Дяволите и на 
Мага, няма да се поддаде, без да вземе мерки да защити себе си и приятеля 
си Калчо.

2. Фют стреля с пистолета още първия път. Той знае силата на гърме-
жа и въздействието му върху непросветените.

(Елин Пелин съвсем по човешки въоръжава ракетата с оръдие и т.н. 
Този въпрос е много интересен, защото на луната няма този тип въоръже-
ние.)

3. Лунагите са всъщност душите на мъртвите хора, завърнали се в 
тъмната й част, където си почиват до следващото прераждане, затова тук 
се почита „религията на сянката, на мрака”. Всички лунни религии на зе-
мята повтарят или интерпретират по своему тази прастара лунна религия. 
Страшните животни са „праотците на живота на земята”, дошли от Плея-
дите.

Преди да стъпим на спътника обаче, трябва да отдадем внимание на 
три типажа, привнесени в приказката от Елин Пелин:

39. Майстор Франц, Летците и Морският капитан – те също нямат 
имена. Те са разширен образ на Стареца в по-древните приказки. Това са 
знаещите, които се намесват в живота на пробудената душа, за да я напътят 
към усъвършенстване. Те дават ново направление на развитието на душа-
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та. Чрез приказката научаваме, че в битието на хората присъстват два вида 
посветени. Едните са скрити, неизвестни – появяват се само когато готови-
те да тръгнат по духовния път са в криза и трябва да им се помогне да от-
крият в какво направление да търсят своето лично развитие. Обикновено 
са наши учители в житейските проблеми, без да се натрапват, а само като 
ни обучават и възпитават. В днешно време, когато образованието е достъп-
но за всички, много често те са учители. Всъщност такива души се явяват 
всички, от които можем да научим нещо значително, да усвоим някакво 
умение. Трите персонажа, посочени по-горе, имат именно такава роля в 
живота на обучаващата се душа Ян Би.

Когато Ян Бибиян отказва да даде на Фют опашката, дяволчето за-
мисля редица хитрини, за да си върне атрибута на достойнството. Подучен 
от своя баща, Фют подсказва на Ян Бибиян, че знае тайна, която никой жив 
човек не знае.

Инпровизиран от мен, разговорът между двамата би трябвало да из-
глежда така:

- И каква е тази толкова голяма тайна, която ти знаеш, а хората не 
знаят? – пита подигравателно Ян Бибиян.

- Тази тайна съм научил в Царството на нашите братя дяволите 
и се пази под най-строга тайна, защото ако хората я научат, ще напус-
нат веднага земята и няма да има кого да тормозим. Освен това тя ще 
направи хората по-силни, отколкото са сега, а това ще доведе до големи 
усложнения в нашите взаимоотношения. Имам предвид между дяволите и 
хората.

- Фют! – обърна се Ян Бибиян към него – Ако ми кажеш тази тайна, 
веднага ще ти върна опашката. Кажи ми поне за какво се отнася? - допъл-
ни бързо, като видя киселата физиономия на Фют.

- За произхода на хората. За тайната на Луната и силата на дя-
волите, които черпят енергия от нея. Но ако не ми върнеш опашката, аз 
така или иначе не мога да ти помогна, защото само с нея мога да те заведа 
където трябва.

- Да не ме будалкаш пак?! – попита строго Ян Бибиян – Току-виж от-
ново си ме пратил в бездните на земята, откъдето вече се освободих и не 
искам да се връщам пак. Кажи какво точно искаш - иначе няма да ти я 
дам.

- Тайната мога да ти разкрия, само ако с теб напуснем Земята, а за 
това ще трябва да ми върнеш опашката...

- Пак хитруваш, Фют. Няма да ти я дам, докато не ми кажеш исти-
ната!

- Самата истина ти казвам, Ян Бибиян. Ти вече се върна от Цар-

ството на магите невредим - сега и да искам, не мога да те излъжа, затова 
ти казвам истината.

- И каква е тя според един хитър дявол като баща ти?!
- Не мога да ти я разкрия тук – на Земята. Трябва да отидем с теб 

на Луната. Дяволското царство има власт само тук – на земята, сред хо-
рата. Когато отидем на Луната, мога да ти я кажа и да ти покажа какво 
е било, преди хората да дойдат да живеят на Земята.

- На луната ли са живеели преди това?! – попита Ян Бибиян, силно 
заинтригуван

- Да. Хората са дошли оттам, но моля ти се повече не ме питай, за-
щото ако Дяволският съвет научи, че съм издал тайната, ще линчуват и 
мен, и баща ми. Предпочитам да бъда отхвърлен като негоден дявол, дори 
да умра, отколкото да изложа на опасност баща си. Той много трудно се съ-
гласи да ти предложа да узнаеш тайната на Дяволското племе. Мисълта, 
че може да бъда анатемосан и да ме изгонят от Земята го разтреперва.

- Кой ще ни чуе?
- Мълчи, Ян Бибиян! Мълчи! Всичко, което хората кажат гласно, ние 

веднага го чуваме. Ушите на дяволите слушат триста пъти по-силно от 
вашите. Пък и мен ме наблюдават постоянно заради теб.

- Заради мен ли?
- Да. Защото по-рано ти беше по-голям злобар и от мен, сега се про-

мени, но притежаваш опашка от дявол, което те прави много силен. Ос-
вен това си излязъл жив от царството на Мирилайлай, а това вся пълна 
паника у нашите събратя. Не знаеш колко безсънни нощи изкараха Ста-
рейшините ни да умуват как да ти отнемат опашката ми и какво да те 
правят сега.

- И какво решиха?!
- Възложиха на баща ми и на мен, да се оправяме сами. Ако не успеем, 

ще ни изселят от Земята на някоя дива и зла планета, където кой знае 
какво ни чака. Все пак аз не винаги постъпвах зле с теб, Ян Бибиян... Спом-
ни си как се забавлявахме двамата.

- Помня, Фют. Помня и се чудя на акъла си, как съм те слушал. Сега 
разбирам колко е лесно да станат  лоши хората. С ваша помощ, разбира се. 
Но не искам да ви изселват с баща ти от планетата. Кажи какво точно 
трябва да направя?!

- Да ми дадеш опашката, след което аз ще те заведа на Луната и ще 
ти покажа какви са били хората, преди да дойдат да живеят на Земята. 
След това ще те върна тук. Ако дяволският съвет узнае, с мен и баща ми е 
свършено, затова колкото по-бързо стане всичко, толкова по-добре. Моля 
те, Ян Бибиян, не ни причинявай зло, нали вече си победил Долното цар-
ство, защо ти е отново да губиш знанията си.
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- Какви знания имаш предвид?
- Ами ти сега владееш всички тайни, които бяха записани в книгата 

на Мирилайлай. Не помниш ли - голямата книга в стаята с огледалата?!
- Помня, как да не я помня!
- Е, ако причиниш сега някому зло или не спазиш закона за Мълчание-

то – отново ще попаднеш в Царството на маговете и ще трябва пак да се 
спасяваш оттам, но сега вече Враната няма да ти помага.

- Откъде знаеш всичко Фют? Кой ти го каза? Ти не си идвал с мен в 
царството на мага!

- Не съм, но бях в царството на Дяволите, което е съседно с царство-
то на маговете и те наблюдавах през цялото време. Ако баща ми се съгласи 
да ти разкажем за тайната на Луната и хората, то е защото ти владееш 
закона на Мълчанието.

- Да, Враната ме научи.
- Слушай ме внимателно, Ян Бибиян: Довечера, като се мръкне, до-

като всички дяволи чакат да се стъмни хубаво, ние с теб ще отлетим за 
Луната. Ще стоим там три дни и ще се върнем обратно. Тогава ще се раз-
делим завинаги. Аз ще кажа на Съвета, че съм успял да си върна опашката 
и отново ще мога да правя лудории с хората. Всичко ще бъде както преди, 
Ян Бибиян, но теб повече няма да те закачам. Обещавам ти.

-  Да не си помислиш, че ти вярвам, Фют?!
- Знам, но ако искаш да узнаеш тайната на произхода на хората, 

довечера трябва да заминем за Луната. Помисли си, Ян Бибиян – ти ще си 
единственият човек, който ще знае тази тайна.

- Не знам дали я искам, Фют. За какво ми е? Какво мога да правя с нея, 
щом тя важи само на Луната?!

- Не-е-е, тя важи и тук, но мога да ти я кажа само там. Тогава ще ти 
кажа и тайната на твоя прякор.

- Какво?! Каква тайна?! Просто така ми викаха хлапетата от ма-
халата и всички започнаха след тях... Няма тайна, Фют.

- Има, има. Ти си мислиш, че е случайно името ти, но не е! Замисли 
се – какво означава твоят прякор? Знаеш ли?

- Не. Вярно е, че не знам какво означава, но пък... Какво може да озна-
чава Ян Бибиян?... Кажи ми, Фют, иначе няма да ти дам опашката.

- Ако ми я дадеш, ще ти кажа. Но не тук, а на Луната. Само там мога 
да ти разкрия тайната. Тук е забранено.

- Има нещо подозрително в твоето настояване. Да не ме будалкаш?!
- Кълна ти се в Съвета на дяволите, Ян Бибиян, както и в живота на 

стария си баща, че няма да те излъжа. Искам да си възвърна честта сред 
племето и да се разделим като приятели.

- И защо трябва да ти вярвам?!

- Защото си ми приятел, Ян Бибиян! А хората, които са победили 
Мирилайлай и са се върнали на Земята, не трябва да лъжат и да предават 
приятелите си, нали?!

- Добре де, ще ти помогна. И на теб, и на баща ти, но имам едно ус-
ловие...

- Какво е то? – попита бързо Фют.
- Ще отскубна един косъм от опашката ти и ако усетя, че нещо ме 

будалкаш, ще го завържа на възел – знаеш какво означава това, нали?
- Разбира се, Ян Бибиян, знам и още как! Добре си запомнил урока с 

жените на Мирилайлай.
- За малко да сбъркам тогава, но ...
- Враната ти подсказа...
- Вярно, ако не беше тя, сигурно щях да се проваля.
- Ето, виждаш ли – всички си помагаме в последна сметка. Сега е твой 

ред да ми помогнеш.
- Как ще стигнем до Луната, Фют? 
- Аз ще те отнеса дотам. Възсядаш ме както преди и аз ще те отка-

рам много бързо. След  две седмици е ...
- Без да хитруваш, нали? Какво след две седмици?... Ами ако ми харе-

са?!
- Едва ли ще ти хареса. След две седмици, по време на новолунието, е 

съветът на Дяволите и трябва да съм там с баща ми, за да докажа, че и 
от мен става истински дявол.

- Ти винаги си бил такъв, приятелю. Само че сега аз ти отнех силата. 
Добре. Довечера те чакам тук, по залез слънце!

- Благодаря ти, Ян Бибиян. Отивам да кажа на баща ми, че си се съ-
гласил – да не се тревожи за мен. Вземи си дебела шапка за главата и ръка-
вици за ръцете, защото е голям студ в тъмното.

- Ще взема - отговори Ян Бибиян и се запъти замислен към дома си.
Той дълго мисли върху предложението на Фют, но не намери причина 

дяволчето да го лъже, защото без опашка то наистина беше изгубило сила-
та си и не  можеше да измисли никаква подигравка с хората. Трябва да му 
помогна, мислеше си той, все пак бяхме приятели и доста народ си изпати 
от шегите ни. 

Той погледна към небето и изпита смесеното чувство на радост и 
тревога, че утре ще бъде някъде там – в пространството, което никой 
жив човек досега не е посещавал. Опита се да си представи как ли ще из-
глежда Луната в действителност. Каква ли тайна ще научи от Фют за 
хората. Всъщност това означава, че на Луната има хора? – възкликна той 
почти гласно.

- Какво каза, Ян Бибиян? – попита Иа, която стоеше близо до него и 
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внимателно гледаше замисленото му лице.
- А, нищо – излъга той и му стана неприятно, че трябваше да лъже, 

но се сети за предупреждението на Фют. – Мислех си за нещо свързано с 
Фют. Няма значение. Малко съм уморен и ще изляза да се поразходя. Къде 
ми е шапката?

- Шапката ли? – учуди се Иа – Защо ти е шапка в този горещ ден?
- Ще ида край гората, може да завали – каза бързо Ян Бибиян и напус-

на стаята.
- Нещо го измъчва! - помисли Иа -  Трябва да разбера какво го трево-

жи.
 Ян Бибиян дълго се разхожда край горичката. От време на време ля-

гаше на тревата, вперваше поглед в небето и се взираше да види от ъде ще 
се появи тази вечер Луната. Напук на всичкото си старание, не можа да 
се сети снощи от коя страна се виждаше искрящото й бяло тяло. Като 
сребро беше, спомни си той, бяла и искряща. Кратерите по нея се виждаха 
с просто око.

Когато започна да притъмнява и Слънцето  почти се скри зад близ-
кия рид,  до него се появи Фют.

Готов ли си, Ян Бибиян? – попита той.- 
Разбира се, че съм готов, а ти?- 
Да. Казах на баща ми, че до новолунието се връщаме. Дотогава - 

той ще наблюдава района и ще ме предупреди, ако нещо се случи.
- Какво може да се случи, Фют? – попита Ян Бибиян.

Нищо. Дано нищо не се случи. Искам да кажа – дано дяволите не - 
открият липсата ни, защото ще разберат какво правя и ... знаеш какво 
ни очаква.

Добре, да тръгваме тогава.- 
Ян Бибиян извади от пазвата си опашката на Фют, отскубна един 

дебел черен косъм, нави го на пръста си и му я подаде. Фют бързо я постави 
на мястото й и тя залепна моментално, като че никога не беше отделяна 
от там.

Качи се на гърба ми, Ян Бибиян, и се хвани здраво за козината ми, но - 
първо си сложи ръкавиците и шапката.

Ян Бибиян изпълни казаното точно. Фют енергично подскочи и те 
полетяха нагоре.

Луната още не се вижда! – извика Ян Бибиян в ухото му – Как се - 
ориентираш?!

Имаме си наш начин. Рогата ни улавят непрекъснато нейното из-- 
лъчване – денем и нощем знаем точно къде се намира. Рогата на всички 
животни са вид антени за светлината на Луната. Но сега мълчи, защото 
още сме много ниско  и се чува надалеч.

Двамата мълчаливо летяха нагоре и нагоре, докато пред тях започ-
на да се забелязва светлият диск на Луната. Ян Бибиян усети как ръцете 
му започнаха да измръзват. Вълнената шапка стягаше като скафандър 
главата му, която все още не можеше да свикне с шапките. Буйната му 
коса се потеше и го сърбеше, но той стоически стискаше здраво Фют и 
гледаше как звездите много бързо приближават към тях. 

Летяха така часове наред. Когато започнаха да се спускат към по-
върхността на Луната, небето над тях беше започнало да изсветлява 
силно. Тогава видяха Слънцето. То изгряваше зад тялото на планетата 
Земя. Беше величествено и красиво.

Земята е прекрасна! – извика въодушевено Ян Бибиян.- 
Знам – отговори Фют.- 

   Никога не съм си представял, че е така красива и синкаво-зелена - 
на цвят.

-   Синьото са океаните, а зеленото са горите. Не гледай в нея, защо-
то оттук Слънцето е много силно и може да ослепееш. Че беше вярно, Ян 
Бибиян се увери много бързо, защото  изгревът не само ги сгря бързо, но ги 
сгорещи така, че главата на Ян Бибиян се запари. Ръцете го сърбяха силно 
и той започна да ги движи вътре в ръкавиците.

Не шавай толкова! – извика Фют – Скубиш ме. Освен това може да - 
се изпуснеш и да полетиш надолу, докато се разбиеш в Земята. 

Скоро след това двамата внимателно кацнаха на ръба на един дъл-
бок черен като въглища кратер. Фют се прилуни под сянката на огромна 
скала. Тук лъчите на Слънцето не можеха да ги достигнат, но в замяна на 
това студът веднага се усети.

Какво ще правим сега? – попита Ян Бибиян.- 
Ще чакаме, докато дойдат лунагите да ни вземат, защото не знаем - 

точно къде и в чие царство сме слезли.
Лунагите ли?! Тук наистина ли има хора?- 

Не знам дали ще ги приемеш като хора, но те наистина са такива, - 
само дето не приличат чак толкова на вас. Бих казал, че повече приличат 
на мен, но все пак...

Докарал си ме на планетата на дяволите!- 
 Не. Докарах те на Луната, която е населена с вашите праотци – - 

първите хора. Като вас и те се делят на царства и понякога враждуват 
помежду си, затова не знам кои от тях ще ни открият първи.

-   Има ли значение за нас, Фют?
 Да, доколкото трябва да разбера при кой цар сме попаднали. Всъщ-- 

ност като казвам враждуват, това означава, че те водят войни, но много 
рядко. Надявам се сега да няма война, защото това ще ни създаде много 
трудности. Най-лошото е, че тогава те не приемат никакви гости. Не 
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се притеснявай, Ян Бибиян – ние сме у дома си. Запомни – тяхната главна 
религия е почитта към Земята, която наричат Ваха. Така се казва и рели-
гията им. Всички имат една религия – преклонение към Земята. 

- За какво воюват лунагите?
Най-често заради някоя находка в мините на Луната. Често про-- 

копават тунелите си под територията на друго царство и тогава започ-
ват спорове, които понякога завършват с война. Тук е голяма скука. Една 
религия, само четири царства и твърде редки спорове. Затова напуснахме 
Луната и се преселихме на Земята. Хората са далеч по-интересни от лу-
нагите.

Искаш да кажеш по-лоши, нали?- 
Не искам да те обиждам...- 

Внезапно пред тях изскочи странен ездач. Той яздеше на животно, 
изглеждащо като магаре, но с големи прилепоподобни крила, чиито тънки 
ципи пропускаха почти свободно слънчевите лъчи. На гърба му стоеше във 
войнствена поза подобие на човешко същество. На главата си то имаше 
две нервно въртящи се рогчета. Краката му бяха като на раците на земя-
та – от твърди черупчести части, завършващи с нещо като обърната с 
върха нагоре фуния.

Фют изскочи от прикритието си, поклони се и като изговори нещо, 
което Ян Бибиян не разбра, хвана един камък до себе си и го прилепи към 
гърдите си, след това посегна и го предложи с отворена длан на ездача. Той 
нададе радостен вик. Веднага след това небето пред двамата земляни се 
изпълни с летящи магарета, яздени от възторжени рогати лунаги.

 По-нататък читателят може да използва текста от Елин Пелин.
40. Лунните хора – Лунагите. Те са образец на стадното ниво на раз-

витието. В същото време виждаме, че обществените отношения на луната 
са точно както при хората. Тайната, че Луната е майка на планетата Земя, 
по-точно на живота на нея, става лесно разбираема, когато разгледаме со-
циалното положение на лунагите и хората. Тяхното интелектуално ниво на 
развитие е далеч под човешкото.

Лунагите имат човешко тяло, но вместо уши над главата им стърчат 
две много подвижни антени. Стъпалата им представляват пневматични 
копита, които задържат тялото към повърхността – един идеален момент 
от творческото въображение на писателя. Липсата на атмосфера на Луната 
оправдава този вид стъпало, защото трябва все пак нещо да ги прилепя 
към повърхността. Членестоногите крака на бръмбарите явно са послужи-
ли за модел на краката на лунагите и т.н. Творческият потенциал на писа-
теля открива чудесни прилики и хрумвания, които обаче са без сакрално 
значение, затова ги отминаваме.

Любопитен момент е и близкият говор между лунагите и хората. 
Единственият начин да се оправдае бързата комуникация е именно този. 
Така или иначе, след дълги и донякъде комични приветствия, лунните хора 
и земните хора се разбират добре.

Оказва се, че лунагите имат достатъчно интелект, за да комуникират 
ясно със своите гости. Пристигналите по-късно и други лунаги, начело със 
своя Цар Ягага, имат същото поведение.

Според нас един от фактите, сполучливо помогнал да се сприятелят 
бързо стопани и гости е, че Фют, на чийто гръб пристига Ян Бибиян, лети 
също като хвърчащите магарета на лунагите. В приказката не се обяснява 
как лети дяволчето, което няма крила, но ние бихме запитали как летят 
магаретата, въпреки че имат крила, след като на Луната няма атмосфера? 
По времето на Елин Пелин този факт не е бил доказан от науката, а е съ-
ществувал само като хипотеза. Затова пък днес е един от фантастичните 
елементи на тази част от приказката. От самото начало казваме, че фантас-
тичното е най-приемливият начин да се предават идеите на знанието. Така 
възможността да се хвърчи във въздуха, символ на земния прогрес чрез 
самолетостроенето и ракетостроенето, е осмислен и предаден по приказен 
начин.

41. Ягага и Ягагада.
Ягага е могъщ и добронамерен. Приема хората като пратеници на до-

брото от всемогъщата богиня Ваха - Земята.
Цар Ягага с нищо не се отличава от земните царе.Той е същото олице-

творение на власт и ограничено съзнание, както са и нашите земни царски 
особи. Дори парадното му идване при пришълците е абсолютно същото. 
Името му се носи от уста на уста и т.н. – съвсем по нашенски. Самото му 
име обаче не е лично име, а означава Цар, тоест царят на лунагите няма 
собствено име, а се нарича според ранга на властта, която упражнява. Този 
факт потвърждава знанието на древните колобри, че в епохата на Лунна-
та еволюция на душите отделното човешко същество още не е личност, а 
индивид. Такъв е дори царят на индивидите. Въпреки че е персонализиран 
като  Цар, което го прави обособен идндивид, той все още не е изявена 
личност. 

И разбира се, веднага закичва на земните гости ордените на  царство-
то си, което ги прави особени и почетни гости. Естествено,  те са от чисто 
злато.

Ян Бибиян отговаря със същото, като изважда цигарена кутия от 
джоба си и скъсвайки я на две, закичва  техни величества с парчетата.

Така персонализацията на Ягага попада веднага под обобщения вид 
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психика на избраниците от неговия ранг - управляващите. Още по-безапе-
лационен е разказвачът по отношение на другите царе, които почти нямат 
лична роля в действието. 

Но Ягага е добронамерен към пратениците на богинята Ваха (Земята) 
и затова веднага следва царски прием, с всички произтичащи от гостопри-
емството следствия.

Също като своя съпруг, царица Ягагада подражава на ритуали и ети-
кеция. Тя е изключително щастлива от цигарената кутия, закичена на шал-
варите й. Името й означава Царица. Името й, освен че я персонализира, 
всъщност е една производна на нейния съпруг – царя.

42. Шагада и  Дагада – принцесите.
Това не са принцесите от нашите вълшебни приказки. Оставаме ги 

да се влюбват и захласват по Ян Бибиян, както правят всички не особено 
умни, но порядъчно разглезени принцеси. 

43.Четирите царства на луната: Дагага,Трагага, Тагага и Ягага. 
Натъкваме се на удивително точно възпроизведен код за четирите 

структури на Човешкото общество като единен организъм. Тези четири 
царства са отлична илюстрация на четирите раси на Земята. Техният етнос 
не се определя от цвета на кожата, но е точно и категорично определен от 
принадлежността към Царя. Имат си отличителни белези, но нямат етни-
чески антагонизъм, както е при нас – хората. Всички са обединени от Все-
общата единна религия – поклонението към Земята. И това ги обединява, 
когато трябва да воюват срещу Ян Би. Нека отбележим и факта, че лунагите 
нямат култ към Слънцето. Не липсата на творческо прозрение е накарало 
Елин Пелин да не отбележи този значителен факт, а простичкото и интуи-
тивно схващане на зависимостта между двете планетни тела. Той знае, че 
Луната е физически сателит на Земята. А като интуитивно посветен знае 
също, че Земята е сателит (наследник) на Луната по отношение на живота.

Освен това Четирите царствата са илюстрация на времето, когато 
интелектуалното развитие още не е достигнало нивото Личност. Всяко 
царство илюстрира Една от Коренните раси в развитието на интелекта на 
душата. Процесите, през които преминава душевното развитие на всеки 
човек, са: индивид, личност и индивидуалност. Личността се развива едва 
в Пета коренна раса, а  на Индивидуалността само се поставят основите, 
осъществяват се фундаменталните устои на духовното развитие, което в 
бъдещата Шеста коренна раса ще се развие напълно. 

На Луната съществата не са личности, следователно получаваме зна-
нието, че Човечеството по време на еволюцията си в Лунната верига не е 
достигнало до ниво на личности, способни да развиват себе си самостоя-

телно.  Това е изключително важно условие, за да се пробуди духовността 
на душата и човешкото същество да достигне до прозрението за духовна 
еволюция. Духовната еволюция е възможна, само ако личността е осъзнала 
своите индивидуални потребности от вътрешен психичен живот, незави-
сим от материалните условия. Тогава тя започва да работи в личен план за 
своето развитие. И става личност. Тази велика независимост от материал-
ното и готовността да се отстоява правото на духовно развитие бе демон-
стрирана от Трите отговора на Христос към сатаната, когато го съблазнява 
в пустинята. Великата духовна Индивидуалност Иисус, с ранг на еволюция 
Христос, даде пример на човечеството как отделната личност може да се 
противопостави на материалното съществуване и да се откъсне от  низша-
та зависимост с нея - да реши да тръгне по пътя на индивидуализацията 
си. 

Когато е на Луната, човечеството не може да достигне това Пето ниво 
на развитие на Живата душа. Луната започва да изпада в колапс и това на-
лага Човечеството, душите на хората, да се преместят на Земята, която в 
Слънчевата система е отговаряла на условията за живот. Така човечество-
то слиза на Земята (най-тежкото ниво на материалното пропадане), за да 
потъне в дебрите на материята и да достигне до преобръщението си, което 
води до прозрението за духовност. В „Пътя на пробудената душа” описа-
хме Пътя към индивидуализирането на отделния човек, когато е поискала 
душата му да стане личност и да надделее над света на материята. Това е 
пробудената душа на тракийския герой Херакъл, затова всичките му под-
визи са всъщност духовни битки с личните качества.

Лунагите имат своите Четири царства на развитието, но нямат въз-
можност за антагонистичния сблъсък между дух и материя. Нямат про-
будените пет нива на съзнанието, които описахме в „Отношението – 
функция на еволюцията”. Човечеството на Земята има този шанс, който 
е възможен и заради факта, че Царството на дяволите може да развива 
своята дейност само на Земята. А това означава само едно: условия за дъл-
боко пропадане в материята и кризи за  преобръщане на душата. Фют до-
вежда Ян Бибиян на Луната именно с тази цел – да види общества и народи, 
без други различия, освен принадлежността към една от Четирите групи на 
развитие. Тук стадният начин на живот е толкова силен, че лунагите дори 
не осъзнават своето зависимо положение от Слънцето, затова се кланят на 
Земята. Лунната религия към Земята е в пълен разцвет. Докато на Земята 
Лунната религия и Слънчевата са в антагонистични отношения, водещи 
най-често до кръвопролития и грабежи. И в този антагонизъм е основната 
дейност на Царството на злото, защото принципно погледнато, религиите 
са духовни практики, превърнати постепенно в инструмент за духовно и 
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социално владичество.
И все пак те воюват. Трите срещу Четвъртото. Жълтото, Зеленото и 

Синьото срещу ...  царството на Ягага, което няма цвят. То приема нужния 
цвят - а това е белият, който съдържа всички останали. Царството на Ягага 
се явява царството на развитието, на прогреса. Този факт категорично пре-
допределя бъдещото значение на Ягага и царството му в социалното владе-
ене на Луната. Като гост на Ягага,  Ян Бибиян се оказва негов съюзник, но 
и противник на всички народи – четирите царства, защото никой не знае 
какво може да направи този гърмящ гост.

44. Магу – водачът. Алкохолът – пиянството на агресията.
Лунагът  министър,  военачалник, парламентьор и прочие длъж-

ности, което го превръща в универсален поданик и служител на царя си. 
Той изпълнява всичко. Дори се научава да пие. Човекът марионетка.

45. Изстрелът, Войната. Поразителното впечатление, което прави 
изстрелът на човека сред лунагите дава ясна представа какво предизвикват 
гърмежите като звукова вибрация. Учителят Джуал Кхул казва, че изстре-
лите от стрелбите през двете световни войни са предизвикали по-тежки 
поражения над планетата, отколкото смъртта на всичките убити хора, взе-
ти заедно. Печална истина за посветените. Всеки изстрел пробива аурата 
на земята и ако учените можеха да отчетат тяхното влияние, щяха да от-
четат колко по-страшни са те от всички химически и други интервенции 
върху озоновия слой на планетата. Едва ли някога военните ще признаят 
убийствената си роля върху живота на планетата и човечеството – дори 
когато не воюват, а само водят учебни стрелби.

Луната изпада в паника от един единствен изстрел. Светът на тези съ-
щества бива застрашен от взривната вълна на ехото. Ще си дадем ли сметка 
някога, че царството на дяволите наистина е довело на земята интелекта до 
сатанински изобретения и действия? Удивително е какво невежество цари 
сред хората, които смятат себе си за интелектуално и духовно извисени, а 
развиват безумно военната машина! И дори се прекланят пред военните 
„гении” на човечеството. Парадоксално, тотално невежество!

Цялата война на Луната завършва с една канонада от изстрели, кои-
то побъркват лунагите и те сключват мир, уплашени от военната мощ на 
хората.

Всъщност на Луната няма оръжия и това дава възможност на Фют, 
размахвайки своята опашка, да въдвори ред сред лунагите. Неговата 
върховна мощ е моментално оценена, защото зад идеята за жители на 
луната се крие старата тайна, че след смъртта душата отлита в сенчеста-
та част на Луната и там изчаква своето следващо прераждане. Затова Лу-

ната винаги има една страна, която не се обръща никога към Слънцето 
– там пребивават душите на мъртвите. Тези души са в междинно място, 
което все още е под контрола на тъмната йерархия. Тази идея е много 
стара и намира потвърждения в много от вярванията на народите, при-
емащи прераждането на душите като естествено явление на еволюцията. 
Особено силни потвърждения намираме в индийската религия, която има 
лунен характер.

Нека си припомним, че лунагът Магу, пръв стигнал до мястото на 
прилуняването, приема поздрава и подадения камък от Фют като мирно 
посещение. Радостта му доказва това отношение към дяволчето. Той не се 
изненадва от вида на човека и дявола.

Все пак ние оставяме пистолетният изстрел да свърши нужната ра-
бота, за да може да се развие военно действие на Луната. Всъщност такова 
няма и мирът надделява над желанието за война. Този път основен мотив 
на бъдещата война не е спор, а притеснението, че Ягага може да се окаже 
единствен наследник на мощта, която Ян Бибиан носи от свещената май-
ка Земята, както и страшната паника от пистолетния изстрел. Борбата за 
власт и страхът не са чужди на душите, влезли в задгробния живот – пе-
чален извод, защото доказва как насилието и страхът наистина са станали 
част от духовния ни живот.

46. Камъкът – поздрав за мир. Гениален код на Елин Пелин, защо-
то кристалната материя е единствената, която може да достигне до ниво 
на съвършенство, каквото притежават скъпоценните камъни и най-вече 
диамантът. Припомняме на читателя името на праотеца на Пета коренна 
раса – Адам. Това е Адамантеният човек, както го нарича Блаватска, или 
Диамантената душа, както е по-разбираемо за нас. Човекът като еднород-
на структура: съвършен, твърд и абсолютно различен от всички други - 
върховно индивидуализирана кристална материя. Разликата между двата 
типа човешка душа, описана в тайните на приказката „Златното момиче”: 
движението на еволюцията от черното момиче до златното. Трансформа-
цията на личността от Черна душа (графит) до великолепната светлина на 
Светещия индивид (диаманта). Всъщност говорим за един и същ елемент 
- за въглерода, който се нарича джуджу Щастливко. Както сме едни и същи 
хората като материя и същества, но безкрайно различни като индивидуал-
ности.

47. Ваха – великата богиня, Земята. Религията на Луната.
Лунната религия не се различава по нищо от земните принципи на 

вярата – преклонение, фанатично спазване на идеята и ритуалността, не-
оспоримост на догмата. В случая догматичното е, че водата, животът на 
Луната се пази от пратените от Ваха (земята) свещени животни да пазят 
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свещения извор, което гарантира живота и щастието на лунните хора. В 
българската колобърска традиция понятието Вахана (Ваха) означава све-
щено животно,  имащо тотемен характер. Всяко животно, прието  от хора-
та с такава символика, придобива качествата на Ваха – свещеност, която го 
превръща в недосегаемо и притежаващо изключителни качества същество. 
Конят е вахана на Слънцето. Барсът е вахана на съзвездие Лъв, Кучето е 
вахана на съзвездие Голямо куче и по-точно на звездата Сириус. Кучето на 
Мадарския конник е вахана, лежащият в краката на коня снежен леопард 
– Барсът е вахана на съзвездието на тайните, наречено в зодиака Лъв. Са-
мият конник е вахана на Първия монотеистичен бог на земята – Танг-Ра.

Еленът е вахана на Луната. В тракийската сакрална символика богиня 
Артемида е вахана на Луната - или обратното, Луната е вахана на Артеми-
да. 

Свещените животни отговарят напълно на идеята на всяка религиоз-
на система от по-стар вид да има нещо нетипично, загадъчно и необичайно 
– то дава оправдание на цялата гама от разнообразни идеи, канони и риту-
ализация. В случая Елин Пелин е приел древните животни за олицетворе-
ние на прастарата религия. В приказката Земята е Ваха, тоест синоним на 
свещено звездно тяло. Този процес е много ясно доловим в наименования-
та на звездните конфигурации от Зодиака, както и символичните имена на 
планетите от Слънчевата система: Венера, Сатурн, Телец и т.н.

 Летящите магарета.48. 
В епохата на самолетите и зараждащата се ракетна летателна техника, 

да не намери своеобразен аналог на летателен апарат за Луната би означа-
вало Елин Пелин да не пусне въображението си поне в рамките на техни-
ческите новости. Така се появяват летящите магарета. Забавно е, защото 
в никоя друга световна приказка няма летящи магарета. Има коне, драко-
ни, хали, змейове и така нататък, но магарета... Хумористичен подход на 
писателя към проблема с лунния транспорт. И много находчив, защото в 
древността преданието дава тази роля на прилепа. Прилепът е лунно съ-
щество. То ловува нощем, има страшен хищен вид, пие кръв и т.н – все 
качества, достойни за фантастиката. Но тъй като християнството приема и 
налага образа на прилепа като символ на сатаната и свирепите върколаци, 
авторът явно не е посмял да го използва в текста, освен това лунагите са 
миролюбиви, те воюват само в краен случай, а в приказката дори не се сти-
га до война.  Извечната мечта на одухотворения интелект - да няма войни, 
насилие, неестествена смърт.

ЮНАКЪТ, ЩО БОЗАЛ 25 ГОДИНИ
Приказка  за един юнак, който сукал мляко от майка си цели 25го-

дини. И станал голям юнак, непобедим. Той имал двама братя, по-големи 
от него и стара майка, която трудно ги изхранвала. Затова юнакът, що 
бозал 25 години, напуснал дома си и тръгнал да се скита по света, за да не 
тежи на ръцете им, защото изяждал по едно агне на ден и изпивал по един 
котел с прясна изворна вода.

Докато скитал, срещнал четири свои събратя по сила и решили да 
живеят заедно. Всеки имал нещо, в  което бил ненадминат. Един можел да 
изпие морето, друг да премести планини, трети да чува през девет земи 
къде има война, четвърти можел да издълбае с голи ръце камък и да направи 
котел от него, другият с единия си мустак да повали цяла гора, а с втория 
друга. Но... признавали, че никой от тях не можел да се мери с Юнака, що 
бозал 25 години. Заживели си добре. Всеки от тях оставал един ден край ог-
нището, готвел вечерята за всички и ги чакал да се завърнат от лов. Така 
си живеели спокойно, докато един ден от морето не излязъл голям и силен 
великан, който започнал да ги надвива поотделно и им изяждал вечерята. 
Четиримата си изпатили много от него. Последен останал да сготви и 
да пази вечерята Юнакът, що бозал 25 години. И той започнал да се бори 
с великана, надвил го, забил отрязаната му глава девет педи в земята, но 
великанът си грабнал главата, залепил я обратно и изчезнал в морето. 

Тогава Юнакът, който можел да изпие морето го изпил и открили 
скривалището на великана. Юнакът, що бозал 25 години слязъл в дълбока-
та пещера да го настигне и да го убие, но вместо него открил три девойки, 
които имали вълшебен стан, вълшебен гергеф и златни пиленца. Пиленца-
та били на най-малката от сестрите. Те се оказали дъщери на великана.  
По тяхна молба Юнакът ги взел, скрил в пазвата си стана и гергефа, пъх-
нал в пояса си златните пиленца и вързал двете големи сестри за въжето, 
за да ги изтеглят побратимите му на Горната земя. Те издърпали с въже-
то двете девойки и както става в приказките, прерязали въжето, като 
оставили Юнака с най-малката дъщеря в пещерата. Внезапно двамата 
пропаднали още една  земя надолу. Докато падали, под тях се появили два 
овена -  единият черен, другият бял.

Гледай да не паднеш на черния овен - извикала момата и сграбчила - 
белия овен, който веднага я понесъл нагоре, към Горната земя. 

Юнакът паднал върху черния овен и пропаднал още  три земи надо-
лу.  

Какво дочаках от побратимите си?! – изпъшкал Юнакът и легнал - 
да си почине на петата земя.

Заспал под едно високо дърво, в клоните на което имало огромно ор-
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лово гнездо. Спал дълго и непробудно, докато внезапно дочул да писукат 
разтревожени пиленцата на  дървото. Скочил и видял една огромна змия 
да пълзи към тях, готова да ги погълне. Замахнал с боздугана си и я убил. И 
отново заспал. Събудил се, защото усетил, че над него кръжи орлица и му 
пази сянка.

-  Защо ми пазиш сянка? – попитал Юнакът.
 За да спиш спокойно, юначе. Всяка година змията изяждаше пилен-- 

цата ми, а сега ти я уби и ги спаси. Те ми разказаха всичко. Кажи какво 
мога да направя за тебе?

Само Господ може да ми помогне на мен – отговорил юнакът. - Пад-- 
нах от Горната земя и сега трябва някой да ме изнесе обратно.

 Аз не мога - казала Орлицата,  - но знам един много стар и силен - 
орел, който е ходил на Горната земя. Ще ида да го попитам дали ще се съ-
гласи да ти помогне. 

И орлицата отлетяла към високите планини. Юнакът легнал отно-
во и се замислил какво трябва да направи, за да се върне на Горната земя, 
ако орелът откаже. В това време по пътеката се задала млада девойка, 
която вървяла и плачела.

- Защо плачеш, момиче? - пресрещнал я юнакът.
- Аз съм царската дъщеря - отговорила тя. - Една хала изпива вода-

та ни. Всяка година взема по едно момиче, за да даде вода на хората. Вече 
няма девойки в царството ни. Сега е мой ред.

- А, това ли било?! – отговорил юнакът – Заведи ме  при халата.
Тръгнали. Стигнали брега на морето. Оттам веднага се разнесъл си-

лен рев и една огромна Хала тръгнала към момичето с раззината паст, 
готова веднага да я погълне.

Скочил юнакът, развъртял боздугана си, убил халата. Върнала се 
царската дъщеря в двореца  и разказала всичко на баща си. 

- Давам ти дъщеря си за жена и половината царство! – казал благо-
дарният цар. - Остани тук да живееш в мир и спокойствие.

- Не мога, Царю - отговорил юнакът. - Аз съм от Горната земя и 
трябва да се върна там. Една орлица отиде да пита най-стария орел, дали 
ще се съгласи да ме изнесе на Горната земя. Чакам я да с върне и да каже 
какво е отговорил той.

- Добре – отговорил  Царят  - Бъди ми гост, докато орлицата се вър-
не.

След няколко дни орлицата се завърнала и казала:
Ще те изнесе на Горната земя, но в момента сменя перушината си. - 

Когато се покрие тялото му с перушина, ще слезе при хората и ще те из-
несе, защото аз му разказах как си спасил орлетата ми. Каза също, че ще 
му трябват два кожени мяха. Единият с прясно телешко месо, другият с 

прясна изворна вода.
Кога ще е това? – попитал Юнакът. - Кога ще му порастат отново - 

крилата?
Докато напълните в един мях три заклани и обезкостени млади те-- 

лета и докато донесете от планината прясна изворна вода, той ще бъде 
готов.

Царят веднага заповядал да направят нужното и да подготвят ис-
каното от орела. Когато изпълнили заръчаното, от небето се спуснал към 
тях грамаден великолепен бял орел, който кацнал пред двореца.

Готови ли са водата и месото? – попитал Орелът.- 
Всичко,  както си заръчал - отговорили юнакът и царят.- 

Тогава да вървим, че вече съм стар. Трябва да стигнем до Горната - 
земя преди изгрев Слънце, иначе ще ослепея и няма да успея да се върна об-
ратно.

Качили двата мяха. Качил се и юнакът върху него. Полетели нагоре.
Когато кажа - Гааа - казал орелът, - ще ми даваш парче месо, когато 

кажа Граа  - давай ми глътка вода.
 Добре - отговорил Юнакът и започнал да подава ту месо, ту вода - 

на орела.
Но месото свършило, преди да успеят да стигнат Горната земя. То-

гава юнакът отрязал с ножа си по едно парче от петите  на краката си и 
ги дал на орела, за да има сили  да го изнесе на Горната земя.

Когато стигнали, орелът казал. 
- Слизай бързо и тичай към оня хребет,  а аз се връщам обратно, до-

като не е изгряло Слънцето.
Не мога! -  казал юнакът - Отрязах парчета от петите си и сега не - 

мога да стъпя на земята.
Знам! – отговорил орелът и изплюл парчетата. – Сложи ги обратно - 

на местата им.
Юнакът изпълнил казаното и парчетата веднага залепнали обра-

тно на местата си.
Сбогом – извикал орелът и полетял надолу към петата Долна земя, - 

неговата родина.
Сбогом и благодаря за спасението ми! – извикал юнакът и се забър-- 

зал към хребета, където вече се показвала светлината на изгряващото 
Слънце.

Когато светлината му огряла долината, той видял четиримата си 
събратя още да се карат за трите девойки  - дъщерите на морския вели-
кан. 

Искам стан, който сам  да тъче! – твърдо заявявала първата. - - 
Който ми го даде - за него ще се омъжа.
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Искам гергеф, който сам веза! – казала втората. - Който ми го даде - 
- за него ще се омъжа.

Искам златни пиленца – отсякла третата, най-красивата. – Кой-- 
то ми ги даде - за него ще се омъжа.

Приближил юнакът, изгледал четиримата си побратими, бръкнал в 
пазвата си, където бил сложил стана, който сам тъче. Девойката веднага 
отишла при него и казала:

Ти си Юнакът, който ни спаси от Долната земя. За тебе ще се омъ-- 
жа.

Бръкнал в пазвата си пак Юнакът и извадил гергефа на втората де-
войка.

За тебе ще се омъжа! - извикала тя и отишла при него.- 
Бръкнал в пояса си Юнакът и извадил златните пиленца на трета-

та девойка.
-  Виждам, че си успял да се изкачиш от най-долната земя дотук – ка-

зала третата девойка.  – Юнак като тебе няма по земята. За тебе ще се 
омъжа и както ти си опазил пиленцата ми, така аз ще ти родя деца и ще 
ги отгледам, за да си радостен и честит в старините си.

Четиримата му побратими стоели с наведени глави.
Прости ни, побратиме! - казали те - Сгрешихме, че те оставихме - 

сам да търсиш великана!
Прощавам ви! - казал Юнакът, що бозал 25 години, - но повече не ми - 

се мяркайте пред очите.
Взел той трите девойки и се прибрал в селото си, където двамата 

му братя и майка му още тъгували за него, защото мислели, че се е затрил 
някъде. Оженил братята си за двете девойки, а той взел третата, най-
красивата. Заживели щастливо, до дълбоки старини.

I. Анализ.
След като разгледахме как душата става герой, тоест ученик на Йе-

рархията и преминава сложния път на собственото си обучение, ще анали-
зираме и приказката, разглеждаща процесите на личната сила на посвете-
ния – „Юнакът, що бозал 25 години”. 

Много често в съвременната духовна литература се смесват две ос-
новни понятия, регламентиращи специфичността и уменията на посвете-
ните. Тези посветени се наричат Магове. Както казахме вече, маг означава 
цялостен. Но това определение не дава представа за принадлежността на 
мага към Йерархията, на която служи. Маг на окултните сили или на езо-
теричната мощ? 

Уточняваме, че Магът, посветеният, служител на окултната школа, е 

владеещият Силите, тоест той си служи със силите на природата, които 
може да контролира или използва с определени цели.

Магът, поставил си за цел да използва тези сили в името на доброто, 
без да се намесва в живота на природата и съществата, контролиращ до 
съвършенство силите, така че собствено му съзнание да задейства енер-
гийната мощ на неговото собствено биополе и чрез него да оказва влияние 
на съществата или околната среда, е Магът – езотерик. Той е Знаещият и 
прибягващият до тези средства само след като се е уверил, че няма друг 
начин, друго средство, с което да разреши проблемите.Тогава посветеният 
използва своята лична Мощ, за да насочи или промени събитията, без да 
навреди на някого или окаже лично влияние

Казано кратко: има магове, служещи си със Силите на природата и те 
се наричат окултисти. Има и магове, служещи си чрез знанието и собстве-
ната си мощ – те се наричат езотерици.

Когато ученикът-езотерик върви по своя път на служението, той 
трябва да се научи да усвоява и контролира силите на природата, като из-
ползва мощта на своите умения, а не слепите сили на природата, да подпо-
мага своите събратя и хората по пътя на тяхната Съдба.

Приказката  „Юнакът, що бозал 25 години” разглежда как Посве-те-
ният Юнак постига това съвършенство. Никой не може сам да върви по 
пътя на съвършените. Няма ученик, който сам да е преминал изпитанията 
и да е станал посветен, просто защото е бил упорит и талантлив, добро-
намерен и човеколюбив. Затова още от самото начало символът “бозал 25 
години” ни дава ясна представа, че по Съдба този юнак е правел нещо, ко-
ето не разбира, но което го води към изключителното юначество. Неговата 
сила идва от това, че е сукал 25 години мляко от майка си. Коя е тя – не се 
обяснява, но се внушава представата, че е обикновена жена. Въпреки това, 
нейното мляко е захранило така юнака, че той става непобедим.  В тангри-
зма гърдите на жената се наричат ЦИци. Това българско название е про-
излязло от знанието, че чрез млякото на майката в организма на детето се 
предава космичната енергия ЦИ – енергията на живота. В Китай я наричат 
Чи. В Индия същата космична енергия се нарича Прана. 

Енергията ЦИ е специфичен вид космична енергия,  свързана с Жи-
вота, с Етерната енергия на Вселената. Тя навлиза в човешкия организъм  с 
въздуха, чрез ноздрите и захранва двете полукълба на мозъка и двата бели 
дроба. Последните я предават на кръвта и от нея Ци достига до всяка клет-
ка на нашия организъм.   От този анализ става ясно, че ЦИ е Четвъртична, 
защото чрез ноздрите се разделя на два потока – към полукълбата и към 
дробовете, но от последните и към зърната на гърдите на жената, а чрез 
млекото и в бебето. Така потоците стават три двойки. 
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Към мозъка ЦИ навлиза ритмично през една от ноздрите и достига 
съответното полукълбо, а чрез другата ноздра към другото полукълбо. Ди-
шането е процес, при който потокът въздух преминава през редува-щите 
се да го пропускат ноздри Дишането става на три етапа: през лявата нозра, 
през дясната и през двете едновременно. Последното има за задача да ба-
лансира енергопотока в мозъка като цяло. Носоглътката на човека обаче 
разделя потока въздух на две части и изпраща едната в белите дробове. 
Трахеята, подобно на носоглътката, разделя този поток на още две, като 
го отпраща  в съответната част. Захранването на белите дробове става ед-
новременно. Когато енергията Ци, придвижена от въздушния поток, дос-
тигне белите дробове, тя преминава и в млечните жлези на човека. Тук се 
смесва с млякото на майката и чрез него преминава в бозаещото бебе. 

Бебето приема енергията ЦИ освен чрез собственото си дишане и 
чрез млякото на майката, което има две основни функции: да захрани ор-
ганизма му с нужните хранителни вещества, да достави приток на енергия 
Ци, преминал през белодробната система на майката. Последно-то е много 
важно за бебето, защото  девет месеца то е получавало непрекъснато тази 
смес от кръв, храна и енергия от кръвта на майка си. Сега пъпната връв е 
прерязана и то изпитва остър недостиг на енергия ЦИ, обогатена от кръв-
ния и биологичен състав на мозъка му. Организмът на бебето е завършен 
като биологична система, но още не е приключило съзряването на неговите 
тела, за които говорихме в началото: физическо, етерно, астрално, ментал-
но и т.н. 

Тук е мястото да подчертаем, че енергията Ци захранва еднакво мозъ-
ка (металното тяло) и кръвта – жизненото тяло.  Астралното тяло съзрява 
едва на 14 години – в пубертета. Първите седем години на детето преми-
нават под знака на това дълго и фино съзряване на седемте тела на чове-
ка. Затова от край време се знае важността на „първите седем години” от 
живота на детето. Те имат и този аспект на важност. В древността детето е 
сучело до края на първата си година. Голяма част от предразположеността 
днес към заболявания у децата, особено белодробните, е и по тази причина 
– ранното отбиване на детето.

Тази е основната причина мъжете също да имат  сукални зърна, въ-
преки че организмът им не развива гърди в женския смисъл на думата. 
Техните гръдни зърна извършват същата дейност по отношение на енерги-
ята ЦИ, но тя остава в техните организми. Това ги засилва и укрепва далеч 
по-устойчиво от организма на жената.

Силата на нашия Юнак от приказката се дължи именно на тази енер-
гия ЦИ, която той е получавал от млякото на майка си, дълго след нормал-
ното време.

Нека си припомним още един изключителен юнак от вълшебното 
приказно творчество на българите - Марко Криловити. Не е Крали Марко, 
а е Марко Криловити, защото като крилат обикаля земята и брани слабите. 
Той става така силен, едва когато самодивата Вида му дава да засуче мляко 
от гърдата й. Когато по-късно бива ранен и губи своята сила, той отново 
моли посестримата си – дъщерята на самодивата, да каже на майка си да му 
позволи отново да засуче от млякото й. Самодивите са добрите предста-
вителки от царството на  Природата. Те не принадлежат на елементалното 
царство, където са джуджетата, русалките, саламандрите и елфите. Само-
дивите са същества с човешко тяло, но съществуват в свят, успореден на 
нашия. Те могат, когато поискат, да се срещат с хората, да общуват с тях, 
дори да се женят и създават поколение. Тази тайна ще анализираме в при-
казката „Самодивско царство”.

 И така, анализът на кода „бозал 25 години” означава усвояване на 
космична енергия, която прави човека физически  изключително силен. 
Разбираме ясно, че става въпрос за посветен, който използва енергията на 
Силите на природата. Всички юначества на Юнака са свързани със силата, 
с енергията на неговия физически организъм. Следователно става въпрос 
за трансмутационни процеси, настъпващи в нашите „атоми по химично 
сродство”, вследствие на приемането на енергията ЦИ чрез млякото на 
майката.  Именно тези трансформации на тялото са имали предвид коло-
брите, когато са създавали сюжета на тази сакрална вълшебна приказка. И 
тук персонажите са далеч над седем и тук приказката е вълишебна, само 
защото имаме развитие и решение на ситуациите чрез вълшебството.  От 
тескста разбираме, че този Юнак не е сам. Той намира още четирима като 
него, притежаващи вълшебни качества хора.

Четиримата юнаци са символи (но не представители) на Четирите 
елементални царства на земята. Тези субстанционални за материята енер-
гии имат свойства, присъщи на елементите: земя, вода въздух и огън. Еди-
ният можел да изпие морето, тоест властва над субстанцията Вода (ВАМ), 
вторият можел да издълбае камък – материята Земя (Пам), третият чувал 
през девет земи – енергията Въздух (Лам) и четвъртия, който можел с мус-
така си да събаря цяла гора – енергията на Огъня (Рам).

Четиримата представители на Закона за Четвъртичността в природа-
та. Юнаците са архетипови образи на четирите СИЛИ на вселена-та, които 
в тангризма се наричат Джилове, когато действат в материалното тяло на 
планета като нашата. Всеки от тях притежава силата на една от природните 
енергии, която организира и структурира един от видовете материя. Не 
става въпрос за ементалните същества, които работят с тези четири типа 
енсергии, а за Владетелите на Енергиите, чрез които планетата получава 
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всеки тип енергия, съобразно своята геомагнитна характеристика. На вто-
ри план на анализа ще открием, че всеки юнак работи в една от специфич-
ните природни субстанции: водата, гората, камъка и въздуха. Те затова не 
могат да победят Морския великан – защото всеки от тях, когато е сам, 
няма нужната сила да противодейства на друга подобна сила. Тази възмож-
ност има само Юнакът, що бозал 25 години, защото той владее енергията 
ЦИ на космоса, а не на земните сили. Енергията ЦИ е съвкупност от чети-
рите сдубстанционални енергии на материята. 

В тази информация се крие голяма тайна. Тя разказва как Небесната 
енергия се преструктурира на четири вида енергии от нов тип. Всеки от 
тях може да влияе и да работи само на един вид материя, само с един вид 
субстанция на планетното тяло. Когато всеки от тях се опитва да надделее 
над  Морския великан, тоест над архетиповия символ на Хаоса, силите не 
му достигат и той е победен. 

Морският великан е силата на необузданата природна стихия. В слу-
чая това е водната субстанция Вам, морето. Морето в езотеричните знания 
е символ на Хоаса, на неуправляемите природни сили. Ролята на този ве-
ликан е странна, той не иска друго, освен да изяде храната на побратимите. 
Великанът иска да изяде енергията на четирите природни сили, не да ги 
побеждава и убива, а да ги консумира, тоест да придобива тяхната сила. 
Това е задачата на Хаоса – да погълне и разруши реда на планетата, на ма-
терията. Четиримата юнака в този случай са символи на реда и логиката в 
природата.

Странно е поведението му от гледна точка на храната, защото мор-
ският великан би трябвало да се храни с морски животни, докато тук той 
предпочита сухоземната храна. Всъщност, натъкваме се на един похват за 
замаскиране на ролята на посветените, когато провокират действията на 
непосветените хора. Великанът предизвиква, активизира нагласата на поб-
ратимите да направят нещо, да се опитат да го надвият и да спасят вечерята 
си. Той лековато залага живота си за казан с храна. Разбира се предвари-
телно знае, че е безсмъртен и ще се спаси, ако го надвие някой от юнаците. 

Хаосът се зарежда с енергия от нарушаването на реда в природата. 
Хаосът иска да консумира Реда и Закона, защото той е архетиповият об-
раз на Беззаконието. И веднага става ясно, че това е образът на провоки-
ращия  Маг.  В този аспект Морският великан е посветеният от Водната 
субстанция, която е прамайката на живота, а тя е опитна и еволюирала, 
затова провокира хората. Това е друг архетипов образ на посветените. Не 
случайно веднага след като Юнакът, що бозал 25 години тръгва да го гони, 
той изчезва изобщо от текста и задачите на приказката. Вместо него обаче 
се появяват неговите три дъщери.  С появата на Трите девойки мотиваци-

ята, както и сюжетната структура, се променя.
Числото три винаги е било символ на съвършенството, на пълнота-

та. Трите девойки са съвършените представителки на Водното царство. Те 
притежават магически предмети, всеки от които е код за някаква тайна. 
Магическото им качество да извършват действието сами, автоматично, ги 
прави вълшебни атрибути на придобивката на опита и еволюцията. 

Станът тъче сам – това е Съдбата. Самостоятелна, неограничена и 
безкомпромисна. Станът на съдбата тъче нашия живот. Така тази девойка, 
най-голямата от дъщерите на Морския великан, е Орисницата на Съдба-
та на хората. Втората дъщеря има златен гергеф, който шие сам. Гергефът, 
шиенето, е символ на битието, което душата води в живота. Всеки бод е 
едно нейно дело, един неин принос в еволюцията си или пропуснат шанс. 
Тъй като гергефът шие сам – предназначеното от съдбата да стане ще бъде 
изпълнено по детайли точно. Тя затова е втора по възраст – идва след пове-
лите на съдбата. Изгражда рисунката на нашиваното по Плана на съдбата и 
по заложените събития (бодове) в ежедневието ни. 

Третата дъщеря, най-малката, най-красивата, има златни пиленца. 
Като трета, тя е символ на съвършенството. Нейните златни пиленца са 
всъщност децата й - следващото поколение еволюиращи хора, които ще 
създаде със своя съпруг. Отново се натъкваме на образа на Принцесата, на 
очакващата своя съпруг единосъщна нему половинка. Тя го предупреж-
дава за черния и белия овен, но безкомпромисно го оставя да се спусне с 
черния до Петата Долна земя. Тя знае предварително, че като носителка на 
еволюиралото човечество от Шеста коренна раса, не трябва да пропада от-
ново в глъбините на материята – Долните царства, затова яхва белия овен 
и се спасява. Петте долни земи символизират пропадането на душата в пе-
тте най-ниски нива на материята. Победилият тези пет пречки и успелият 
да се върне като посветен юнак на Горната земя е човекът, от когото тя ще 
зачене новия човешки род, който ще бъде златен като пиленцата. Нека си 
спомним за „Златното момиче”, което даде началото на Златната раса на 
човечеството – златната аура на биополето ни.

От казаното разбираме, че трите дъщери на Морския великан са Три-
те орисници на човешката Съдба. И всеки човек в даден момент от разви-
тието си ще попадне на Черния и Белия овен.

Черният и Белият овен са символи на архетиповете на двете Йе-
рархии, работещи в света на хората: Йерархията на мрака, на злото, и Йе-
рархията на светлината, на доброто. В епохата на Овена, както я оповести 
преди пет хиляди години посветеният скит Рама, двете Йерархии ще си 
оспорват правото да изнесат своите привърженици нагоре или надолу  - 
кой закъдето е заслужил. Този процес е блестящо потвърден и от великия 
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хунор Иисус Христос, който обеща на хората да ги раздели на овци и кози. 
Деленето на хората на две основни категории - бели и черни, означава, че 
всеки човек ще се нареди от страната на тази йерархия, към която клонят 
везните на делата му. В случая приказката малко случайно предлага „пада-
не” върху единия от овните, но всъщност става въпрос за предопределе-
ност от нашите собствени дела. 

Третата девойка знае предварително кой овен къде води и как да сед-
не на белия овен, защото е орисница и бъдеща Майка на новото човечест-
во. Тя не може да пропада, защото е вече еволюирала и сега се намира в 
позиция да чака своя избраник, единосъщната си половинка, с която да 
осъществи съдбата си. Чака го да еволюира до възможността да бъде съ-
пруг. Този мотив на основната сюжетна линия, в която винаги приказките 
завършват с брак, носи информация за последователността на еволюци-
ята на двата основни представителя на човешкия род – мъжът и жената. 
Във всички приказки като рефрен, без да се афишира, се развива идеята за  
по-ранната еволюция на жената от мъжа. Този факт най-ясно е разрабо-
тен в приказката „Котката”, но и сега текстът показва, а кодовете доказват, 
че третата дъщеря знае предварително какво да направи, за да осигури не 
само за себе си, но и за сестрите си съпрузи, притежаващи повече от енер-
гията на сляпата природна сила. Сестрите категорично поставят условия, 
които непосветен не може да изпълни. А за да досктигне нужното ниво на 
посвещение, Тя изиграва своя Избраник, принуждавайки го да пропадне и 
да отвоюва сам еволюцията си.

Така Юнакът пада върху черния овен и пропада до Петата долна 
земя.

Оказва се, че има Пет Долни земи и само една Горна – от която всъщ-
ност идва Юнакът, що бозал 25 години. Тази Пета долна земя е най-ниско-
то ниво на пропадането на душата в материята – Пета коренна раса. Чер-
ният овен символизира това дълбоко съдбовно програмирано пропадане в 
материалния свят, освобождаването от който е наше лично дело и задача. 
Петата долна земя е копие на нашата земя, на нашия живот и т.н. Там също 
има царства, птици, животни, хора, змии и т.н. Регистрирани са всичките 
Пет царства на еволюирането на материята: Кристалното, Растителното, 
Животинското, към което спадат Човешкото, както и Птичето царство. 

Птичето цаство е много специфично, то не принедлежи твърдо към 
никое от царствата, въпреки че го причисляваме към Животинското. Пти-
ците са особени същества, които имат двойна роля в живота на планетата, а 
оттам и на хората. Птиците са души, завършили своята еволюция и преби-
ваващи в летателно тяло, за да се подготвят „атомите им по химично срод-
ство” за последната, космичната трансмутация. Затова в тангризма всички 

степени и нива на посвещение се дават само от небето и имат за символи 
само птици: Гарван, Орел, Сокол, Врана, Лешояд, Сова и т.н. Птиците имат 
своя сложна йерархия, начело на която стоят Орлите, но също така и спе-
цифичната роля на соколите, която не се разглежда в тази приказка Това 
царство има двамата свои ярки представителя сред рода на Орлите.

Орлицата – женският представител на царството на птиците, което 
може да контактува със всички светове – горни и долни. Тя е майка, следо-
вателно е родоначалничка на своя вид, затова знае кой може да стигне до 
Горната земя и отива да го повика. 

Орелът, старият Орел, е олицетворение на високо еволюиралата пос-
ветена небесна душа, можеща да контактува с всичките Пет свята на мате-
рията.Той е знаещият, можещият и преценящият действията на хората. Ко-
гато разбира от Орлицата за добронамереността на Юнака към съществата 
от другите видове, тоест орлетата, той решава да му помогне.  А когато 
осъзнава каква жертва прави Юнакът, за да стигне до Горната земя, той 
отказва да изяде частите от неговото тяло и щедро му ги връща обратно. 
Процесът на трансмутацията настъпва веднага – юнакът има здрави пети, 
а птицата отлита обратно към своята Долна земя.

Второ ниво в колобърството се нарича Орел, тоест птицата, която 
може да „изнася” душите нагоре – към Небето. Степента Орел дава въз-
можности на просветлената човешка душа да помага на другите нееволюи-
рали хора в техния път към светлината. Колобрите в степен Орел могат да 
помагат на своите събратя в техните лутания по Пътя на посвещението. Те 
могат да променят съзнанието и психосъстоянието на хората, допуснали 
ги да им помагат. Но само ако сами са предоставили на „Орела” тази въз-
можност. Колобърът Орел, особено когато е вече в ниво Бухал, има владе-
телски сили над мрака и светлината, тоест над петте нива на мрака и над 
силите на Светлината. Този колобър може да работи в душата на човека 
и да му помага да се освободи от своите страхове, неуспешни опити да се 
справи с характера си, от обезсилващото го колебание да върви устремено 
по пътя на еволюцията.

За да направят това обаче, колобрите - орли трябва да бъдат „хра-
нени” от своите възпитаници, тоест да им се даде нужното, да се жертва 
нещо материално, което те ще употребят за спасението на самата душа, а не 
за себе си. Когато жертвоготовността на душата, станала ученик на такъв 
колобър, приеме съдбата си и е готова да принесе в жертва дори своята 
лична плът, тогава посветеният Орел ще я изнесе и ще й възвърне загубите, 
защото на Горната земя няма хора с недостатъци. Тази жертва символизира 
устрема на душата да се освободи от земната неволя на опитността. Напус-
кайки обаче света на Долната материя, душата става посветена душа, която 
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носи в себе си трите вълшебни символа на еволюцията: съдбата, делата и 
рода си. Те помагат на цели родове и народи, затова в тази приказка Цар-
ската дъщеря и Царят не са противници, а приятели.

Царската дъщеря и Царят са персонажи на завършилата еволюция 
на Петата долна земя, която ще се развива отново, защото  Принцесата е 
спасена от Юнака. Тяхната роля е само указваща условията, на които ду-
шата, пропаднала в Долните земи, трябва да отговори и изпълни. Разбира 
се, душите от Долните земи са в услуга на душите от Горната земя, защото 
тяхното спасение зависи от намесата на посветените от небето. За тях Юна-
кът, що бозал 25 години е Небесен посланик и покровител, благодарение на 
който царството оцелява и родът им няма да загине. 

Имаме прекрасен архетипов образ на Земното човечество в лицето 
на своя създател - Царят и майката на новите родове – Принцесата. Тази 
принцеса не става съпруга на Юнака, защото ДНК на двата рода не може 
да се смесва, без да се премине през нужната еволюция в нейните Седем 
Коренни раси. Юнакът и Принцесата биха  родили описаните в Библия-
та (Битие, гл. 5, стих 6) титани, които са смес между ДНК на небесните 
синове и земните жени – те нямат поколение, въпреки че като титани са 
безсмъртни. Безсмъртни и безплодни същества, умиращи в междинното 
състояние на родовете. Принцесата и Юнакът имат своята роля в еволюци-
ята на съществата, но тя  не е взаимност и съпружество, а взаимопомощ и 
сътрудничество. Те са заедно в борбата срещу злото - Халата, която в тази 
приказка не представлява никаква трудност за  героя

Халата е типичен представител на тъмната ложа, на дяволското пле-
ме. Като архетипов образ тя носи информация как в най-долното Пето цар-
ство на материята, на Мрака, съществата от низшите йерархии притежават 
кръвожадност и злоба. Халата е неуправляващо своите страсти същество 
с огромна сила. Тази разрушителна сила всъщност са нейните необузда-
ни страсти. Юнакът бързо се справя с нея, защото идва от Царството на 
посветените небесни същества, които владеят силите на еволюцията и за-
крилата над слабите.Трябва да осъзнаем, че за долните земи нашата земя е 
горна, стояща пет нива по-високо от тяхната.

Пътят към Небето обаче не е безпрепятствен, не само поради невъз-
можността на юнака да лети, а и защото трябва да се покаже жертвого-
товност при изпълнение на задачите и изпитанията. Посветени-те владеят 
заклинания и вибрации, с които си помагат при изпълнението на своите 
задачи. Подобна символична роля имат двата звука Г-а-а и Гр-а-а.

Двата призивни звука на Орела на Петото долно царство представля-
ват звукови съчетания, отнасящи се до двете основни субстанции на теж-
ката материя – Земята и Водата. Когато казва   Г-а-а-а,  Орелът всъщност 

черпи сили от субстанцията Земя. Знаем от „Снежанка и седемте джудже-
та”, че нашето тяло е направено от елементите на земята. Призивът Г-а-а-а  
е всъщност призив към Гея, към Земята. 

Когато казва Гра-а-а (или Вра-а-а), Орелът призовава Водната суб-
станция Вам – енергията на водата. Вам, Враа и Вапа са имена на тази суб-
станция, с която колобърството означава трите състояния на водата: Вам – 
чиста изворна вода, Врааа – езерна вода и Вапа - водна земя  или мочурище. 
И до ден днешен най-мочурливите райони на  Рила се наричат Вапа.

Гаа и Граа носят информация за нуждата на тялото да ползва материя 
като средство да се осъществи във времето опитността на душата. Опит-
ност може да се реализира само в тяло, в материята. Тази материя трябва да 
се поддържа жизнена и в изрядност. В определен момент от развитието си 
посветеният трябва да бъде готов да се раздели с нея или с части от нея, за 
да продължи своето усъвършенстване. Такъв символ на жертвоготовност-
та и на съзнателното разбиране, че раздялата с тялото не е фатален край, 
е символът на отрязаните пети, които юнакът сам жертва, за да нахрани 
посветеното същество – Орела.

Юнакът реже своята плът от петите си. В приказката „Жива вода” ще 
установим, че и там героят остава без пета. Сега обаче са му пострадали и 
двете, тоест и двете основни направления на неговия земен път (краката) 
остават в невъзможност да изпълняват функциите си. Тогава идва подаръ-
кът на посветения Орел – и всичко си е на мястото. Тук имаме символ за 
трудностите, когато вървим по пътя на посвещението и жертвите, които 
трябва да правим. 

Юнакът, що бозал 25 години удържа всички изпитания и достига Гор-
ната земя (става Ян Би БИ Ян) и незабавно се среща със своите некоректни 
побратими, които потопени в своите пристрастия все още се борят за при-
добиване на лични блага. Те спорят  за трите сестри. Тогава Юнакът идва 
и този път безкомпромисно ги заставя да осъзнаят поведението си, като 
демонстрира своите придобивки от смелостта и развитието си. Той вади  
Стана и Първата орисница застава на негова страна.  

Станът, както казахме в началото,  е символ на Съдбата – там, където 
някой тъче съдбата ни. Орисницата е една и е безкомпромисна, че всичко 
което е притежание и във властта на вълшебния стан, трябва да се изпъл-
ни. Без него Орисниците не могат да изпълняват задачите си, затова тя по-
ставя това категорично условие пред побратимите на Юнака. Да се омъжи 
за някой означава да споделя с него своя живот и тайни. Съпругът й трябва 
да бъде на нивото на самата нея, затова момичетата поставят условието за 
вълшебно действие. Но непосветените не знаят как да се справят с такава 
задача, затова печели Юнакът. Той печели и когато трябва да удовлетвори 
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второто изискване на йерархията на кармичните воини (Съдбата) – орис-
ниците. Бърка отново в пояса си и изважда  Гергефа.

Гергефът, атрибут на втората орисница, е всъщност творчеството на 
човека, неговите дела и постъпки. Изразът „да извезеш гергефа си” или „да 
изтъчеш платното си” означава да изпълниш с постъпки живота си. Както 
платът на гергефа се извезва бод след бод, така нашият живот се изгражда 
дело след дело. Творческият процес е истинското ни състояние на делата, 
а не замислите и намеренията. Всеки бод дава едно дело, една постъпка, 
която извезва детайлите на дните ни. Втората орисница поставя също така 
условие, за да може да изпълнява задачите си. Тя изисква ясна картина на 
панорамата на нашия живот, в който личат всички бодове – постъпки и 
дела и в който картината е завършена. Тогава идва ред на третата орисница, 
която иска Златни пиленца.

Атрибутите  на Третата орисница са свързани с бъдещия род – децата 
на родоначалниците. В случая тя е и Майката на новия род, който ще създа-
де със своя вече посветен в битката с Долните царства съпруг – Юнакът, що 
бозал 25 години. Третата дъщеря не налага условие, а предявява правото 
си да открие своята половинка, с която ще създаде нов род, от нови хора – 
златното човечество на Шеста коренна раса. Символът пиленце е синоним 
на дете, а детето е синоним на бъдещето.

Бъдещето обаче не може да се развива без наследството на традици-
ята, затова Юнакът, що бозал 25 години завежда трите дъщери на Хаоса, 
сега вече негови съратници, при своята Майка – тази, от която е придо-
бил генетичната сила на рода си. Трите дъщери на Хаоса влизат в рода на 
посветените, тоест премахва се в родовото начало на бъдещите поколения 
безредието.

Майката и братята на Юнака са хората, приели по право своето ево-
люционно ниво, защото са кръв и род на посветения. Те получават по една 
от сестрите за съпруги, защото имат ролята да подпомагат посветените от 
тяхната йерархия в Бъдещото човечество (Юнакът и Третата сестра), ко-
ето също ще носи следствията от своите дела, тоест от съдбата си. Това 
е кармата, наследена от сегашните им дела. Братята нямат лична роля и 
заслуга по простата причина, че орисниците не се нуждаят от помощници 
– техните атрибути на Съдбата са вълшебни и действат сами. Като съпруги 
на братята двете орисници получават по право възможността да създават 
род на специфично посветените, в случая имаме представителки на така 
наречените Липики – воините на Кармата и Съдбата.

И с тези три брака се приключва действието на енергията ЦИ, защото 
тя е правилно развита и усъвършенствана от Юнака. Гаранции за нейното 
правилно развитие и за в бъдеще са Трите орисници, които стават Трите 

съпруги, тоест Трите майки на родовете на посветените в следващата раса. 
Както казахме,  детето получава от майката чрез кърмата й две храни-тел-
ни съставки – енергията ЦИ и хранителни вещества, но когато е вече ро-
дено, има и своята Лична енергия Ци, която получава чрез собственото си 
дишане. 

Тези три съставки (трите сестри) разкриват още едно ниво на знани-
ето. Третата съставка (златните пиленца – живите същества) са всъщност 
най-важната нова придобивка на бебето – дишането. Детето има способ-
ността да изгради и развие своята лична способност да приема и употре-
бява енергия от космоса. В утробния си период то няма тази способност 
– сега тя е налична, затова приказката разглежда процеса за  подсилване 
енергeтизацията на бебето чрез Майката, тоест чрез родовата наследстве-
ност на качествата, чрез ДНК на рода. Родова, но и строго персонална, за-
щото двамата братя на Юнака не се възползват от тази възможност. Те не 
бозаят достатъчно от млякото на Майка си и си остават обикновени хора, 
докато героят става Юнак над юнаците, можещ не само да се бори с други 
себеподобни, но да побеждава и Хаоса. Това е посветеният, придобил чрез 
космичната енергия ЦИ,  космичен ранг на еволюция и можещ да извършва 
трансмутация на „химическите атоми по сродство” на бъдещите родове.
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ЖИВА ВОДА
Царят на Северното царство се разболял тежко. Никой не можел да 

му помогне. Той имал трима сина, които били много разстроени от болес-
тта на баща си и се чудели как да му помогнат. Един ден, докато спорели 
разпалено в градината какво могат да направят, за да го спасят, край тях 
минал белобрад старец и ги попитал за какво разговарят така разпалено. 
Те му обяснили причината.

Аз знам как може да се излeкува царят. Трябва да намерите и да - 
донесете на баща си от живата вода. Пие ли от нея, веднага ще оздравее. 
Трябва обаче сами да я откриете и да я донесете.

- Веднага тръгвам да я търся – казал най-големият.
Той отишъл да се  сбогува с баща си  и да получи благословията му.

Не отивай - казал царят, – много опасности те чакат. Никой не - 
се е върнал  и не е донесъл жива вода на хората.

Синът обаче настоявал, защото си мислел: ако успея да намеря жива 
вода, ще стана любим син на баща ни и тогава той ще ми завещае цялото 
царство само на мен. Дълго увещавал той своя баща. Накрая царят се съ-
гласил, благословил го и синът тръгнал да търси жива вода. 

Вървял дълги дни и нощи, питал и разпитвал за живaта вода, но ни-
къде не могли да му кажат къде извира тя, докато един ден срещнал в го-
рата едно джудже.

Накъде си се запътил, момко? – попитало джуджето дружелюбно.- 
Не ти влиза в работата, глупаво дребосъче! – троснато отгово-- 

рил  синът и продължил, пришпорвайки коня си.
Джуджето се ядосало и го проклело. Скоро принцът навлязъл в гъста 

гора, а после в дълбока планинска клисура. Изведнаж усетил, че склоновете 
бързо се приближават от двете му страни. Понечил да се върне назад, но 
не можел да обърне коня си. Скалите притиснали краката му от двете 
страни на седлото и той останал там заклещен завинаги.

Царят, царицата и братята му чакали дълго. Тогава вторият принц 
не се сдържал и също помолил баща си да го благослови, за да отиде и да 
търси живата вода. Бащата не искал да пусне и него, но накрая склонил, 
защото синът му бил твърдо решен да открие брат си  и да донесе жива 
вода. Ако успея – мислел той – ще получа цялото царство, защото брат 
ми сигурно не  е между живите, а по-малкият ми брат не  е спасил баща ни, 
така че цялото царство се пада на мен.

 Както си мислел и премислял колко богат ще бъде, когато намери 
жива вода, пред него изскочило от храстите едно малко джудже.

- Накъде си се запътил, млади момко? – попитало джуджето весело.
- Не е твоя работа, малчо! – троснал се принцът – Дръпни се да мина, 

че конят ми ще те размаже в земята! – и препуснал край него.

Джуджето се ядосало и проклело  принца. С него се случило същото, 
както с по-големия му брат – пропаднал заклещен в една дълбока клисура.

В това време положението на царя се влошило още повече. Вече никой 
не се съмнявал, че смъртта му е неизбежна. Тогава дошъл при него и тре-
тият принц.

- Ще отида да потърся живата вода и братята си – казал той на 
царя. – Благослови ме, за да имам късмет по пътя си.

Царят дълго не искал да го пусне, защото рискувал да остане цар-
ството му без наследник, но принцът така настоявал, че накрая склонил. 
И той като братята си навлязъл в дълбоки и незнайни гори, докато един 
ден пред него застанало малкото джудже.

Накъде си се запътил, млади момко? – попитало джуджето усмих-- 
нато.

Тръгнал съм да открия жива вода, за да спася болния си баща и да - 
търся пропадналите си братя – отговорил принцът. - Но не знам как да 
открия нито водата, нито братята си.

А как смяташ да откриеш живата вода, като не знаеш къде да я - 
търсиш? – попитало джуджето учудено.

Не знам. Ще питам, ще разпитвам – трябва да помогна на баща - 
си.

Ти си любезен и добър, не си високомерен и горделив като братята - 
си, затова ще ти покажа как да стигнеш до живата вода.

Знаеш ли къде е живата вода?! – възкликнал зарадван принцът и - 
скочил на земята – Разкажи ми как да я намеря. Цял живот ще ти бъда 
благодарен за помощта.

 Тръгни на изток от тук. Живата вода извира в градината на  - 
един магьосник, който я държи заключена в дълбок кладенец. Замъкът му 
е омагьосан и който влезе вътре, не може да излезе жив от него, затова ще 
ти дам един железен звънец и два хляба. Със звънеца ще звъниш, докато се 
отвори вратата. Тогава обаче ще се появят два огромни лъва – хвърли им 
по един хляб и бързо тичай до кладенеца с живата вода. Като си налееш, 
веднага тръгвай обратно, защото удари ли дванайсет часа – вратите се 
затварят и лъвовете ще те разкъсат. Дотам обаче трябва да стигнеш без 
коня си, мястото е много стръмно и опасно. Конят ще оставиш на мен.

Принцът благодарил на джуджето, подал му юздите на коня си  и 
тръгнал.

Скоро достигнал високите железни порти на двореца. Застанал пред 
тях. Извадил железния звънец и го разлюлял силно. Веднага портите се раз-
творили. Пред него изскочили два огромни лъва, които ревяли страшно, но 
момъкът не се уплашил, а бързо им хвърлил хлябовете и влязъл в двореца. 
Там всичко било от злато, сърма и коприна. Навсякъде имало чудесни неща 
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и много храна. 
В една от залите видял петима омагьосани принцове, които били 

тръгнали за живата вода, но не успели да се върнат. Те стояли като камен-
ни статуи в музей. На пода имало един блестящ меч и един хляб. Момъкът 
се навел и  ги взел, защото се сетил, че може лъвовете да са огладнели, кога-
то се върне. Преди да достигне градината с кладенеца, в един от последни-
те салони, видял неземно красива девойка, която го посрещнала радостно 
и го помолила да се омъжи за нея. Тя му разказала, че е омагьосана принцеса, 
която може да напусне замъка само ако е омъжена за принц. Поканила го да 
легне на меко пухено легло с тънък като паяжина балдахин.

Почини си - казала тя, - докато ти разказвам какво се случи с - 
мен.

Умората на принца надделявала и той скоро усетил, че заспива.
Бих се оженил за теб веднага – казал сънено момъкът.  - Толкова си - 

красива, но трябва да занеса жива вода, за да спася болния си баща. Когато 
изпълня обещанието си, ще се върна за теб – давам ти думата си. Ако ос-
тана още малко, няма да мога да изпълня задачата си - и скочил на крака.

Не забравяй за обещанието си! – извикала тя след него. -  Мога - 
да чакам най-много една година. Ако не се върнеш тук след една година, ще 
умра от скръб. 

Ще се върна след една година! – извикал принцът и затичал към - 
кладенеца с живата вода.

Бързо налял вода и се спуснал обратно към портите, защото в цяла-
та градина се разнесъл звънът на голям кристален часовник. Било четвърт 
час преди дванайсет. Едва успял да се промъкне през бързо  затварящите се 
врати, когато с трясък те затиснали петата на левия му крак. Дръпнал 
силно принцът, но част от петата му се разкъсала от желязната хватка 
на вратата и той останал куц. Въпреки болките, той бил щастлив, че 
ще може да излекува баща си, затова доволен показал на джуджето меча, 
хляба и живата вода.

Успях да изпълня обещанието си! Освен това взех и два подаръка - 
от двореца на магьосника. Много ти благодаря, че ми показа пътя и как да 
се справя с лъвовете. Искам да ти подаря нещо за спомен, но не зная какво. 
Кое предпочиташ – меча или хляба?

Аз не съм войн – казало джуджето, – меч не ми е нужен, а и хляб - 
си имам достатъчно. Освен това предпочитам да се храня с плодовете на 
гората. 

Искам да ти оставя нещо за спомен! Без теб нямаше да се справя! - 
– настоял  принцът.

Ти винаги ще си спомняш за мен. А мечът и хлябът са вълшебни. - 
С меча можеш да побеждаваш цели армии, а с хляба можеш да нахраниш 

всички хора по земята, защото той никога не свършва. На човек като тебе 
ще свършат повече работа, отколкото на мен. Ето ти коня - отивай да 
излекуваш баща си.

Ще го излекувам от болестта, но как ще го утеша за смъртта на - 
братята си – казал тъжно принцът – Обещах и тях да открия или поне 
да науча какво се  е случило. Моля те, кажи какво знаеш за тях? Къде мога 
да ги потърся и да им помогна, ако са в беда? Поне да науча как са загинали, 
щом  не са живи.

Ти наистина имаш добра душа - казало джуджето. – Те са закле-- 
щени заради високомерието си в двете клисури на запад от това място, 
но те предупреждавам: пази се от братята си, защото са високомерни и 
завистливи. Ела с мен.

Принцът и джуджето намерили клисурите, то махнало с ръка, каза-
ло някакви неразбираеми думи и планините освободили конниците. Когато 
тримата братя се срещнали в долината, най-малкият разказал на бра-
тята си какви премеждия му се случили и че е успял да намери жива вода, 
а в двореца го очаква неземно красива годеница, която той точно след една 
година ще отиде да освободи от магията й  и ще се ожени за нея.

На път за северното царство тримата братя трябвало да минат 
през източните земи. Навлезли в царство, което от години воювало и за-
това глад и мизерия върлували навсякъде. Царят бил отчаян напълно – не 
знаел нито как да воюва повече без войници, нито как да нахрани живите 
си поданици.

Принцът му предложил помощта си. Двамата събрали остатъка от 
войската и храбро нападнали враговете. Мечът му посичал всичко пред 
себе си. Прогонили враговете далеч. На хората дали от хляба, който наис-
тина не свършил, докато и последният човек не получил своя дял. Царят 
бил много доволен и поканил братята да останат в царството му, но те 
продължили към дома си.

Скоро попаднали на още две царства, които взаимно се изтощавали 
от войни и мизерия. Победили и двете армии, нахранили и двата народа, 
тримата братя продължили, изпратени с много почести и дарове. Най-
после стигнали Северното царство и навлезли в родната си земя. Двамата 
братя виждали как най-малкият навсякъде обира славата, затова решили 
да му откраднат живата вода, докато спи. Те прелели водата в друг съд, а 
неговия напълнили със застояла вода от едно блато.

Когато пристигнали у дома и баща им пил от тази вода, не само че 
не се оправил, но още повече се разболял. Тогава двамата братя казали, че 
те имат жива вода, а малкият им брат лъже. Царят пил от живата вода 
на братята и веднага оздравял. Той наистина повярвал, че най-малкият 
син иска да го убие, затова извикал един ловец и му заръчал да излязат с 
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него на лов, а там ловецът да го убие.
Когато стигнали в гората и започнали да ловуват, принцът забеля-

зал, че ловецът все стои зад него и е много тъжен.
- Какво има, приятелю - попитал принцът. - Защо все стоиш зад мен 

и не стреляш по животните? Какво те измъчва така силно, че не можеш да 
уцелиш нито едно животно? Всичките ти стрели отиват встрани.

Ловецът не издържал и трогнат от добрината му, разказал какво е 
заръчал царят.

- Приятелю - казал принцът, – вземи дрехите ми, покажи ги на баща 
ми и му кажи, че си ме убил. Дай на мен твоите дрехи и аз никога няма да 
се върна в двореца, за да те издам. Ще отида да търся късмета си в друго 
царство.

Добре, аз и без това не можех да стрелям в тебе – не ми дава сърце - 
да те убия. За разлика от братята си, ти имаш добра душа. Нека бъде, 
както казваш.

Скоро след това в двореца пристигнали три кервана с подаръци за 
малкия принц от царете и признателните хора в трите царства, на ко-
ито той помогнал с меча и хляба си. Царят се замислил: Нещо не е наред. 
Може би несправедливо наредих да го убият. Помагал е на други чужди хора, 
а мен реших, че иска да ме убие. Можел е да остане там и да живее щаст-
ливо, но се върна у дома, защо ще иска да ме убие? Извикал ловеца и поискал 
да узнае как е убил сина му. Ловецът се уплашил много, но решил да разкаже 
истината на Царя.

Сърце не ми даде да го убия, Господарю. Той е много добър и внима-- 
телен с всички. И да ме убиеш, не съжалявам, че го пуснах жив.

 Няма да те убия. Върви си жив и здрав, но на никого не казвай какво - 
сме си говорили. Искам сам да изпитам синовете си и да разбера истина-
та. 

В това време изтекла почти едната година. Царската дъщеря сто-
яла омагьосана в двореца на магьосника и чакала да дойде принцът. Тя на-
редила да застелят пътя до вратата на двореца със скъпоценни камъни и  
бисери, а колоните на входа покрили с блестящо злато. Повикала стражи-
те и им казала: 

- Този, когото очаквам, ще дойде на кон до вратата на двореца. Не 
пущайте никой, който идва пеш.

Най-големият брат си спомнил разказа на Принца за красивата 
принцеса в двореца на магьосника и решил да се ожени за нея, за да наследи 
царството й. Яхнал красив жребец и бързо стигнал пред двореца на магьос-
ника, но като видял скъпоценните камъни, си казал: грешно е да се тъпчат 
толкова скъпи камъни от копитата на коня – що пари могат да се спече-
лят от тях. Слязъл и тръгнал пеш към двореца. Пазачите го видели, но не 

го пуснали, защото помнели заповедта на принцесата.
Скоро и средният брат си спомнил за разказа на малкия си брат и ре-

шил да вземе красавицата за себе си. Стигнал до двореца, видял застлания 
път със скъпоценни камъни и направил също като първия си брат – слязъл 
пеш, за да не ги чупят копитата на коня. Него също не го пуснали да вле-
зе.

След много премеждия и мъки, преминал през всички царства на зе-
мята, тръгнал към двореца и най-малкият брат. Уморен от пътя и пре-
междията, изнурен от нескончаемите несгоди, той най-сетне достигнал 
до двореца на магьосника. Толкова бил отпаднал и потънал в мисли за нея, 
че не поглеждал къде стъпва конят му. Сепнал се, когато конят спрял пред 
вратата и стражниците засвирили с тръби, за да предупредят принце-
сата за конника.  Тя го посрещнала щастливо, защото от този момент 
магията на магьосника спирала да действа. 

Оженили се и живели дълго и щастливо. Старият цар на Северното 
царство ги посрещнал щастлив. Той искал да накаже двамата си зли си-
нове, но те се качили на един кораб и отплували в неизвестна посока. От 
тогава никой не ги е виждал и нищо не се знае за тях. 

I. АНАЛИЗ НА ПРИКАЗКАТА
Приказката „Живата вода” е следващата от сакралните български 

приказки, носеща дълбоките езотерични тайни на нашите прадеди. Тя се 
отнася до ролята и значението на посветената душа, когато се ражда на зе-
мята, за да подпомага и води съдбините на човечеството. В нея е вложено 
знание за основните процеси от дейността на посветените души, които на-
пътстват непробудените хора и  подпомагат страдащите от злите действия 
на тъмната ложа. Структурно тя като че ли напълно повтаря другите при-
казки, но ако се абстрахираме от общото във всички вълшебни приказки, 
ще открием една много строга повествователност и вътрешна логика при 
действията на героите и реда на събитията. 

Може би в тази приказка най-ясно откриваме Закона за последова-
телността и пропорционалността, който отмерва на чисто умствено 
ниво стъпалата на посвещението. Разбира се, ще намерим стройна система 
само в поведението на най-малкия брат, защото другите все още са извън 
полезрението на посветените. Когато говорим за най-малкия брат трябва 
да имаме предвид, особено в тази приказка, значението на този символ. 
Третият син е в процес на посвещаване, тоест той току-що е поел по пътя 
на своето духовно обучение и като такъв се явява наистина най-младият 
ученик на Небето. Символът най-малкият син (защото могат да са повече 
от трима) винаги е носил на посветените именно това знание – най-млади-
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ят им събрат, поел по пътя на освобождението.
Отново ще проследяваме героите в тяхната естествена последовател-

ност, като ще анализираме изцяло тяхното символично и архетипово зна-
чение, защото нашата цел е да разкрием сакралната символика на персона-
жите и последователността на техните действия. 

Приказката започва с Царя – родоначалникът на протичащия ево-
люционен цикъл, водил своя народ през цялата епоха. Няма значение как-
во е вършил и как е живяло човечеството през неговото владичество. Той 
е смъртно болен, следователно идва ред на нов цикъл, на нова пулсация 
в еволюционното съзряване на душите. Като цар на Северното царство е 
символ на Земното човечество, което е творено от Земната Йерархия и ко-
ето циклично заболява и се възражда. 

За да започне своя следващ цикъл обаче,  Земната Йерархия не може 
без помощта на посветените пратеници на Небето. В тангризма това са Не-
бесните учители – Колобрите (свещеници на Танг-Ра). Те не са жреци и 
пророци, а са действащи сред хората духовни наставници. Първата сте-
пен - Каргаурите (наричани сакрално Гарвани) са свещеници, живеещи 
сред народа. Те шаманстват, тоест лечителстват, извършват ритуали, бил-
карстват и т.н. Втората степен - Бургурите (наричани сакрално Орли) са 
старши, с по-висок ранг от Каргаурите свещеници, които са отговаряли за 
родовете и племената. Третите - Балгурите (наричани сакрално Соколи), 
са ръководели всички процеси на Учението на тангризма в държавата. От 
тях се е излъчвал  един АН Колобър (сокол), който е бил член на Каганата и 
духовен съветник на Кана. Във всички сакрални вълшебни български при-
казки можем ясно да съзрем тези три вида свещеници, които се явяват под 
различни образи на знаещи, посветени същества: хора, животни, митични 
същества. Общият възможен брой образи (вариантите) на тези посветени 
е девет – според броя на нивата на посвещението. Затова в приказките ще 
се срещаме с много образи на небесни и земни помощници, които могат да 
се сведат до девет основни типа.

Болният умиращ Цар е олицетворение на болния Баща на хората, 
тоест заболяването е цялостно, отнася се за всички от този народ. Болен 
е архитипът на човешкия род. Чрез болестта архетиповият образ дава 
представата за общото заболяване на архетиповия модел  Човек. Както 
ще забележи читателят, всички царе в българските сакрални приказки са 
безучастни, те са изчерпали вече своята енергия и дейността им трябва да 
бъде предадена на Принца – бъдещият Цар (Архетип) на новия, идващия 
цикъл.

Споменаването на каквито и да са подробности от живота на Архе-
типовия образ на замиращия еволюционен цикъл е безсмислено и излиш-

но, то би натоварило текста с несъществена информация, затова научаваме 
пестеливо и ясно основния мотив на  сюжета - Царят е тежко болен, уми-
ращ. 

Вътрешното състояние на неговия организъм (ДНК) е в разруха. Той 
е уморен, без дух за борба,  и все пак готов да умре, но да не рискува сино-
вете си, бъдещите архетипови модели на царството  – човечеството. Забе-
лежете, че царят не е болен духовно, а физически, тоест неговият край не 
е нещастие, а болест,  до голяма степен кризата е естествена. Страданието 
се свежда до телесната форма, а не до психонарушение. Можем да леку-
ваме тялото, организма, затова всички се стараят да помогнат.  Ако той 
беше потресен от мъка, корист, севда, лудост или каквато и да е психична 
форма, тогава лечението нямаше да има този вид и край, защото психично 
болният архетипов модел отразява духовна мутация, за която посветените 
не могат да търсят лекарство,  прилагайки на дело своите способности. Ду-
шевно сринатият човек трябва да премахне сам, да осъзнае и да преодолее 
психичния си проблем. Телесно болният може да се надява на помощ от-
вън. Това кара синовете да тръгнат да дирят цяр за своя баща. И да докажат 
себе си.

Царят има Трима сина – Принцове.
Тримата сина, тримата принцове, тримата братя – всички са символи 

на развитието на човечеството след Трета коренна раса от една страна и 
разглеждат символично ролята на посветените - от сакрална страна. В при-
казките се използват само символите на двете отклонения от Пътя на ево-
люцията – наляво и надясно, чиито символи са двамата по-големи братя,  и 
третата посока – на следващата  своя дълг посветена душа, справедлива и 
добронамерена – най-малкият принц. Тримата са трите архетипа на чове-
чеството, развити в Трите коренни раси.

Като техни представители Синовете са:
Първият и  Вторият не успяват да донесат жива вода. Те са  Първа и 

Втора коренни раси, които не могат да материализират тялото си до такава 
плътност, че да изградят устойчиво клетъчно физическо тяло. 

Казаното се отнася за двете първи Коренни раси, когато уплътнява-
нето на човешкото тяло не е могло да достигне такава степен, че да може да 
заживее самостоятелен и природовъзпроизвеждащ се начин на раждане на 
поколенията. Човешкото същество е било доста аморфно на вид. Според 
преданията, тогава човекът е нямал гръбначен стълб и не е можел да ходи 
изправен. Липсата на гръбначен стълб не е позволило на съществата да 
еволюират духовно, а само като физически носител – тялото.  Да еволюира 
духовно може само същество, което има изправен, вертикален стоеж на 
тялото. За това е нужен здрав, изправен гръбначен стълб.
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Третият Принц е енергията на Вселената (Духът). В Трета Коренна 
раса Духът успява да структурира своето физическо тяло и навлиза ста-
билно в полето на тежката материя. По тази причина се описва символич-
но какви са опорните пунктове във формирането на материалния човек, 
чрез случките в битието на Третия принц. Понякога тези случки имат из-
ненадващ и нелогичен характер, но всъщност те показват и физическите 
промени в героя. 

Трета и Пета коренни раси са преломни – раси на Промяната на от-
ношението дух-душа, съзнание-духовност. В Трета Коренна раса човекът 
пропада дълбоко в материята и започва да трупа опит, а в Пета става пре-
обръщането на обученото в опита съзнание и пробуденият човек тръгва 
уверено към своята духовна еволюция, пренебрегвайки всички земни бо-
гатства (скъпоценните камъни).

В архетипово отношение принцовете са бащите на основните раси, 
водещи общочовешката еволюция в определен цикъл. Двамата по-големи 
братя са двата вече изразходвали своя потенциал архетипови модели на чо-
вешкото съзнание и духовност (старите коренни раси). Те не могат да изля-
зат от модела на своята минала еволюция, което не им позволява да съзрат 
истинската стойност на събитията около себе си. Не могат да разширят 
своето съзнание до нива, позволяващи им да следват главната линия по 
нов начин, в новите обстоятелства.

В тангризма Трите Принца са Тримата Главни генетици на нашата 
Вселена, ръководещи еволюцията на живите същества под ръководството 
на Четвъртия, който е изходният принцип и на тримата – Бащата (Царят).

Следвайки Закона за Пропорционалността и Последователността в 
еволюцията на земното човечество, тези Генетици  слизат в човешкия род, 
за да дадат тласък на развитието по чисто физически път, чрез косвена на-
меса в генетиката на хората. Така, обучавайки архетиповия образ на бъде-
щото човечество (принца) и архетиповата матрица на бъдещите поколения 
(принцесата), те дават кардинална насока на еволюционните процеси в да-
ден цикъл.

В момента на пълна безизходица изневиделица се явява Старецът – 
безличният посветен, който живее сред хората и очаква критична ситуа-
ция в живота им, за да се намеси, показвайки къде е Пътят на развитието. 
Старецът е информиран за Плана на еволюционните уроци, отработващи 
опитът, личният опит, в материята. Той знае откъде идва Животът и как-
во може да го удължи, затова се появява неочаквано при Принцовете  и 
посочва пътя на тяхното духовно усилие. Той дава направление и отново 
изчезва от битието на хората, защото делата са лична заслуга на търсещата 
душа. Истинската част на приказката започва именно с неговата поява. Той 

дава направление на търсещите хора, на пробудените за служение съзна-
ниия. Сборен образ на Учителите, присъстващи в нашия живот и направ-
ляващи чрез идеите и поведението си духовно пробудените хора. Тримата 
братя ще се проявяват в дела едва след неговото указание какво да се прави, 
но всеки ще постъпи според своята вътрешна душевност. От тази позиция 
става ясно, че посветеният вижда и трите характера на проявата на хората 
– на двете отклонения на братята и на постъпващия принципно и последо-
вателно трети син на царя, но дава равен шанс и на тримата.

Тук ще си позволим да разширим още малко нашето виждане за ро-
лята на така наречения Дух - Старец при Юнг. Ако приемем аналога на 
Юнг за проявата на несъзнаваното като Старец, Джудже, Старица и т.н., то 
тогава трябва да отчетем наличието на още една обективизация на несъ-
знаваното в българската сакрална приказка, тъй като тя е плод на нароч-
на, тоест съзнавана дейност, но боравеща със символи на несъзнаваното, 
където стои архетиповият модел. Колобрите, структурирали символите, 
са били наясно с архетиповите модели на подсъзнанието, тоест на несъ-
знаваното. В съня на отделния човек несъзнаваното може да символизира 
Духа чрез своя логика и структура на действието, но в приказката, която 
винаги е съзнателен процес, духът трябва да бъде обективизиран от сим-
воли, илюстриращи архетиповете до кодове, способни да устоят на всички 
видове промени: етнически, езикови, интелектуални, творчески и т.н.

Сакралната приказка има свой метод за обективизация на архетипо-
вия модел, чрез подходящ символ (образ). И в това тя е по-прецизна от сим-
волите в обикновената вълшебна приказка, защото комбинира несъзнава-
ната и съзнаваната проява на човека в една система от взаимнодопълващи 
се идеи и обективизации. Част от тези обективизации са  Враната, Гарва-
нът, Бухалът в съзнаваната обективност на архетипа Посветена душа. 

Враната, Гарванът и т.н. птици се превръщат в кодове, докато сборни 
символи като  „животни” не могат да бъдат приемани като символи на ар-
хетипови модели – животните въобще. Така е примерно в „Снежанка и се-
демте джуджета”, където животните се явяват символ на цялото Животин-
ско царство. Те са само символ. Не са и не могат да бъдат архетипов образ 
на посветените от тази раса, затова нямат специфичната роля на Враната, 
Лисицата и т.н. познати ни образи от други приказки.

Символите от типа Цвят на водата на реката (в „Златното момиче”) 
не са плод на несъзнаваното, а на съзнателното обективизиране на расите 
чрез символите Река и Цвят. Този процес на симбиоза между архетипов не-
съзнаван образ, какъвто примерно е Златка и цветът на реката (символна 
обективизация на расата), дава единството на системата от кодове, които 
колобърът е можел да разчита. Изключено е той да не познава структу-
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рата, символиката и линията на тълкуване на тайната. Затова смятаме, че 
появяването на архетиповите образи като Стареца наистина е проява на 
несъзнаваното за героя, но е напълно във връзка със съзнателно изграде-
ната структура на разказа. Припомняме, че сакралната приказка има ясен 
мотив и строга структура и затова  притежава логичен порядък на поя-
вяването на символите в разказа. В този ред се вписва напълно и нашият 
знаещ  Старец. 

Подобен на него откриваме още един образ - на Джуджето. Джуджу 
знае. Духът, Съществото от Йерархията на Елементалното царство, ръко-
водещо битието на Минералното царство – пряко свързано със структура-
та на нашето физическо тяло, знае къде се намира източникът на Живота 
и как да се стигне до него. Архетиповият образ „джудже” е символ на спе-
цифичната раса на посветените на споменатото Минерално царство. 

Джуджето е представител на стихията „земя”, следователно то е пряко 
свързано с проявите на хората на планетата Земя. Нека си припомним, че 
в Библията пише от какво сме сътворени – от кал, тоест пръст, минерали, 
елементи. Всички тайни, свързани с живота на земята са му известни. Но 
то знае и опасностите, които ще връхлетят Принца (духът, търсещ реали-
зация в материята). За да се намеси в Програмата на живота и делото на 
Принца обаче, то трябва да се увери, че Тайната на Живота няма да попад-
не в лоши ръце. Джуджу знае Закона на Живота. Той е Джуджу, Джедже и 
Джудже. Кодът ДжуДже символизира единството от Принципа и Реализа-
цията на Закона. 

В „Снежанка и седемте джуджета” обяснихме значението на символа 
Джуджу. Сега отбелязваме и факта, че началото на навлизането в Царство-
то на Мага започва с неговото указание и завършва с неговата оценка. Пос-
ветеният Старец даде направление на мотива и сюжета, а Джуджето дава 
начина, по който младежът да реализира идеята. Джуджето е в началото и в 
края на разкриването на тайните на Царството на Мага. Без него Принцът 
нямаше да знае как да постъпи при влизането си, къде да търси живата 
вода, нито какво да прави с меча и хляба, взети от царството на тайните. От 
думите му научаваме, че Джуджу не е войн и не се нуждае от земна храна. 
Той не воюва, не се бори за нищо, но може да подпомогне всички, които 
са добронамерени и следват пътя на духовния живот. Неговата мощ е в 
знанието. Знанието за качествата на даровете от Царството на магьосника 
- мечът и хлябът.

Благодарение на това знание посвещаваният ученик – Принцът, може 
да помага на хората – на всички хора – безкористно и по братски. Ето тук 
се корени дълбочината на символът „Българин”, тоест посветена душа сля-
зла от небето да подпомага своите събратя. Принцът е в ниво „българин”, 

защото придобил сакралните дарове не ги използва за себе си, а тръгва да 
помага на хората за тяхното освобождение от гнета на тъмната йерархия. 
Той самоотвержено обикаля света и възцарява мир в царствата на хората. 
Истинското и цялостно значение на този код ще разкрием в приказката 
„Жар птица”.

Тангризмът затова издига за свой върховен девиз: Душа-Душа да 
не поробва и Дух-Духа да не подвежда!  Българите никога не са вземали 
роби. Те са подарявали свободата им или са ги правили служители на Кана 
– слави, славяни. В Търновската ни конституция е записано, че  всеки роб, 
стъпил на тази земя става свободен! Това доказва колко дълбоко и дълго 
нашият народ носи в себе си заветите на Учението на тангризма, които ко-
респондират с по-късните християнски идеи.

Принцът освобождава поробените народи и не подвежда никъде и 
никого чрез думи или дела. Плодовете на неговите ръце и ум се връщат по-
късно при Царя (Бащата) и той разбира кой е истинският син. Така наро-
дите от коляното на Българите обиколиха земята и дадоха на човечеството 
първия монотеистичен бог – Танг-Ра, Знанието за Държава и Учението за 
нравствено съзнание, което води душата нагоре – към Небето. Достигна-
хме до още по-дълбокия символ на кода Най-малкият син -  нивото на ро-
довете. Според тангризма на земята живеят Три основни вида хора, обеди-
нени в едно общо човечество: Земни хора, Лунни хора и Посветени прате-
ници на Небето, които съставят специфична част от човечеството. Третият 
син на Царя олицетворява винаги Посветения, който разкрива чрез метода 
Приказка какъв е пътят на посвещението.

Тръгнал по този Път, Принцът получава един вълшебен атрибут 
-  Звънеца или времето, Кронос, който е безмилостен към пропусналите 
цикъла души. Звънецът, Пулсацията, известява началото на истинското 
действие.Той е железен (някъде вместо звънец се използва и железен прът), 
тоест той бележи Началото на сформирането на Душата, кръвта (Fe). Нека 
си припомним джуджето Сънливко, елемента Желязо от „Снежанка”. 

Звънецът отмерва времето. Кръвта (Fе) определя еволюцията на ду-
шата и  регистрира Четирите структури на реализацията – кръвните групи 
(0, А, В и АВ). В тази приказка вестителят е Железен звънец, а в „Златка 
златното момиче” известяващият беше Петелът. Ако времето не е настъ-
пило, никой не може да отвори Железните врати на развитието в новия 
цикъл. Чрез Времето и Желязото (кръвта) са закодирани знанието за не-
възможността да се пилеят сили и време за изчакване на мудните. Посве-
тените, в лицето на джуджето, ще дадат знанието на всеки, достигнал до 
благородния дух на добротата и готовността да се служи, да се почитат 
знаещите и да се търси тяхната помощ. Принцът ги притежава. Принцът 
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е достигнал онова душевно ниво, което дава право на знаещите как да му 
посочат правилния път и с какво да го подпомогнат.

Следващият вълшебен атрибут със сакрално значение са хлябовете 
– двата хляба са храната на двата пропуснати цикъла, когато Принцът (ду-
хът) е изграждал двете ни енергийни тела – Жизненото (Етерното) и Ас-
тралното (на Чувствата). Това става в Първа и Втора Коренни раси, както 
казахме по-горе.

Хлябовете са храната на двата пазача на тайните на Сътворението 
– Лъвовете. Те знаят тайните на тези два цикъла и ако не бъдат нахране-
ни, тоест ако душата няма плодовете на придобития личен опит, никой не 
може да навлезе в Царството на Мага. В случая хлябовете са делата на пос-
ветения ученик, които Джуджето  подпомага с личната си сила - знание, 
изразено чрез двата лично негови атрибута на мощта как да влияеш на съ-
ществата от по-низшите царства. 

Когато трябва да навлезе в царството на мага, героят се изправя пред 
Вратата, деляща двете царства: на хората и на зоната, намираща се под 
ръководството на Мага – Великите посветени, които пазят строго водата 
на Живота. Когато влизаме през тази Врата, тя се намира в съзвездие Рак, 
затова се нарича „Врата на живота”. Когато излизаме от нея, е в съзвездие 
Козирог и се нарича „Врата на смъртта”. Вратата може да отвори само този, 
който има стремежа, енергията и волята да проникне в Небесното. Прин-
цът притежава тези качества, а освен това и знае как да я отвори – със 
звънеца. В края на приказката ще разберем също, че стражите на Вратата я 
отварят сами, само когато Принцесата на Царството нареди, за да се изпъл-
ни Обетът – планът на еволюцията.

Героят навлиза в царството на Магьосника – Съществото, което не 
присъства, но което определя всички препятствия по Пътя до извора на 
Живота. В юдаизма, а от него и в християнството, това е Змията, Луцифер 
– пазачът на Земното царство и знаещият тайните. За разлика от юдаизма 
и християнството, тангризмът не персонифицира съществото-пазител на 
Тайните на Небето, а само споменава условията, които трябва да се изпъл-
нят, за да достигне човек до ниво, позволяващо му да борави с придобито-
то знание. Забележете, че в българските сакрални приказки липсва напъл-
но насилието или е в минимална степен, най-често проявено като спиращо 
несправедливостта или вече съществуващо насилие. Магът и Богът на пла-
нетата се припокриват идеално в тази приказка. Неговото присъствие не е 
дейно, а условно и в същото време явно, защото всички условия произли-
зат от него. Магът в този случай е олицетворение и на земните посветени 
души, които ръководят еволюцията на хората строго, но справедливо.

Веднага следва среща, подлагаща на изпитание най-здраво вкорене-

ното и най-страшното човешко качество - страхът, който се поражда при 
вида и рева  на Лъвовете.  Тези лъвове са архетипови образи на съзвездие 
Лъв. Съзвездие Лъв наблюдава и следи еволюцията на човека в битието 
и духовността му, като лично постижение (виж „Пътят на пробудената 
душа”, главата „Удушаване на Немейския лъв”). За да не те разкъсат лъво-
вете, трябва да ги нахраниш, тоест да покажеш, че си подготвен за срещата 
с тях. Подготовката е започнала още при срещата с Джуджето, защото то 
определя кой да бъде допуснат до Царството и кой - не. То дава знанието 
как да се задоволят пазачите на царството, за да не бъде героят разкъсан. 
Хлябовете, които джуджето дава на Принца, са делата на хората през двете 
предишни раси. Значи този принц, тази душа, е имала правилна еволюция 
още в предишните си съществувания. Качествата й позволяват да й бъдат 
дадени плодовете на магията – на опитността, с които да се служи на хо-
рата.  Лъвовете изяждат хлябовете, но тази консумация не означава нищо 
друго, освен приемане на плодовете като дар за Йерархията на пазачите на 
Небесните тайни. Любопитно е защо те приемат храна, която не е типична 
за тях. Храненето в случая има чисто символичен характер и е код за друго 
съдържание на символа, за нещо което е хем същото, хем съвсем друго - 
храненето е удовлетворяване на изискванията на тези представители на 
Йерархията на посветените от съзвездие Лъв.

 Когато Принцът прониква в двореца на Мага, тоест в Светая светих 
на неговото царство, той открива вътре един въобще неразискван символ - 
Омагьосаните Пет принца. Омагьосаните Пет принца в замъка на мага са 
илюстрация на Петте коренни раси, в които духът-душа отработва опита, 
за да достигне в Шеста Коренна раса освобождение от магията. Шеста и 
Седма Коренни раси са расите на духовното развитие. Петте Принца не са 
могли да изпълнят задачите, защото са олицетворение на епохите на нат-
рупването на опита, преди да се достигне зрялост за синтез. Едва в края на 
Пета коренна раса (епохата „Риби”) става пробуждането за духовност, а в 
Шеста - пълното развитие на духовността у човека. Те стоят омагьосани, 
тоест безучастни в Царството и не могат нито да се освободят, нито да взе-
мат Живата вода. Дори не могат да достигнат до стаята, където се намира 
Принцесата на новата раса, на новия цикъл. 

Шестият Принц, Героят на приказката, не попада под действието на 
магията на магьосника. Той забелязва захвърлените на земята атрибути на 
магьосническата сила. Вижда Меча от Царството на посветените - мечът 
на нескончаемата победа над „враговете” на хората е непобедим, защото е 
меч на победилия Принц, на духовно еволюиралия, на просветения пос-
ветен. Принцът ще побеждава с него всички врагове, но не в свое име и за 
своя облага, а за да освобождава поробените си братя. Придобил сила чрез 
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вълшебния меч, героят не поставя в своя услуга вълшебната възможност, а 
я употребява  за доброто на народите на земята. Той става Мечоносец.

Меченосецът е посветеният войн – защитник на слабите и нееволю-
ирали хора от набезите на тъмната йерархия. Всички религии го интерпре-
тират чрез своите мечоносци, има го и в християнството – Св. Георги, Арх. 
Михаил, св. Мина и т.н.

Двуострият меч, който най-често се описва в приказки и легенди, 
е известният тракийски меч, наречен румфея. В историята на хладното 
оръжие румфеята е  позната като оръжие с тракийски произход. Както ка-
захме, трак означава Път, тоест човек намиращ се на пътя на духовната 
еволюция – посветен, носещ меча на Небесните воини. Слънчева душа. 
Всички положителни герои в приказките носят двуостър тракийски меч.

Нека не подминаваме и факта, че Принцът-меченосец спасява Три 
царства от врагове и гибел, като не пропуща и да ги нахрани. Така посве-
тените спасяват непрекъснато земните хора. Трите царства на спасените от 
посветените Синове на Танг-Ра са Трета, Четвърта и Пета Коренни раси, 
когато човекът е предимно материално същество. Шеста и Седма са духов-
ните раси – на всички духовно еволюирали човешки същества.

Тук трябва да отбележим и факта, че двамата по-стари братя се при-
смиват на Третия брат. Това са Трета и Четвърта коренни раси, когато  не-
вежеството и потъналият в материалното дух са така потиснати от тъм-
ната ложа, че съзнанието не е приемало сериозно никой от пратени-ците. 
Принцът страда от отношението на братята си, но не променя своето до-
бронамерено поведение към тях, дори когато застрашават живота му. Той 
прощава всичко и на всички – и на Ловеца, който трябва да го убие. Както 
прави Иисус Христос. Ясно съзираме този стар Принцип на Отношението 
в тангризма, който кореспондира отлично с идеите и учението  на хунора 
Иисус.

Освен меч, героят намира в царството на мага и Хляб. Хляб от Цар-
ството на посветените. Хлябът на Живота е в ръцете на посветените, на по-
бедилите съблазните на магията и невежеството. Този хляб може да нахра-
ни всеки, защото той всъщност е знанието, което посветеният притежава и 
чрез което хората побеждават смъртта – живеят. Този хляб има прекрасен 
аналог в притчата за Смокинята в Новия завет: който посветен не е дал 
плод (хляб) като лично дело, ще бъде унищожен до корен. Затова хлябът, 
взет от Царството на Магът, е хляб на личните достижения на посветения, 
с които той може да нахрани гладните за знания събратя. Тайните, при-
добити  от посвещението, са за освобождението на хората, а не за лична 
облага.

В приказката символът МЕЧ е синоним на символа МИР, защото ус-

тановява мира. Хлябът е символ на Живота. Заедно с меча двата символа 
дават възможността на съществуването. Но тук хлябът не е даден, за да 
спаси Принца от лъвовете, а е  средство да заситиш глада на търсещите, 
на воюващите за свободата си души. Този хляб е символ на проявите на 
нашето Умствено тяло – умът, който започва да помага, вместо да трупа 
лични блага и богатства. Хлябът от Царството на посветените не е за всич-
ки, той е главно за воюващите с тъмната ложа, затова мечът и хлябът дават 
нов живот на борещите се. По-късно тяхната благодарност ще бъде свиде-
телството за съвършеното съзнание на Принца пред Царя-Баща. Нека не 
забравяме, че братята на Принца нямат такива дарове и те всъщност през 
цялото време се ползват от придобивките, но  дори не са благодарни, а за-
мислят злини срещу посветения. В живота най-често е така.

И малко преди да стигне до живата вода, Героят открива Принцеса-
та. Това е, най-общо казано, нашата Снежанка, която чака омагьосана да 
започне цикълът на нейното освобождение от материята. Принцесата като 
символ разяснихме подробно в приказката „Снежанка и седемте джудже-
та”. Сега имаме чакащата Обета, тоест да изтече времето, за да дойде пос-
ветеният съпруг и да се спази Планът на замисъла. В сакрален смисъл това 
е нашата душа, която чака  своето освобождение от царството на мрака – 
земята и завръщането й в света на посветените  - на небесните синове. Тя  
става съпруга на посветена душа. Преди да се върне за своята Принцеса, 
Принцът трябва да служи на хората, да излекува баща си и едва тогава, от-
хвърлен от всички, да потърси тази, която може да осъществи следващия 
цикъл на еволюцията на човечеството, защото с брака си те поставят ново 
начало – нов човешки род. Всички родоначалници на човешките родове са 
посветени души. 

Завръщането на Принца е свързано с един символ,  код за същността 
на отношението между хората - Обетът. Духовното обвързване на посвете-
ния със своите събратя, все още живеещи омагьосани в мрака на земното 
царство. Обетът е дълбокото  проникновено прозрение на нашето съзна-
ние, че просветеният трябва да служи на другите – в това е смисълът на 
духовното съзряване. Обетът се дава, когато душата започне да живее под 
знака на зодиакалния знак „Телец” – тогава душата става ученик и тръгва 
по пътя на служението, докато достигне високо посвещение в Козирог. 

Принцът дава своя обет, когато още не е употребил нито живата вода, 
нито хляба и меча от царството на посветените, затова  в този момент той 
има душа на Телец – знакът на отварящото се Трето око. Тези свещени ат-
рибути, забележете че са три, не се употребяват за лична полза, а за наро-
дите, тънещи в злини. Изпълнението на обета всъщност е процес, в който 
душата доказва своето придобито в лични дела посвещение. Принцът има 
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вече жива вода и би могъл да не поеме никакви ангажименти към никого, 
защото това е целта на странстването му. Пред никого той не е обещавал 
друго, освен да намери жива вода и да спаси баща си. Но разширяването 
на личното му съзнание дава на ума да разбере, че придобилият мощ над 
злото трябва да го спре. В името на общочовешкото възкресение трябва да 
възкръснеш от собственото си съзнание и да го подчиниш на по-висшите 
цели. Това прозрение в Телец слага началото на ученичеството, което под 
ръководството на посветения (Козирог) достига нивата на висшето духов-
но посвещение.

Нека направим един допълнителен анализ, който дават трите симво-
ла: Хляб, Меч и Жива вода. Знание, Мощ и Живот в духовното – ето тайна-
та на тези вътрешни символи на знаещите. В ръцете на Принца се намират 
три велики възможности. Тройното е символ на пълнотата, на целостта 
на личността или действието. Човекът, притежаващ тези три атрибута на 
посветения е Цялостен, тоест той е Маг. Магическите му способности оба-
че не са за него, а за човечеството. Обетът вече не е само дадена дума, а е 
нов вид пулсация вътре в душата на човека. Принцът знае, че за неговото 
осъществяване е нужно време и дела, затова обещава, осъзнавайки веднага 
нужното. А частта от неговата цялост - Принцесата, определя времето. Тя 
не определя нищо друго, защото другото са делата на посветения - негови 
дела, а не нейни. И чака търпеливо своето време – завръщането му.

Обет са давали всички Колобри – свещениците на Танг-Ра. Такъв да-
ват и свещениците на Христос. Всички в името на просветлението на хо-
рата.

Дал обет да се завърне и спаси своята единосъщна част (душата), 
Принцът най-после достига до  Кладенеца с Живата вода. Живот. Прин-
ципът на Астрала като идея за живот. Възможността Небесната дух-душа 
(БА) да стане земна душа-тяло (КА).

Кладенец означава извор на тайна вода, скрита и чиста, идваща от 
недрата на земята. Кладенчовата вода има винаги пазач – колобър, който в 
българския фолклор се нарича още Змей горянин.

Но това не е само водата на материалния живот, защото по пътя към 
нея героят променя своето съзнание и от син, борещ се за живота на баща 
си, се превръща в Син челоовечески – борец за освобождението на всички 
поробени. Кладенецът се пази от Оградата на световете, пазачите на Зна-
нието, от изпитанията, в които Петте принца се провалят, от съблазните на 
Личния успех, под който заспиваме унесени и доволни от придобитото и 
от качеството на нашето Будно съзнание, което ни вдига в критичния миг 
и ни води към водата. Строго охраняван е източникът на духовния живот. 
Но просветлената душа на героя съзира навреме опасността да се отпусне 

и провали задачата си, достига  до целта и бързо се устремява към изпъл-
нение на очерталите се пред него задачи. Коварният план на враговете му 
е друг. Времето изтича и той с последни усилия успява да се промъкне през 
Вратата на царството на мага. Но заплаща своето моментно отпущане с 
тежка контузия в Петата на левия крак.  

Петата на левият крак е един много красив символ на смъртта на Фи-
зическото ни тяло. При повредено сухожилие на петата човек не може да 
ходи. В митовете на траките това е прочутата Ахилесова пета. Ахил е пред-
водител на мирмидонците-българи според „Илиада”. Остатъкът от петата 
в царството на Мага означава, че в Пета коренна раса човекът все още е в 
пряка връзка със силите на злото и не може да се освободи окончателно от 
зависимостта си с материята. За да изгради своята цялост, Принцът трябва 
да изстрада недъзите на физическото си тяло. Той трябва накрая да оста-
ви физическото си тяло в плен на материята и да се завърне в Царството, 
неподвластен на земните неща. Парчето месо от тялото си, което оставя в 
пределите на Царството на Мага, символизира нуждата да се разделим със 
своето тяло без излишни страдания и съжаление. Болката не спира героя. 
Страданията, които сега стават и физически, не го отказват от делата му. 
Дълбокото прозрение за личното дело в света на хората го прави неумолим 
и неуморен последовател на посвещението си. Мощта на съзнанието му е 
надхвърлила личните интереси и той не поема направо към дома си, при 
своя болен баща, а тръгва да освобождава угнетените.

Първите обаче, които освобождава, са неговите братя – когато Пос-
ветеният достигне висотата на своето самоосъзнаване като един от всич-
ки, а не като нещо изключително, той започва да работи за освобождаване 
пленниците на тъмната йерархия и материята, независимо от отношението 
им към самия него. Посветеният е принципно добронамерен служител, а 
не само вършещ добрини човек.

По-късно ще видим как тези двама братя отиват на коне при прин-
цесата, но тъй като нямат лична еволюция, тях още ги носи инерцията на 
битието и те слизат, покланяйки се на материалните ценности – скъпоцен-
ните камъни. Третият принц, потънал в мисли за делата си, ще премине 
през „скъпоценностите” на земята, без да ги забележи. Неговият кон тъп-
че  земното и води душата към целта. Кодът Кон означава Слънце, Звезда, 
Небесно същество. В приказката съществото кон е символ на небесният 
Еднорог, който е съзвездието на българите. Преданието говори, че те идват 
оттам, за да подпомагат земните хора в еволюцията им.

Невежеството, неспособността братята сами да надмогнат себе си, 
показва на героя, че единственият начин да им помогнеш, е като ги осво-
бодиш от плен и им дадеш възможност да се променят. Те обаче не само че 
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не се променят, но злепоставят Принца и така попадат отново в плен на 
страстите си, които ги провалят напълно. 

Макар и косвено, в приказката се говори за още един символ -  Война-
та. Най-зловещото дело на тъмната йерархия - братоубийството и крайни-
ят, на живот и смърт, антагонизъм между хората. Войната е дело на йерар-
хията на злото, която иска хората да извършат тежки кармични причини, 
по силата на което да последват дълги и тежки съдби при преражданията - 
докато се очистят отношенията им. Освобождаването на поробените наро-
ди, хората, е дълг на посветените. Те преминават през царствата на земната 
йерархия и освобождават душите от гнета на войната и мизерията. Всички 
военни действия се водят само и единствено от силите на мрака. Навсякъ-
де, където има война, царят мизерия, глад, болести и страдания. Смъртта 
обгръща живота на хората и го превръща в един нескончаем ад, от който 
могат да ни изведат само самоотвержените действия на герои, притежава-
щи вълшебни средства, тоест с алхимични възможности хора. Затова те 
работят неуморно за Освобождението на угнетените.

Освобождението на всички човешки същества, попаднали под въз-
действието на тъмната ложа, е главната цел на посветените. Принцът е 
също архетиповият Баща на бъдещето човечество. Той не може да остави 
хората на произвола на съдбата, потиснати и унизени, затова смело влиза 
в битки и храни всяка гладна за освобождение  душа. След като той взема 
народите на трите царства под своя закрила, тъмната йерархия повече не 
може да ги угнетява – настъпва траен мир. По същество всеки посветен 
има за цел подпомагане на всички стремящи се, независимо от кой етнос 
или народ са. Тези три царства  символизират трите посоки на света, от 
което следва, че героят се бори за угнетените по цялата земя.

В повествованието се намесва още един архетипов образ със сакрален 
характер, който ни е познат от други приказки. Това е  Ловецът. Служи-
тел на злото - човек, който съзнателно или безсъзнателно служи на злото. 
Както казахме, в тангризма насилието само се регистрира и коментира, но 
никъде не се развива с подробности и действия. Да си спомним за Ловеца в 
„Снежанка” или ” Седемте козлета”.

Накрая тези хора, макар и временно подвластни на злото, извърш-
ват подвиг, като надхвърлят нивото на съзнанието си и извършват добро 
вместо зло, което ги опрощава. Приобщени към групата на посветените 
души, ловците във вълшебните приказки се явяват носители на неосъзна-
тите сили на пробудените души, които още не са поели стабилно по пътя 
на посвещението си. Те носят в себе си възможността за зло, но лично от 
тях зависи как ще употребят уменията си. Изправени пред избора - добро 
или зло, много от тях рухват от неосъзната вярност към своите господари 

и така провалят съдбата си. Когато проявят разум и състрадание и не из-
пълнят заповедта, осъзнавайки по-висшите идеали на своята душевност, 
те мигновено се оказват в позицията на пробудени души, вследствие на ко-
ето веднага Светлата йерархия ги взема под крилото си. Така Архетипови-
ят образ на Небето - Царят, опрощава архетиповия образ на пробудената 
душа (ловеца) и й дава нов живот - без терзанията за вина.

Разказът затваря сюжетната линия, като връща тримата братя в из-
ходната позиция – пред Вратата на царството на мага, на посветените. 
Последните метри към тази Врата обаче се оказват фатални за бъдещия 
владетел на Сърцето и Царството на Принцесата. Пречка се оказват Скъ-
поценните камъни. 

Те са символ на  всички земни материални придобивки, които спъ-
ват или отклоняват душите от пътя на пробуждането и промяната. Хората, 
прекланящи се пред земните ценности, няма да успеят никога да стъпят 
на пътя на освобождението и да достигнат Вратата на  Царството небес-
но. Двамата братя са заслепени от богатството и затова не може да бъдат 
допуснати в Царството, където се пази Живата вода и чака Принцесата на 
Живота. Когато представителят на Минералното царство, джуджето, дава 
атрибутите на знанието, ние не знаем, че в края на цикъла то отново ще 
се яви пред нас в образа на този символ – скъпоценните камъни. Още от 
„Снежанка” знаем, че джуджетата копаят в планината минерали, скъпо-
ценни камъни. В края на тази приказка негласно, с променен образ, джу-
джето отново присъства чрез предмета на неговата дейност – минералите. 
Принцесата от Царството на посветените и Джуджето стават съюзници в 
последното  изпитание на душата на Принца. Не е никак случайно, че два-
мата братя се опитват да влязат в новата пулсация, но тях ги водят корист-
ни цели, затова съблазните на богатството ще ги свалят ниско на земята 
– слизат от коня си. Конят е символ на слънцето. При траките енергията 
му е без пълен контрол, защото те са деца на творческото начало, но при 
българите е със стреме, което означава пълен контрол над емоциите и дви-
жението. Слезлият от коня губи енергията на посвещението на Светлината 
и изпуска от поглед значителното. Сякаш когато се оженят за Принцесата, 
няма да наследят несметните й богатства. Но животът на непробудените 
същества опира до стремежа за пълно задоволяване на потребностите. 
Дори когато имат скъпоценните камъни, които могат да станат и краси-
ви шлифовани камъни, те мислят само за  парите, които ще им донесат. 
Алчността ги държи в обятията си и те се провалят. Да пристигнеш на кон 
символично означава да пристигнеш в слава, в светлината на слънчевото 
животно. Така пристига само най-малкият брат.

Накрая всичко се нарежда, като във всяка приказка. Бащата научава 
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истината, а братята се спасяват с бягство.
Корабът на бягството. Корабът е символ на движението, на задължи-

телното и продължително обучение на душата по пътя на личното й раз-
витие. Съзвездие Кораб се намира между съзвездията Рак и Козирог, които 
са Началото и Краят на материалната еволюция на духа-душа. В „Пътят 
на пробудената душа” описахме подробно този символ. Братята избягват 
справедливото наказание, но всъщност попадат в по-тежка ситуация – на 
лутаща се душа-странник. От царски наследници те се превръщат в скит-
ници. Понеже попадат в символиката на това съзвездие, следва изводът за 
тяхното принудително поставяне в ситуация на ново движение по пътя на 
общите изпитания до нужното пробуждане на съзнанието ми, за да проу-
меят истинското положение на нещата.  Бягайки с кораб, те всъщност за-
почват да пътуват по дългия път към собственото си разкаяние и смире-
ние. 

Няколко пъти споменаваме, че конят има по-специално значение в 
българската символна практика, затова ще му отделим малко повече вни-
мание.  

За българите Конят е символ на съзвездие Еднорог - мястото, откъ-
дето техните души се прераждат на земята, за да подпомагат  народите в ус-
вояването на принципите на Монотеизма и Държавността. Те са Небесната 
конница на Танг-Ра, Централното слънце. 

Еднорогът носи два символа в себе си, той е единството от еволюира-
лия Козирог и Слънчевото същество - Конят. Рогът му се намира на челото 
и представлява оръжието на небесния воин, бележи мястото на Третото 
око - характерен белег за еволюиралите души на посветените синове на 
бога. Символ на слънцето, конят се явява и символ на всички звезди на 
Небето, защото Слънцето е просто една от тях. В приказката има два съ-
ществени момента, свързани с коня:

1.  Когато трябва да извърви лично пътя към своето посвещение – 
царството на Мага, Принцът е длъжен да предаде на джуджето своя кон. 
По трънливия път на посветените се ходи пеш и самостоятелно. Там няма 
придружители и помощници. Всяко негово дело е лично и го придвижва 
напред - стъпка по стъпка. 

2. Преминал обучение през царството на тайните, прозрял съдбата 
на Петте омагьосани принца и дал обет пред Принцесата на бъдещия чо-
вешки род, той получава отново своя кон. Победилата човешка душа може 
отново да се ползва от съществото на небето - коня. Принцът е куц с левия 
крак, но това вече не е от значение, защото самото небе му дава за помощ-
ник същество, което ще го пренесе през всички препятствия. Следващото 
му завръщане в царството на Мага е вече на кон, който го пренася невре-

дим през съблазните (скъпоценните камъни) на живота.
Героят е преминал от Лунното посвещение в лоното на посветените 

от Слънчевата Йерархия и това го прави недосегаем за съблазните. Вра-
тите се отварят сами и той влиза победоносно на кон в двореца. Нека си 
припомним думите на Принцесата: Моят Принц ще пристигне на кон. Не 
пущайте никой, който идва пеш. А сега да си спомним и за принцеса Сне-
жанка. Нейният Принц също пристигна на кон, нали?! И когато я качи на 
него, от тръскането парченцето отровна ябълка падна от устата й, тя ожи-
вя и стана съпруга – царица и майка.

Всички победители в древността пристигат на кон - символът на 
Слънцето.

Ще се спрем още малко на трите образа: Магът, Старецът и Джудже-
то. Тези три персонажа са свързани помежду си. Те са трите нива на посве-
теност. Три архетипови образа на три рода посветени на земята.

1. Магът. Маг означава цялостен. Символизира ниво на божествено 
присъствие, на посветените от Лунната йерархия, които не участват пряко 
в живота на хората, а само следят и организират техния труден път към съ-
вършенство. Магът не е нито лош, нито добър. Той е владеещият окултните 
сили на природата, използвайки ги според ситуацията. Той е поставил ма-
гическа охрана пред източника на живота – Живата вода, с една единстве-
на цел – да не се стига лесно до нея. Чрез преодоляването на препятствията  
човекът е показвал ясно своето лично еволюционно ниво, а чрез качество-
то на отношението си – своето ниво на духовност към света на формите.

2. Старецът е символ на посветените пратеници на Слънчевата йе-
рархия, които имат задачата да живеят сред хората, да ги наблюдават и да 
се намесват, когато видят, че има души готови да поемат по пътя на изпи-
танията. Те са винаги сред нас. Те са наши братя. И неотменно се появяват, 
когато имаме нужда от напътствия в духовното съзряване. Те са учители-
те, които се появяват винаги, когато душата е готова. Старецът се появява 
само веднаж и дава указания за следване на цел. Той е знаещият. И като 
такъв може да прозре нуждата и направлението. Ако  болестта е мотивът 
на приказката, то старецът е посоката на сюжета. Определяйки посоката на 
развитието, той се оттегля и повече не се повява. Ето как в Сакралните въл-
шебни приказки посветеният знаещ дава основната идея на действието. 
Така е във всички подобни приказки. Такава е методиката на създавенето 
на сакралната приказка.

3. Джуджето. То е третото ниво на знанието – съществото от Еле-
менталното царство, което наред със другите елементални същества (ру-
салки, елфи и саламандри) управлява енергиите на стихиите. Джуджето 
също знае всичко, което знае Старецът, но и всичко, което трябва да се 
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направи, за да се преодолеят препятствията -  то знае всичко и за царство-
то на Маговете. И дава своите указания, без които никой не може да върви 
успешно по пътя на посвещението. Старецът дава идеите и направлението, 
Джуджето определя качествата и дава атрибутите на силата. Джуджето е 
безкомпромисно, защото неговите знания са конкретни и ако попаднат в 
ръцете на зъл ум, ще причинят много страдания на хората. Неговата обида 
от двамата братя не е лична обида, а принципно недопускане по пътя на 
посветените да вървят недобронамерени хора.

Джуджето учи героя, контролира процесите и дава указания как пос-
ветеният да ползва придобитите умения за благото на другите хора. То 
няма никаква изгода от нищо и не преследва никакви други цели. Неговата 
роля е да подпомага устремените души да вървят успешно по своя път.

Има още един символ-код в приказката - Северното царство. Земно-
то Човешко царство. Творчеството на Земната йерархия. Според тангри-
зма царствата на Земята имат своите сакрални центрове, намиращи се на 
един от така наречените полюси. Север е царството на Мрака, на студа и 
тъмната йерархия. Нарича се още Черна костенурка. Тук се намират Съще-
ствата, дали живот на земното човечество и контролиращи всички, родени 
от материалното тяло на планетата. Северният джил (енергия) е енергията 
на мрака (материята), която се бележи с черния цвят и дава живот на ут-
робата на Ева. Нейният основен и добре познат персонаж е Луцифер, като 
тяло на планетата, и Сатана - като даващият богатствата на земята на тези, 
които приемат да му служат. 

Северното царство (Царят му) е болно. В края на всеки еволюцио-
нен цикъл то умира и се възражда отново, благодарение на посветените 
хора, които служат на своите потънали в мрака на материята братя. Затова 
Принцовете трябва да преминат през цялата земя, за да се завърнат отно-
во в своето Северно царство. Те намират Живата вода в Южното царство, 
воюват в Източното, за да подпомогнат пробудените хора и се завръщат 
в Северното при баща си. Западното царство е царството, което държи в 
плен душите, нямащи правилна еволюция – в него са братята на Принца, 
когато са пленници на джуджето и планината.

Проследявайки аналитично символиката на персонажите в приказ-
ката „Живата вода”, разгледахме заложеното знание на древните българи. 
Фолклорът, като най-разширената и достъпна форма за предава-не на зна-
нието, има това предимство пред всички други. Приказката дава знанието 
за ролята на личното поведение на ученика, целящ да живее и служи на 
другите си събратя. Тук проблемът Цар-Синове е всъщност идеята за на-
следството – реализацията на наследството. Истината не е толкова благо-
приятна, като си припомним, че двама от принцовете няма да еволюират в 

следващата раса и ще се превърнат в скитници без род и наследство. Те ще 
пътуват напред-назад с кораба, без да намерят своята принцеса (съпруга), 
за да станат продължители на рода си. В християнството има две притчи 
на Иисус Христос, които разглеждат отлично тази древна българска идея. 
Това са Притчата за семената и за Блудния син. Разказани са по нов на-
чин, но всъщност кореспондират отлично с тази приказка. 

И като завоалирано, но ясно съществуващо знание, е даден кодът за  
Царството на Третия принц и Принцесата.

Всъщност продължаваме да говорим за най-малкия от синовете на 
болния цар – третия. Но сега той се завръща като посветена душа, изпъл-
нила своя  дълг към човечеството. Завръщащият се е вече Козирог – знакът 
на посветените мъже от Светлата йерархия, водещи в този цикъл еволю-
цията на хората. След като изпълнява своята мисия да  помогне като пос-
ветена душа на поробените и угнетени народи, той се завръща в царството 
на Мага, където беше кладенецът с Живата вода и където той остави да го 
чака омагьосаната Принцеса. 

Пристигнал при нея, развалил магията над принцесата, Принцът по-
лучава правото да владее и управлява  това Царство – царството на маго-
вете, на посветените родове, защото със своята принцеса, вече съпруга, той 
ще създава родове, ще населява и владее. До този момент ние не разбираме 
дали Магът на омагьосаното царство е добър, или лош. Той е омагьосал 
кладенеца с Живата вода, сложил е страшни пазачи, но нито веднъж не 
създава проблеми на царския син. Даже лъвовете не се хранят с месо, а по 
един хляб им стига, за да са доволни. Картината напомня много повече за-
мък за изпитание на неговата находчивост и податливост към изкушения, 
отколкото за страшен замък, владян от още по-страшен маг.

Принцът пристига повторно тук като посветен служител на Светлата 
йерархия и създава свое царство, без никой да му се противопостави. Дос-
татъчно е, че неговата половинка, принцесата, съпругата му, е освободена 
от магията, защото той е спазил обета си. Принцесата е неговата сродна  
душа - тази, която според светите писания е „плът от плътта ни”. И ние 
разбираме, че когато духовно посветеният човек удържи победа над цар-
ството на злото, той получава за награда правото да отпочине и да създа-
де свои родове – родовете на посветените му синове. Прибавяме още едно 
сведение към казаното по-горе в Библията: плът от плътта му и дух от 
духа му. Това са сродните души, единосъщните половинки, които когато 
се открият и успеят да се преборят успешно за съединението си, получават 
правото да възвърнат целостта си. В езотеричните науки се нарича Адам 
Кадмон, тоест андрогинния космичен Човек, притежаващ целостта на 
мъжко-женското си единство. Знакът ИН-ЯН най-добре илюстрира тази 
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космична цялост. Те стават отново Съпруг и Съпруга в единство, в едино-
същие. Тайната е, че духовно извисеният ЯН (принцът) се съединява след 
своето духовно усъвършенстване със своята очакваща го Ин (принцесата) 
структура - тялото. Адам отново става цялостен, но вече е посветен. Ето 
как архетиповият образ на Третия принц се превръща в символ на Космич-
ния човек Адам –  архетип на цялото човечество.

Придобили своята космична цялост, двамата ще раждат свое поколе-
ние, което генетически ще носи техните духовни качества, затова нарича-
ме Царството на Принца и Принцесата – Царство на духовността,  Петото 
царство – на посветените хора. Поколението, което двамата ще създадат, е 
поколението на следващата раса. От разказаното в приказката става ясно, 
че в недрата на всяка коренна раса, преди тя да се смени със следващата, 
се ражда едно специално поколение от духовни души, служители на чове-
чеството - белите магове на Йерархията на Светлината. 

Да разгледаме факта, че Принцесата очаква своя принц една година. 
В българската брачна традиция  срещата на бъдещите съпрузи преди сват-
бата става в така наречения годеж, когато двамата официално се обричат в 
любов и вярност. В нашия случай принцът – ученик на Йерархията, откри-
ва Живата вода, но и своята духовна половинка, своята цялост. И дава обет 
да спаси от царството на маговете своята пленена и омагьосана половинка, 
което означава, че тя е подвластна на тъмната йерархия. Всички посветени 
имат тази участ – да отвоюват своята сродна душа от земните магове, за 
да могат да си възвърнат целостта. Едната година е символ на един цикъл 
и най-често не е календарен, а представлява идеен символ на обучението. 
Цикълът започва от мига, когато двамата се открият и дадат обет да се съе-
динят. Когато взема Меча и Хляба от залата с омагьосаните принцове, Тре-
тият принц всъщност получава атрибутите на Правдата (меча) и Грижата 
(хляба) за хората, недостигнали още степента ученик.

Изморен, изтощен и съсипан от битки за благото на другите, не виж-
дащ нищо, освен пътя, водещ го към любимата, следващ повика на своето 
сърце, Принцът е посрещнат с фанфари и почести. Така Третият син (шес-
тият от принцовете, дръзнали да влязат в царството на маговете) и Прин-
цесата поставят началото на пълноценните духовни родове на следващата  
раса. Всички посветени в края на всяка раса откриват своите половинки и в 
битка с тъмната йерархия ги освобождават от плена на материята, превръ-
щайки ги в единосъщни съпруги. И наследяват Живата вода – кладенеца, 
който е в градината на Царството на посветените. Нека си припомним за 
обещанието на Христос да даде „жива вода” на самарянката и единстве-
ното условие, което постави към нея, беше: Доведи мъжа си. Тя  е имала 
шестима мъже, но и шестият не й е мъж, затова не получи опрощението, 

което имаха Мария Магдалина и Прелюбодейката. Шестият принц става 
съпруг на Принцесата, а шестият мъж на самарянката не й беше мъж, а 
само любовник. Тайните на тази притча са далеч по-други от  обикновения 
прочит на текста.

Приказката „Жива вода” е най-прекрасният,  най-сакралният разказ 
за ролята, пътя, характера, съдбата и бъдещето на ученика, успешно пре-
минал по Пътя на посвещението. Той започва с болест и завършва с брак 
– земният и мистичният брак.

В кодово отношение приказката крие още една тайна, свързана с дей-
ността на колобрите – работата им с хората чрез владеенето на Четири-
те Джила, четирите нива на тяхното духовно развитие. Всеки от този тип 
сили има своя аналог в материалните полета на планетите, които се нари-
чат Джилове. Четирите Джила, тоест четирите енергии на творчеството в 
материята създават, стабилизират и контролират всички процеси на земя-
та. Колобърът трябва да владее тези сили и да си служи с тях за благото на 
хората.

В приказката „Живата вода” намираме освен другите думи-кодове,  
имената на основните посоки на света. Болният цар е в Северното царство, 
братята на Героя са заклещени на Запад, самият той отива да помага на 
воюващите царства на Изток и естествен е изводът, че Царството на мага с 
живата вода се намира на Юг. 

Всяка от тези световни посоки определя характера на духовното ниво 
на човека и дава информация какви са следствията от дейността му. Тъй 
като Джиловете са владение на посветените колобри, приказката се отна-
ся и за тях. Казахме още в началото, че сакралните български вълшебни 
приказки са творчество на колобрите. Сега ще разгледаме този въпрос по-
конкретно. В тази приказка се намират най-ярките доказателства за твър-
дението ни относно произхода на вълшебните приказки. За целта ще раз-
гледаме какво става в тези неслучайно споменати четири посоки на света и 
каква е ролята на братята в тях, какво им се случва там. 

Първото царство, което се споменава в приказката, е Северното:
Събитието там е, че царят е неизлечимо болен, на смъртно легло.
Северният Джил (енергия) в колобърството се нарича Чисто мислене 

(или Черна костенурка).
Неговите три заветни израза са: 
Оседлай коня си! Дръж здраво юздите на коня си! Оплети опашката 

на коня си!
И трите израза се отнасят до мисленето на човека, до неговото пълно-

ценно и качествено владеене. Това е завет на Слънчевата Елохимна Йерар-
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хия, защото конят е символ на Слънцето. 
От текста в приказката разбираме, че проблемът в Северното царство 

не е само във физическото здраве на Царя, а в качеството на неговото ми-
слене. Той явно е изпуснал юздите на коня си, тоест на ума си. Символът 
оплетена опашка, който имаме на Мадарския конник, е символ на държав-
ната власт и отговорното мислене на кана. Мадарският конник е оседлан, 
ездачът държи здраво юздата, а опашката (мисълта) е тройно оплетена на 
плитка - отличителният белег на колобрите, на духовните водачи на бъл-
гарите.

Болното мислене на царя на Северното царство трябва да се излекува, 
тоест да се намери Жива вода, която да възвърне чистото мислене на царя. 
Когато мисълта на човек се разболее, боледува целият организъм, всичко 
в него се разстройва и обърква. При този цар мисленето е толкова зле, че 
вече е на умиране. Да се помогне на човек с болно мислене може само по 
магичен начин. 

И този начин го знае посветеният Старец, който е наясно какво да се 
намери, за да се излекува Бащата на хората. А малко по-късно научаваме, 
че неговият помощник Джуджето знае  къде и как да се постигне целта.

На второ място е кодът на Западния Джил – Джилът на Личното дело. 
Той гласи: Нищо, което вършиш на този свят, не е от значение за други-
те.

А двамата братя вървят единствено с мисълта за себе си. Тяхното ми-
слене, също като при бащата, не е на нужното ниво. През цялото време 
правят сметка какво ще спечелят, ако намерят жива вода и как ще при-
добият цялото наследство на баща си. Непочтеното им мислене влиза в 
разрез с  този Джил на Качеството. Ето как братята, чрез лошото мислене 
и лошото качество на ума, не могат да ползват силите на двата джила и 
пропадат в клисурите. Там ги изпраща джуджето, което разбира, че два-
мата нямат нужните качества, за да бъдат допуснати в царството на Мага с 
живата вода. 

Те са заклещени от планината, тоест от собствения си ум.
Третият Джил е Южният Джил. Джилът на Словото 
Джуджето показва посоката, в която се намира царството на Мага 

с живата вода. Тази посока се оказва Юг. Южното царство   е царството 
на  Джила на Словото. Законът повелява Словото да се употребява само 
за важни неща: да обясниш Учението, Себе си и да помагаш на хората със 
знанието си. Именно словото на тримата братя определи отношението на 
Джуджето към тях. От техните думи то разбра кой какъв е и му въздаде за-
служеното. Словото, когато колобърът владее Седемте сина, тоест седемте 

гласни на речта, е средство да се получава знание и да се помага на хората 
в затруднение. Малкият брат бе допуснат в царството на Мага заради пра-
вилното си слово, което идва от сърцето. 

Юг, свещената посока на българите, е посоката на небесното войн-
ство.

На четвърто място идва посоката Източен Джил. Джилът на Войн-
ството. Неговият основен завет е Великият Завет на Танг-Ра: Душа – душа 
да не поробва и Дух - Духа да не подвежда! 

Владеещият този тип сили на развитието осъзнава, че светът не му 
принадлежи. Той работи в света на хората без каквато и да е притенция за 
лична изгода и се стреми да стане Ян Би Би Ян. 

Нашият герой доказва владеенето на този джил, веднага след като из-
лиза от царството на Мага, успял да вземе и Жива вода за баща си. Но той 
вече притежава вълшебен Меч и вълшебен Хляб. И тръгва на Изток, по 
посоката на изгряващото Слънце, да освобождава поробените народи и да 
нахрани гладните хора. Става войн на Доброто.

Народите на Трите царства, през които минава героят на приказката, 
станаха свободни и нахранени. Воинът-закрилник, посветеният вече осво-
бодител на народите, може да се завърне в бащината къща и да занесе жива 
вода на болния си баща.

Приказката разглежда трудния път на обучението и съдбата на ко-
лобрите. Четирите посоки на света, споменати в нейния текст, са четирите 
Сили, с които борави душата на този посветен помощник на Централното 
слънце, на ТангРа. Той е Живата вода за болното мислене на хората, защото 
лекува не само своя баща, но и болното, агресивното мислене на жадните 
за кръв и богатства военолюбци. Така сакралният прочит на приказката 
определя войната като болест, като умствено израждане и нелечимо забо-
ляване у тези, които я разпалват. Архетиповият символ „Жива вода” има 
много нива на прочит: Жива вода за болест (бащата), за спасение на душата 
(самарянката) и за безсмъртието на космичната душа (Дървото на живота 
в Библията, съпружеството на посветените) и т.н.

Допълнение 
Приказката „Живата вода” има допълнение, което е известно като 

персийска приказка - „Искандер и живата вода”. Ще разгледаме и нея, за-
щото пряко развива въпроса за придобивките на посветените и способ-
ността им да се контролират, когато ги получат.

Искандер Зулкарнейн е името на легендарния цар Александър Маке-
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донски. Тъй като етносът на македонците е едно от българските колена и 
наличието на тази приказка го подчертава, можем да приемем, че приказ-
ката  е част от българския фолклор. 

В приказката се разказва как Искандер пожелал да стане безсмъртен 
и тръгнал да търси живата вода. Открили мястото, но имало седем изво-
ра, а само един от тях бил на живата вода. Чрез един млад войн, съветван 
от своя мъдър баща, открили от кой чучур тече живата вода. Искандер 
понечил да изпие чаша от живата вода, за да остане вечно млад, но вне-
запно изскочилият от храстите таралеж проговорил с човешки глас. Той 
разказал как също бил човек, но когато пил от живата вода, станал тара-
леж. Искандер разбрал, че може да се върне назад в преражданията си – до 
животинските видове. И се отказал да пие.

Тази кратка приказка е част от сакралната вълшебна приказка „Жива 
вода”, защото третира една от най-дълбоките тайни на способността „ато-
мите по химично сродство” да трансмутират назад през всички закодира-
ни в тях информации за физическите структури. Всъщност става въпрос 
за специфични качества на ДНК. В дългата памет (ДНК) е закодиран це-
лият процес на преминаването на душата през структурите на Четирите 
царства. Тъй като структурите са седем, откриваме според текста на при-
казката, че до пещерата се върви седем дни. Този ПЪТ до сакралното място 
описва Седемте Коренни раси, през които става еволюцията на човечест-
вото - всеки ден отговаря на една коренна раса. Влизането в пещерата на 
Мрака е навлизането назад в материалните структури на превъплъщения-
та, при което колкото по-назад се връщаме, откриваме че все по-безсъзна-
телни са били структурите на нейното физическо превъплъщение. Мракът 
е символ на неразвития ум и попадането на живата душа в неизвестността 
на тайната за Пътя на своята естествена еволюция.

В приказката Старецът нарежда на сина си да хвърли седем мъртви 
риби  в седемте извора и която риба оживее  - там е водата на живота. 
Само в Коренната раса на Любовта-Мъдрост, тоест Седмата раса, Духът 
оживотворява Душата със своето божествено безсмъртие, затова ние ще 
уточним, че изворът със живата вода е бил седмият. Другите Шест коренни 
раси са подготвителни. От живата вода на този извор (раса) Душата-Дух 
става безсмъртна, тоест божествена. 

Но в приказката съществува предупреждение за неконтролираното 
навлизане в дебрите (мрака) на ДНК. Безсмъртието, когато не е навреме и 
не е плод на естествено еволюиращите душа и съзнание, може само да ни 
отведе до животинските страсти и форми. Искандер не достига по естест-
вен път до своето безсмъртие, а иска да го получи наготово. Затова тарале-
жът, този който яде змии (цикълът, Уроборосът), тоест Времето на Седемте 

пулсации, предупреждава Искандер, че ще се върне назад, ще регресира 
до животно, в неразумното си желание да бъде вечно млад. И Искандер се 
отказва да пие от живата вода.

 Информацията, че в ДНК са кодирани всички детайли на нашето 
Дълго битие (преражданията) е поднесена ясно. Таралежът, ядящият зми-
ите (циклите), е потърпевш и от опит знае жестоките капани на ненавре-
менната еволюция на хората. Учителите често предупреждават за тази 
опасност нетърпеливите ученици и не се радват на напористите им успехи. 
Законът  за Време, Място и Начин за всеки процес е безкомпромисен. Как-
то ленивият ученик, така и бързащият грешат еднакво по отношение на 
натрупването на опит, мъдрост и безсмъртие.

Искандер разбира капана на неестествената еволюция и дарява жи-
вата вода на растенията, тоест на Растителното царство. А то е Майката на 
живота на земята – зелената матрица на вълната 545  - вълната на живота. 
И дърветата, растителният свят, стават вечно зелени.
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КОТКАТА
Предстои ни да разгледаме една приказка, отнасяща се до посве-

щението на душите ИН, тоест на жените. Тази приказка е единствена по 
рода си, защото никъде другаде така ясно и категорично не се предста-
вят действията на посветената жена, както и осъществяванията на нивата 
в  личната й еволюция. Пресъздаването на тези завоалирани и на пръв по-
глед напълно неясни въпроси на развитието изисква много концентра-ция 
и познаване на действието на Закона за Пропорционалността и Последо-
вателността. Ако изключим знанието на посветените, почти няма човек, 
достигнал сам до кодовото значение на някои действия и изрази. Такъв е 
например отговорът на Царя, когато Царицата иска да се разходи с каляс-
ка. Той веднага отговаря, че ще й направи кораб. Тези два символа в алхи-
мичните процеси отговарят на процеса Пропорционалност, приложен под 
контрола на процеса Последователност. Когато Царицата иска каляска, тя 
иска традиционното превозно средство - това, което всички имат и полз-
ват. По този начин каляската (колата) удовлетворява стандартния процес 
на еволюцията, прогреса на обикновените хора. 

Корабът обаче има съвсем друго ниво на информация – той е символ 
на съзвездие Кораб. Както вече сме казвали в други приказки, това съзвез-
дие свързва двата вселенски аспекта на Началото и Края на движението на 
душата по Пътя на своето усъвършенстване. Съзвездието се намира меж-
ду „Вратата на живота” (в Рак) и „Вратата на смъртта” (в Козирог) и сим-
волизира самия път на ученичеството. Процесът на това велико обучение 
на ученика, който става посветен, подробно описахме в книгата „Пътят 
на пробудената душа”, затова няма да се спираме подробно на него. Ста-
ва ясно, че предложението на Царя е съвсем преднамерено, категорично и 
крие загадки. Но нека първо преразкажем накратко приказката. 

Имало едно време един император. Той бил толкова богат, че не си 
знаел парите, но въпреки това бил много нещастен, защото нямал деца. 
Един ден попитал жена си:

- Защо си толкова тъжна?!
Тя отговорила:

Мили съпруже, бих искала да взема каляската и да отида на разход-- 
ка.

-  Почакай -  казал той,  -  ще ти построя кораб.
И заповядал да построят красив кораб, най-красивия на земята. Чо-

век можел по-скоро да гледа слънцето, отколкото да гледа в кораба. Когато 
бил готов, императорът казал на жена си:

Скъпа, корабът е готов. Можеш да тръгнеш... Но ако не се върнеш - 
бременна, няма да останеш с мен и не се показвай повече пред очите ми!

Царицата тръгнала на разходка с кораба, придружена от две при-
служници. Пътували дълго, без да срещнат други кораби. Една нощ паднала 
тежка мъгла, после излязла буря и когато всичко преминало, пред очите на 
царицата и придружаващите я хора се открила прекрасна гледка. Красив 
морски бряг, а в далечината се виждал прекрасен дворец. Спрели на брега. 
Царицата изпратила двете си прислужнички да донесат нещо за ядене от 
двореца, защото провизиите им били свършили.

Кой живее в двореца? - попитала тя, когато прислужничките се - 
върнали.

Те отговорили, че според хората там живеела Божията майка и за-
това не посмели да влязат вътре.

Е, ще отида тогава аз – отговорила царицата и тръгнала да види - 
двореца. Влезли в двора, който представлявал красива градина, пълна с цве-
тя и дървета. На едно дърво  блестели  плодовете на златна ябълка. Те 
греели на слънцето като звезди. Царицата изпитала силен глад и запо-
вядала на прислужничките да й откъснат една ябълка. Но колкото пъти 
опитвали, все не успявали да откъснат ябълка от дървото. Плодовете се 
повдигали нагоре и ставало невъзможно да бъдат достигнати.

Царицата разбрала, че те няма да успеят, затова тръгнала сама 
към дървото. Когато приближила, станало така, че една ябълка  не се вдиг-
нала толкова нависоко и тя бързо я хванала. Изяла с огромно удоволст-
вие вкусния плод, но внезапно й прилошало, повърнала и почувствувала, че 
е бременна в шестия месец. Въпреки че й станало лошо, тя била неземно 
щастлива от усещането, че скоро ще стане майка.

Обръщайте кораба обратно! - наредила царицата, веднага щом се - 
върнали на него.  – Желанието ми се изпълни. Трябва час по-скоро да стиг-
нем  у дома и да зарадвам съпруга си.

В това време Божията майка се събудила, видяла че й липсва една 
ябълка и казала ядосано:

 Кой ми откъсна ябълката? Кой я открадна?- 
Никой не й отговорил и тя ядосано добавила една клетва:

Ако от ябълката се роди момиче, то ще бъде красиво като слън-- 
цето. Хората ще могат да гледат слънцето, но не и него в очите. Когато 
стане на 17 години, момичето да се превърне в котка. Тя и всички в дво-
реца ще бъдат превърнати в котки. Проклятието ще важи, докато не се 
яви царски син, който да отреже опашката и главата на котката. Тогава 
всички отново да станат хора. Господ нарежда така!

Царят бил очарован, когато разбрал, че жена му е бременна. Той бдял 
над роденото момиченце като над зеницата на окото си. Неговата красо-
та пленявала хората и всички се радвали, че имат толкова красива Прин-
цеса. Докато навършило 17 години. Празнували рождения й ден, когато вне-
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запно тя се превърнала на котка. Всички нейни слуги и приятелки също се 
превърнали в котки и изчезнали някъде. Къде - никой не знаел.
     *** 

В една друга страна имало царство, в което живеел Цар с тримата 
си сина. Той бил вдовец. Когато съпругата му умряла, той се пропил от 
мъка. Решил да се раздели с децата си и затова ги повикал:

- Искам да ви възложа нещо – казал той. – Всеки от вас трябва да ми 
донесе ленено платно, толкова тънко, че да може да се духа през него и да 
може да преминава през иглено ухо. Отивайте и ми донесете своя подарък, 
когато откриете нещо наистина ценно. Който донесе платното – той ще 
стане мой наследник. Заминавайте веднага.

- Добре, татко – отговорили те.
След това се затворили в един малък замък и  за три дни три пъти 

яли и пили, разделили се и всеки тръгнал да си търси късмета, обещавайки 
си след една година отново да се срещнат тук.

Най-големият тръгнал по път, по който щял да се измъчва от глад, 
но конят му щял да има винаги храна. Единственото същество, което 
срещнал по този път, било едно малко, но много красиво кученце. Той от-
съствал два месеца.

Вторият брат тръгнал по път, по който щял да има какво да яде, 
но конят му щял да гладува. По пътя намерил парче ленено платно, но то 
било грубо и  много трудно можело да премине през ухото на голяма игла.

Най-малкият син тръгнал по път, който водел в тъмна гора. Внезап-
но върху него се изсипал проливен дъжд, толкова силен, че не можел да види 
къде върви. Валяло три дни и три нощи. На третия ден сутринта имало 
много светкавици и той видял пред себе си красив дворец. Решил да влезе 
вътре, защото едва ходел от умора и глад, целият бил мокър. Вратата на 
двореца била затворена, а оградата много  висока.

Умирам от глад – простенал той. – Няма ли кой да ми отвори вра-- 
тата?!

Никой не му отговорил. Царяла тишина и спокойствие. Изведнъж ви-
дял пред себе си, малко встрани от вратата, да виси парче месо. Прибли-
жил до него с надеждата да го изяде, но  внезапно открил, че това не е месо, 
а кожа, обсипана цялата с красиви скъпоценни камъни. Протегнал ръка и 
хванал кожата, но ръката му залепнала за нея и той останал така зале-
пен. В този миг се чул звън на камбана, парчето кожа се откачило от сте-
ната и тай паднал заедно с него на земята. Вратата се отворила сама, 
нямало никой. “Ще вляза - казал си Принцът, - каквото и да става!”

Влязъл в двореца и видял отворена стая с постлано легло. Поне ще се 
наспя хубаво – казал си и понечил да легне. Но внезапно около него се появи-
ли десетки ръце, без тела, които започнали да го събличат, като в същото 

време го биели.
Кой ме бие така, Господи! – извикал той- 

Когато останал съвсем гол, ръцете спрели да го бият, а бързо и сръч-
но го облекли в нови, чисти дрехи. Веднага след това пред него се появила 
маса, отрупана цялата с храна. Облякъл се, нахранил се и легнал да спи. На 
следващия ден отворил следващата стая, за да види какво има вътре. Вед-
нага се появили ръцете без тела и започнали да го събличат, като хубаво 
го налагали по гърба.  Всичко се повторило като предния ден. На третия 
ден ръцете, по заповед на своята господарка, го отвели в една голяма стая, 
където всичко било от чисто злато. Съблекли го отново и го облекли в 
златни дрехи. Поставили го на трон от масивно злато и изчезнали.

„Не знам кой управлява тук, но започва да ми харесва” – казал той и 
седнал на трона. Внезапно съгледал в ъгъла пред себе си много красива кот-
ка, която лежала в красива златна кошница. Тя се усмихнала и го поглед-
нала с великолепните си котешки очи. Тя харесала момъка и започнала да 
се грижи за него. Редовно уреждала тържества, фестивали и забавления в 
негова чест. Една вечер, когато всичко било спокойно и приятно, тя казала 
високо на другите котки, излизайки от кошницата си:

Отсега нататък няма аз да съм ви господарка. Този млад човек е - 
вашият господар.

Всички започнали да го почитат като господар на двореца. Изпъл-
нявали всяко негово желание. Няколко  вечери по-късно котката излязла 
отново от кошницата си, хванала героя под ръка и попитала:

Мой скъпи герою, защо дойде тук?- 
Той отговорил:

Мое скъпо коте, Бог води хората по различни пътища. Моят баща - 
ме изпрати  да намеря ленено платно толкова тънко, че да може да се про-
вира през ухото на игла. И аз тръгнах да го търся.

В това време двамата му по-големи братя вече се върнали при баща 
си. Големият му дал кучето, което намерил по пътя, а малкият грубото 
ленено платно. Бащата попитал:

- А какво стана с брат ви?
- Не сме го виждали, откакто се разделихме – отговорили те.
Скърбили дълго и тримата.
 В същото време котката развеждала нашия герой из двореца си и го 

попитала:
- Скъпи мой, не искаш ли да се върнеш у дома? Нали трябва да се срещ-

неш с братята и баща си.
- Не, не искам да си хода у дома. Какво ще правя там? Тук съм щаст-

лив с теб. Ще стоя тук до смъртта си.
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- Не можеш! – отговорила котката – Ако искаш да останеш тук, 
трябва първо да се върнеш при баща си и да занесеш каквото си обещал.

- И откъде ще взема такова тънко платно? – отговорил момъкът.
- О, това не е проблем – отговорила котката.
- Разбрах – попитал момъкът, - че  три дни с теб се равняват на една 

година – вярно ли е?
- Даже повече. Откакто си напуснал своя дом, изминаха девет годи-

ни.
- Как може една година да е девет години?! И как да се върна тогава? 

Ще ми трябват девет години, за да стигна при баща си!
- Дай ми камшика, който виси на стената зад трона. Огненият кам-

шик – казала котката.
Взела камшика, замахнала с него в трите посоки на света и веднага 

пред тях се явила светкавица, която всъщност била колесница. 
Влез в колесницата – казала котката. -  Можеш да си идеш бързо - 

в своя дом... Вземи  този орех със себе си, но не го отваряй, докато баща 
ти не поиска да му дадеш лененото платно. И тя плеснала с камшика си в 
четвъртата посока.

Докато разбере какво става, принцът се озовал в небето над двореца 
на баща си. Огнената колесница извила красива дъга над него и се спуснала 
пред изумените му братя и баща му.

Донесе ли ми нещо, сине? – попитал бащата.- 
Да, тате.- 

Извадил ореха от пазвата си и го счупил. Вътре намерил едно царе-
вично зърно. Разчупил го и вътре в него открил пшеничено зърно. Помислил, 
че е измамен и казал:

По дяволите, котката ме измами!- 
Веднага усетил как през лицето му преминават остри котешки но-

кти, които го издрали до кръв. Бързо разчупил пшеничното зърно и от-
вътре извадил малко синапено семе. Разчупил и него. Тогава извадил сто 
метра тънко ленено платно. Подал го на баща си.

Сине мой, ти трябва да получиш короната, защото донесе такова - 
платно, каквото ти заръчах.

Не, татко, - отговорил синът. -  Аз съм достатъчно богат. Имам - 
царство, където мага да живея безгрижно. Ще се върна там.

Но Царят казал властно:
Не, не можеш да се върнеш там. Трябва първо да си намерите съпру-- 

ги и аз трябва да видя кой за каква жена ще се ожени. След това ще решим 
дали ще се върнеш.

Братята се съгласили и тръгнали да си търсят жени. Най-малкият 
принц се качил на колесницата си и се върнал в двореца при своята котка. 

Разказал й всичко. Тя не казала нито дума. След още един месец и един ден 
му казала:

Не искаш ли да се върнеш у дома?- 
О, не! Нямам причина.- 

Минало време, започнали да се влюбват един в друг. Били щастливи, 
че са заедно. Един ден той попитал котката:

- Защо си котка?
Не ме питай още. Мразя да живея в този свят. Хайде да идем два-- 

мата при баща ти.
Взела камшика, плеснала с него в трите посоки, появила се огнената 

колесница, качили се и тогава тя плеснала в четвъртата посока. Светка-
вично преминали през много земи и небеса и се появили в двореца на баща 
му.

Къде е жена ти? – попитал бащата, когато ги видял. Ти още не си - 
женен!

- Ето я. Тази котка тук е моята съпруга – отговорил синът и посочил 
котката в златната й кошница.

Какво ще правиш с тази котка? Не можеш дори да говориш с нея! - 
Каква жена е тя?! 

Котката много се ядосала, скочила от кошницата си  и отишла в 
другата стая. Там направила едно преобръщане през глава, превърнала се в 
красива девойка и влязла при бащата. Всички я гледали, смаяни от красо-
тата й. Баща му бил толкова възхитен, че възкликнал:

Ти имаш най-красивото момиче за жена, сине. Ти ще наследиш цар-- 
ството ми.

- Не, татко - отговорил синът. – Аз вече имам царство и корона. 
Моята съпруга не може да остане така дълго, а скоро пак ще се превърне в 
котка. На мен не ми трябва царство, затова го дай на големия ми брат.

Момичето веднага направило премятане през глава, превърнало се в 
котка и бързо влязла в златната си кошница. Момъкът я взел, качили се на 
колесницата и се върнали в техния дворец, но той бил сърдит на котката, 
задето отново се е превърнала в животно. Котката потъгувала няколко 
дни, но като виждала, че не му минава, казала:

Скъпи мой, ще ти обясня по-късно защо още трябва да съм котка. - 
Върху мен тежи проклятие, което скоро ще премине. Но нека почакаме 
всичко да стане, както е предсказано. Не ме питай повече, ако искаш да 
стана човек и да живеем заедно до края на дните си.

Скоро след това котката взела три саби и ги наточила като бръсна-
чи. Изчакала момъка да се върне от лов и се престорила на болна.

Много ми е лошо – отговорила на въпросите му. – Ако искаш да оз-- 
дравея, трябва да вземеш едната от тези саби и да ми отрежеш опашка-
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та. Толкова е голяма вече, че не мога да я нося.
 Как ще ти отрежа опашката?! – извикал той. – Тя е толкова кра-- 

сива! Имам мехлеми – ще те излекувам.
Минали няколко дни. Котката ставала все по-зле. Най-после момъ-

кът се съгласил да й отреже опашката. Замахнал и отсякъл красивата 
опашка. Внезапно котката се превърнала в красива принцеса, но само на-
половина – до бедрата. Долната част на тялото, от бедрата надолу,  била 
пак  на котка. Принцът бил очарован, като видял красивата си съпруга, но 
тя казала с още по-отпаднал глас:

Мразя този живот! Не искам да живея така! Моля те, отрежи ми - 
главата. Ще наследиш цялото ми царство.

Не искам царството ти, а теб! – извикал героят – Знаеш, че те - 
обичам! Как можеш да искаш от мен да ти отрежа главата?!

Ако ме обичаш истински и искаш да направиш нещо добро за мен – - 
отрежи ми главата!

Дълго се съпротивявал момъкът, но накрая се сетил, че над нея тегне 
магия и се съгласил. Взел другата сабя, замахнал и й отсякъл главата. Вед-
нага котката се превърнала в красива млада девойка, а всичките й прид-
ворни станали отново хора. Всички се прегръщали и се радвали, че момъ-
кът ги освободил от проклятието на Божията майка. 

Девойката прегърнала своя любим и казала:
Отсега нататък ти си мой съпруг. Аз бях прокълната от Божията - 

майка дотогава, докато царски син не ми отреже опашката и главата. 
Нека да отидем сега при твоя баща, но внимавай, защото братята ти са 
много завистливи и ще искат да те убият заради мен и царството ми.

Пристигнали в двореца и всички били смаяни от красотата на съ-
пругата на най-малкия син. Бащата се влюбил в нея и решил да я съблазни, 
а сина си да прогони.

Веднъж казал на Принца:
Иди в гората на лов. Донеси ми пресен дивеч за вечеря.- 

Когато принцът заминал, бащата влязъл при девойката и казал, че 
трябва да стане негова жена. Внезапно тя се превърнала отново в котка, 
замахнала с лапа и го ударила през лицето.

- Какво искаш, пияно чудовище?!
Когато мъжът й се върнал от лов, тя му разказала всичко. 

Да се махаме от тук! – извикал синът.- 
Бащата обаче успял да ги хване и ги затворил в една кула. Една нощ 

девойката се превърнала отново в котка, промъкнала се в стаята на ба-
щата, взела огнения камшик, който той й бил отнел, и се върнала в тъм-
ницата при съпруга си. Двамата успели да избягат. На другия ден бащата 
разбрал за бягството и събрал огромна войска. Тръгнали към царството на 

котката, защото сега то вече било известно на всички хора. 
Младата царица научила за идващата войска и призовала всички 

котки да се бият с войските на бащата на своя съпруг. Пред армията му 
се изпречила безчетната армия на котките. Те нападнали войниците на 
царя и бързо ги разгромили, защото можели да се мятат върху тях и да ги 
хапят и убиват на конете. Скоро царската армия панически напуснала 
мястото на боя. Царят бил пленен. Той се примолил на сина си:

Моля те, прости ми. Не съм сторил нищо лошо през целия си живот. - 
Отсъди правилно и ще управляваш царството ми през целия си живот.

Така най-малкият  принц и девойката станали владетели и на цар-
ството на стария цар.

Анализ на приказката 
1. Царят и Царицата  на Първото царство
Първо трябва да разгледаме основните архетипови образи, олицетво-

ряващи архетиповите модели Бог - Баща и Богиня - Майка или типичните 
за вълшебните приказки Цар и Царица. За разлика от другите приказки, 
в тази имаме феномен – две царства. В първото Имаме Цар и Царица, но 
без деца, във второто Цар с трима синове, но без Царица. Характерното 
е, че в двете царства има недостиг. От самото начало се разбира, че двете 
царства ще доведат до компенсаторни моменти, които да премахнат недос-
тига. Ако можем да говорим в приказките за компенсаторни ситуации в 
техния юнгиански аспект, то сега наистина става въпрос за нещо подобно, 
защото имаме две страни, които по принцип имат нещо в недостиг, което 
е в наличност в другото. Не е така в другите вълшебни приказки, защото 
там липсващият образ не се допълва в другата страна. Въобще типично 
за приказките е състезанието между героя и другите му съперници, а не в 
семейството, както е в приказката „Котката”.

И така, от една страна имаме Цар и Царица, които откриваме във 
всяка вълшебна приказка. Липсват обаче деца. Липсва перспективата да 
се върви напред в еволюцията на народа, на генетиката на родовете. Този 
проблем поставя Царя в ситуацията да избира: или да смени царицата, или 
да я отпрати на разходка с кораб, от която тя трябва да се върне бременна. 
Бъдещето изисква наследник, за да се запази хармонията на традицията и 
битието. 

 Любопитен момент е предложението на Царят да се пътува с кораб, 
тоест да се изпрати царицата в чужди далечни земи, където да придобие 
възможността да стане майка. Царицата – майка на народа не може да бъде 
безплодна, но не може да бъде и прелюбодейка, затова царят я изпраща в 
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далечни земи при непознати народи. Да се разчуе, че царицата е прелюбо-
действала, означава да бъде убита, а детето да се обяви за извънбрачно, с 
което автоматично губи правата на наследник. Всъщност от самото начало 
ние носим в себе си идеята за майчинската чистота на зачеването и читате-
лят не допуска по принцип възможността царицата да зачене от друг мъж. 
Моралът не го позволява, а законът го забранява. Остава да се извърши 
нещо мистично, необикновено, трансцедентно. И то се случва. 

Преди да видим как става това, нека обясним още веднъж за езоте-
ричното съзвездие Кораб. То се намира между съзвездията Рак и Козирог и 
носи кодовата идея за движението, за Пътя, който душата трябва да изми-
не, докато върви към собственото си посвещение. За разлика от кораба в 
„Жива вода”, където братята само бягат с него, тук се натъкваме на кораба 
като средство, осъществяващо движението на царицата до мястото на ней-
ното зачеване. Имаме пътуване с цел. Затова тълкуванието в тази приказка 
изисква да се придържаме строго към аналитичните методи на колобрите, 
а именно: става въпрос за движение, което започва от съзвездие Рак, тоест 
„Вратата на живота”, зачатието. 

Корабът променя пространството, в което царицата ще извърши 
нужното. Корабът променя и времето, защото никой не знае къде се нами-
рат, колко време са там и т.н. Нека припомним, че царицата зачева и вед-
нага разбира времето на своята бременност - в шестия месец. По-късно ще 
разберем, че в този дворец, на този остров, в царството на маговете време-
то тече с друга скорост. Така циклите, като части от цялото – Пулсацията, 
се проявяват като други, нетипични за  двете царства прояви на времето. 
Влязла в ситуацията на възможност, без да съзнава разходката като маги-
ческа, царицата довежда нещата до там, че да пожелае до болест златната 
ябълка. Както казва народът, „поревнало й се”, тоест не бива в никакъв слу-
чай да й се отказва пожеланото. 

В българския фолклор  поревката, болезненото желание за нещо, се 
удовлетворява винаги, защото може жената да пометне плода, да умре бе-
бето. Царицата не знае защо, разказвачът не ни обяснява, но ние разбираме 
за нейното критично  състояние и  неудържимото й желание самата тя да 
достигне до плода на зачатието. Всъщност това е един от тайните кодове в 
колобърството – обучаваният трябва сам да достигне до придобиването на 
предмета.

Тук трябва да обясним кода ябълка. Както обяснихме в книгата „От-
ношението - функция на еволюцията”, в Библията  не е уточнено, че  пло-
дът на познанието, който изяждат Ева и Адам в Райската градина, е ябълка. 
Този плод става символ на райския плод за еволюирането на ума, благода-
рение на българските сакрални вълшебни приказки. И този факт е още едно 

основание за нас, че приказката „Котката”, коят в съвременния й вариант 
принадлежи на фолклорното наследство на  румънския (или унгарския) 
народ, по същество е българска сакрална приказка. Тя носи  достатъчно 
информация, която можем да четем само ако познаваме добре колобърска-
та традиция и нейната символика. Ябълката, превърната в архетипов сим-
вол на познанието, идеално отговаря на ролята си в тази приказка. Тя дава 
зачатие. А нима преди изяждането на плода на познанието Ева можеше да 
зачева? Прародителите ни заченаха, след като Ева (Животът) придоби дър-
зостта да иска развитие на своя род. И яде от плода. Яде и Адам. И родиха 
деца, родове и човечество. 

Има една българска вълшебна приказка „Тримата братя и златната 
ябълка”, която се припокрива с част от приказката „Жар птица” затова не 
я включваме самостоятелно в книгата. Там в градината на едно царство 
също расте дърво, раждащо златни ябълки. Идва една небесна птица и ги 
яде всяка вечер. Златната ябълка е обект на специално отношение и на сис-
темни нападения от различни външни същества – лами, птици и т.н.. В 
Асеновград се намира църквата „Света Богородица – Златна ябълка”, коя-
то се препоръчва за отправяне на молитви към Светата Дева от съпрузи, 
които дълго време нямат деца. В манастира край село „Златна ливада” има 
малък параклис. На Дверите е изобразено, според каноните на църквата, 
„Благовещение” - тоест зачатието на Господ Иисус Христос. Според бивша-
та игуменка на този манастир Майка Екатерина, след молби към Богоро-
дица пред това  „Благовещение” са заченали пет семейства. Тя е кръстница 
на децата. Присъствал съм на случай, когато младо семейство от Казанлък 
обяви на Майка Екатерина, че идват да благодарят на Богородица, защото 
са заченали дете. Нямали са зачатие повече от пет години. Преди месец - 
два са идвали тук за молитва и сега мечтата им се е сбъднала. 

В приказката „Котката” също имаме градина със златна ябълка. Но 
тази ябълка дава само едно качество на този, който яде от нея - ражда дете. 
Нашата царица изяжда ябълката и придобива моментално плод в утробата 
си. Външната намеса в еволюционния процес на развитието винаги минава 
през страданието, затова тя повръща, става й лошо, но е щастлива. И вед-
нага нарежда да се връщат обратно – в царството на своя съпруг и народ.

 В приказката съществува и един друг проблем – късното зачатие. 
Всъщност това е проблемът на повествованието, който прераства в транс-
мутацията на посвещението. 

Идеята за бездетството е широко третирана в Библията. Там  основ-
ни, изключително важни кризи в битието на хората се решават от късния 
плод, от детето, дошло на този свят чрез изричното благоволение на Небе-
то, на Бога, на архетиповия модел на Бащата. Така се раждат Яков и особе-
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но последният пророк на Стария завет и първият пророк на Новия завет 
- Йоан Кръстител. Проблемът не е в аномалията, в безплодието, а в задър-
жаното зачатие, защото утробите на тези жени могат да раждат. Нещо ги 
спира, нещо пречи това да стане навреме. В нашето царство се оказва, че 
битува същият проблем. Нещо в царството не е наред и то трябва да бъде 
изразено чрез кризата. В случая кризата се отнася до рода, до генетиката, 
до естествения ход на развитието. Само защото царицата не е родила дете. 
Забележете – не син, а въобще дете, следователно безплодието е пълно. 
Царството е в криза. Трябва ново качествено продължение на генетиката, 
затова на това царство му е нужна Принцеса, а не принцове. Тя ще стане 
майка на народа и всичко ще си тръгне отново по стария ред, по нормал-
ните цикли на времето. 

Когато обаче Царицата предлага традиционния начин на движение-
то, на частичната промяна, Царят категорично променя посоката на раз-
витието. Вместо каляска предлага кораб и... безапелационното условие за 
бременност. Резултатът е благоприятен и развитието на разказа може да 
навлезе в нова фаза – появява се Второто царство.

2. Царят на Второто царство
Сега да обърнем нужното внимание на Второто царство, защото то 

дава възможността да се покаже какво става с мъжката душа - Ян, потен-
циалът на расата, когато е лишен от своята женска част - Царицата. Недос-
тигът не се свежда само до липсата на член от семейството, а до липсата на 
полярност, до нарушена стабилност в живота. Женският (ИН) аспект на 
мъжа е мъртъв, следователно той, като представител на небесната енергия 
ЯН, губи своята устойчивост в битието. И се пропива, тоест изпада в нео-
братимост на снижението на енергийното си поле. Изпада в дисбаланс. 

Нека обърнем внимание на един момент: всеки цар може да си има 
колкото иска наложници и така да  набави нужната му енергия, да компен-
сира липсата на своята полярна анима – съпругата. В тази думичка се крие 
ключът на неговата духовна криза – съпругата! Не жени или женска енер-
гия, а съпружески отношения и баланси са нужни на царя. Наложницата е 
любовница. Тя не носи качествата и отговорностите на наследницата. За да 
излезе от своя душевен колапс, на царя му е нужна съпруга – един извод, до 
който той достига накрая в приказката, когато съзира в красотата на сво-
ята снаха възможността да продължи рода си с нужното качество. Защото 
тя е принцеса, красавица и посветена. Царят е виждал какво може неговата 
снаха, той знае умението й  да борави с трансмутационните процеси на 
алхимичните структури. В началото на приказката обаче той все още няма 
идеята какво да направи, затова изпраща синовете си да му донесат пода-

рък, а после и съпруги. Според тези две изисквания той ще реши кой да 
бъде наследникът. 

Страданието дотолкова е отчуждило Царя от неговата функция 
на Баща на народа, че той се поддава на влиянието на външен фактор -  
алкохола. Много интересен момент, защото никъде, в никоя друга приказка 
архетиповите образи на Бога не пропадат така ниско в своите заблуждения 
и пристрастия. Те са често неосведомени, с лош характер,  подло подведени 
от себелюбието на жените си или на коварните царедворци, но никога не 
са пропаднали пияници. Този обаче  е точно такъв и това става причина да 
иска да изпрати синовете си далеч от царството. 

Пиянството и развратът в устната колобърска традиция на българи-
те са болести на душата. Древните българи са смятали, че алкохолизмът 
при мъжете и развратът при жените са болести на душата и не могат да се 
лекуват, затова тези хора са били публично убивани. Дълбоките пораже-
ния на генетиката при разврата са давали основание да се приемат такива 
драстични мерки, като разсичането с брадва на две половини и на  двамата 
прелюбодейци. Този цар не се отдава на разврат, което означава, че той има 
здрав морал, но няма воля да контролира пиенето, а това говори за слабост. 
Той не може да компенсира липсата на женската анима, а от скръб не може 
да контролира и своята анима. Този момент е много интересен, защото е 
типичен за силните и особено творческите личности. За тях липсата на по-
лярната половинка играе  решаваща роля, а често и фатална. Всичките им 
качества блокират, уменията им не ги задоволяват и те изпадат в несвяст 
- губят контрол над себе си. 

При всички случаи царството е в опасност. Царят явно изпуска влас-
тта и губи своята оренда, която е гаранция при българите за спиране на 
покровителството от Небето. Разрушаването на душата от алкохола и раз-
врата прави човека неспособен да синхронизира опита. Душата е средният 
принцип  в човека – този, който съединява божественото присъствие в нас 
– Духа, с материалната форма – тялото. Без душата, чийто основен израз са 
Астралното тяло (на Чувствата), Физическото тяло и Духовното тяло в нас, 
те не могат да изграждат взаимни комплекси от аналитично-синтезни про-
цеси, тоест нямат допирни точки. Като осъществява това единство, душата 
организира процесите на еволюционното съзряване на нашето енергийно 
тяло, а оттам и на ДНК –  дългата памет на нашето човешко наследство. 
Това прави пиянството на царя опасно за царството и бъдещето на народа 
му. Царят едновременно се освобождава от синовете си, защото не иска да 
го виждат как се пропива, но в същото време ги подлага на изпитания, за да 
провери кой от тях има находчивост и воля да наследи трона му. 

В интерес на знанието бихме уточнили, че дълбоката скръб на царя 
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към неговата рано починала съпруга разрушава анимата му, неговата ду-
шевност се дестабилизира и затова той посяга към алкохола. В устната тра-
диция на колобрите се твърди, че душите, които по една или друга причина 
са прозрели своята невъзможност да продължат еволюцията си, се пропи-
ват. И обратното – пропилите се души сами се лишават от духовна еволю-
ция. Тази е съкровената цел на тъмната ложа, когато в края на всяка корен-
на раса освобождава достъпа до алкохола и секса сред младото поколение. 
Установено е, че ако човек пие по 50 грама концентрат или чаша вино всеки 
четири дни в седмицата, след една година мозъкът се променя. Пристра-
стяването не се отразява на нормалното поведение, но води до промени 
във вибрацията на клетките на мозъка, а оттам и на ДНК, която предава на 
поколенията предразположеност към алкохола и разврата. 

Нарасналата употреба на алкохол през първата и втората световни 
войни е довела днес човечеството до естествена масова употреба на спирт-
ни напитки. В разширения вариант на тази наследена вече потребност ус-
пешно се включват и другите опиати, като наркотици и т.н. Няма душа, 
системно употребявала алкохол, която да може да осъществи духовна ево-
люция. Не е случайно предупреждението на апостол Йоан Богослов: в оне-
зи дни и светиите ще бъдат съблазнени!

Оказва се, че личната трагедия на царя е липса, която грози с тежки 
следствия цялото царство. Тримата братя решават да пируват три дни и 
три нощи и да поемат по света, за да опитат късмета си.

3. Божията майка
Един персонаж, който трябва категорично да определим какво пред-

ставлява всъщност. Защото за нас е крайно неприемливо, че това е Божи-
ята майка в нейния християнски аспект. Всички велики духовни водачи в 
нашата раса имат майки, които играят ролята на закрилници и застъпници 
на хората пред своите синове. Да се приеме, че тук става въпрос за майката 
на Господ Иисус Христос, е категорично неприемливо. 

Основната причина е, че дева Мария не може да бъде отмъстителна. 
Ако допуснем да бъде такава, автоматично заставаме срещу един от основ-
ните  завети на нейния син към хората – прошката. Дева Мария не би из-
казала агресивно слово към който и да е и по какъвто и да е повод. Тя видя 
да  разпъват сина й и не промълви хулна дума срещу палачите му. Допусна 
да види смъртта на сина си Иисус, но не и провала на Великата душа Хрис-
тос, проявила любовта си към човешкия род чрез личната саможертва. За 
нас е абсолютно недопустимо да се приемат разсъжденията на Мари-Луиз 
фон Франц за проявата на контрапунктове на нейната анима като тъмната 

страна  на Дева Мария и т.н. 
Всички опити да бъде разгледан така въпросът, дори назоваването на 

Изида като представител на черните същества, е наивно и необосновано. 
Явно авторката не познава капиталния труд на Е. Блаватска „Тайната док-
трина”, нито „Разбулената Изида”. Изида е един от символите на Небесната 
майка в нейния аспект на посветена женска душа. Това я прави близка по 
символика с Бастет. Дева Мария не може да се сравнява с тях, защото час-
тичната проява на Изида и Бастет като тъмни не могат да се прилагат към 
Богородица. Ако Дева Мария може да прокълне някого, то тя би сринала из 
основи основната задача на Сина си – да направи хората толкова смирени 
и добри, че да са способни като него да простят на убийците си. Прошка-
та, като смирение пред съдбата и лично достойнство на пробудената душа, 
е основната характеристика на християнската духовност. Християнинът 
не само не отмъщава, той дори не желае да мисли за отмъщение. Десетата 
заповед гласи: Не пожелавай!, което не означава нищо друго, освен: И не 
помисляйте дори! Ето ви доктрината на великото опрощение, което тран-
сформира всички пристрастия на човешката душа в процес, лишаващ я 
дори от умствена настройка за зла мисъл, камо ли за реално проклятие. Тук 
инертността в народното преразказване присажда на Божията майка (като 
Дева Мария) една по-историческа, по-разбираема и осъвременена характе-
ристика, която обаче не може да бъде вярна. 

Божията  майка не е синоним на Дева Мария. Елементарна грешка на 
разказвачите. Също както прилепчани настояват легендарният български 
епически герой Марко Криловити да бъде техният реален герой от турско-
то робство Марко от Прилеп. Разбираемо е пристрастието на разказвачите, 
но е недопустимо да се деформират дадени религиозни концепции, само за 
да се оправдае една неточност. Ако наистина имаме насреща владетелката 
на замъка, то тя не може да бъде Дева Мария. Всяко проклятие е черна 
магия. Проклятието е характерно за черните магьосници и наличието му 
в приказката категорично доказва, че става въпрос именно за такава владе-
телка. Освен това тя проклина детето, а не майката – тази, която извършва 
деянието. Жестоко е. Още по-жестоко става като си помислим, че Божията 
майка  иска магията да бъде премахната чрез проливане на кръв. 

Тук явно става въпрос за зла орисница. Магьосничеството, като из-
ключим онези случаи, когато магът подпомага, макар и по драстичен начин 
проявата на героя, е действие на души, принуждаващи човека да влезе в 
тъмни деяния. Омагьосването е типично за магьосниците и винаги носи 
зли помисли, затова не може да се впише по какъвто и да е начин в христи-
янските морално-етични норми. 

Божията майка, ако я приемем като архетипов образ на архетиповия 
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модел  Майка на Божество, се явява наистина като хранителка на посве-
щенията, тоест като знаеща и задължаваща. В българската вълшебна при-
казка „Момче и вятър” героят отива при Слънчова майка за помощ и тя го 
крие от Слънцето, за да не го изяде. Дори прилага магия, за да го превърне 
в друг вид същество, но не за да го наказва, а за да го предпази от сина 
си, докато засити глада си и може спокойно да изслуша молбата на юнака. 
Майката на Слънцето е съюзник, помощник на героя. Тя знае тайната как 
да преобрази, да трансмутира алхимично тялото на момъка, но не прис-
тъпва правото Синът й сам да каже как трябва да се постъпи. 

В тази приказка ясно се дава знанието, че Майката на Слънцето 
владее трансмутационните алхимични процеси на „химичните атоми по 
сродство”, но само до това ниво на намеса, и то за да помогне. Такава е и 
Изида – египетската пазителка на тайните. Нейното забулване всъщност 
е код за скритите знания, които тя дава на тези, които  имат нужните ка-
чества. Между другото към тези качества спада владеенето на  Закона за 
Мълчанието и корекциите чрез Лъча на поразяването, който се употребя-
ва, когато ученикът или посветеният нарушат тайната или злоупотребят с 
нея за лична облага. Такива посветени или ги убиват чрез поразяващият 
лъч, или преминават към тъмната ложа. Ненарушимостта на тайната е така 
строго спазвана, че учениците се подлагат на тежки изпитания, понякога 
дори драстични, за да се изпита тяхната устойчивост. Няма учител, който 
приел някоя душа за свой ученик, да не я подлага на проверки. Понякога 
те имат доста неприятен характер. Жертването на тяхното его или опреде-
лено качество от характера им доказва готовност-та  да служат на делото. 
В българската колобърска традиция съществува само една забрана да не 
се приема душа за ученик, която гласи: Фанатици и развратени души за 
ученици не приемай! На тях благодетел не можеш да бъдеш!

Тази изрична категоричност не подлежи на промени и корекции. Дори 
днес, когато се образуват андрогинните двойки, сродните души не винаги 
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 посветения партньор, за да я отвоюва от 
тъмата. Нека обърнем 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 на-
личието на една скрита цел във вълшебните приказки: да се утвърди в ду-
шите на хората стремежът към самоусъвършенстване, прилагането му към 
другите и в откриването на своята сродна душа – принцесата или принца. 

Понеже по този въпрос се говори много през последния цикъл от вре-

ме, който е преходният период към следващата Коренна раса, ще поясним 
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 отрица-
телни 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 
конгломерата народ, държава. 

Второто ниво се отнася за нашите лични взаимоотношения: ние за-
дължително се срещаме с много преродени души и влизаме в отношения с 
тях. Положителните ще ни внушават сродство: на характерите, на целите, 
на чувствителността, на желанията и т.н. С много от тях ние сме изграж-
дали сериозни и дълги отношения в миналите животи, затова сега те се 
проявяват като наши сродни по еволюция 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: това е душата, с която не само имаме сходни харак-
тери (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 напра-
вим успешна връзка, но не можем да развием максимално духовността си. 
Само една от тях има тази 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.

И в тази приказка ние виждаме ясно как принцесата изгражда посте-
пенно 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 й) за 
физическо общуване със сродната й душа и да изведе своя избраник в ду-
ховното му израстване. Взаимната трансформация на техните тела пред-
ставлява Първото стъпало към изгубената андрогинност. Тялото на по-
нискостоящия в еволюцията (посвещението) партньор се променя и фи-
зически, то трансформира себе си, използвайки тялото на партньора като 
образец. 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 
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Любовта впрочем винаги така:  Любовта, която получаваш, съответства 
на любовта, която даваш!

4. Принцесата – котка. Опашката и Главата на котката. 
Стигнахме до архетиповия образ на архетиповия модел на Наследни-

ка: Принцът и Принцесата – бъдещите Цар и Царица, Баща и Майка. 
Достигнахме до образа, отразяващ същността на женското начало. 

Архетиповите образи на архетиповия модел на женското начало тряб-
ва също да имат своята конкретна форма за духовно развитие, тоест за 
достигане на алхимичното ниво „трансмутация  на атомите по психично 
сродство”. Във всяка приказка досега ние виждахме как стават химичните 
и психични трансмутации в мъжкия принцип. Предстои ни да вникнем в 
принципите за дейност на посветената жена. Не трябва да изпускаме от по-
глед силно изразената полярност на архетиповите образи във вълшебните 
приказки – винаги имаме Принцове и Принцеси (мъже и жени), които чрез 
противопоставяне или каприз заставят главния герой да търси нестан-
дартни решения на ситуацията. В другите приказки Принцесите са актив-
ни само докато дадат направление на разказа, след което пасивно изчакват 
проявата на мъжа, водеща така или иначе до брачното ложе. Единствено в 
„Златното момиче” имаме равностойност и противодействие на женското 
начало, което е много интересен феномен, понеже дава израз на крайната 
епохална ситуация,  валидна за човечеството (царството). При тях борбата 
беше за налагане на определен архетипов образ (момичето), за архетипов 
модел на генетиката на бъдещето човечество (майката), затова сблъсъкът е 
нужен и предопределен. Но този сблъсък преминава в неактивност – двете 
момичета не противоборстват, а качествата им се проявяват пред арбитър, 
пред посветената Старица, която ги преценява. 

В Ян Бибиян видяхме друг вид противопоставяне – двете жени на 
Мирилайлай срещу Лиана и в този случай имаме готовност дори за убий-
ство, само защото тези три жени са представителки на двата вида женски 
психики. Това са принадлежащите към злото две жени на мага и омагьоса-
ната, тоест насилствено приобщената, но добра по природа Лиана. Прин-
ципно погледнато, този тип противопоставяне е антагонизъм, присъщ на 
двете Йерархии: на Светлината и на Мрака. В приказката видяхме ясно ка-
чествата им и как всяка от тях се проявява в конкретната ситуация  при 
срещата с мъжкото начало – Ян Бибиян.

Котката в нашата приказка е аналог на Лиана – пленницата на тъм-
ната ложа, но тя не е бездейна, а се бори активно за своето освобождение. 
Котката е наясно, че освобождението й ще дойде само и единствено чрез 
Принца, съпруга, андрогинната половинка, затова тя чака търпеливо съд-

бата да ги срещне и  веднага започва да действа, обучава и ръководи. В този 
момент тя е Ева, осъзнала как да се освободи от следствието, което предиз-
вика чрез изяждането на плода на познанието. Можем да проследим как в 
своята лична еволюция пленената Лиана  чака да бъде освободена, докато 
Котката изработва детайлно процеса на освобождението си. Целта на ней-
ното освобождение обаче не е само да излезе от лапите на тъмната ложа, 
а въобще да се освободи от властта на материята и низшите страсти – от 
действията на низшия ум. И го постига, защото в накрая и двамата герои 
остават да живеят в нейното царство.

В приказката „Котката” жената не  преминава през процеса на уче-
ничество, на обучение и развитие, а се проявява като посветена. Много е 
важно да запомним този факт, защото Сакралните вълшебни приказки на 
българското колобърство разглеждат предимно как в Пета коренна раса 
се посвещава мъжът, за да стане знаещ. Сега знаеща е жената. Според за-
вещаното ни знание за движението на душата през епохите и коренните 
раси, женското начало е еволюирало в предишната Четвърта коренна раса. 
Тогава обучението на жените е било завършено, което е предопределило 
свещенодействието да бъде от жената, а не от мъжа. За съжаление в края на 
расата духовното е така деформирано и деградирало, че жената се превръ-
ща в зла  жрица, утвърдила  принасянето на човешка жертва. С въвеждане-
то на животинска, а по-късно и на човешка жертва, основният архетипов 
символ на жената като дарителка на живота се изражда до съзнателното 
преднамерено убийство. Ева - Животът става Танатос - Смъртта. Духовно-
то обучение на жената в Чeтвърта коренна раса е закономерно и нужно. То 
е пряко свързано със Закона за Пропорционалността, който предопределя 
тази задължителна Последователност: първо еволюира женското начало 
(в 4-та раса), после мъжкото (в 5-та раса).

Заради израждането на принципа „Живот” на жените им е отнето 
правото да свещенодействат в  Пета коренна раса. Поверено е на мъже-
те, които трябва да достигнат духовното развитие на Творци на доброто, 
а не на свирепите ловци и воини. Всички сакрални вълшебни приказки от 
колобърската традиция са преразказани така, че да развиват и интерпре-
тират тази основна линия на еволюцията. За съжаление мъжкото начало, 
особено в края на расата, отново демонстрира колко лесно се изкривяват 
принципите и законите, служещи при създаването им за механизми на 
прогреса. Мъжете превърнаха воинското начало в див нечовешки до смърт 
антагонизъм. Днес войната, това основно средство на  силите на мрака, е 
узаконила умственото израждане до психопатичното чувство за чест и гор-
дост. На нас ни е напълно непонятно как мъже в зряла възраст могат да се 
гордеят, че са били убийци и с гордост съобщават на света, че са възпитали 
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като такива и своите синове. Войнството е деградирало до сатанизъм. Гор-
достта е затъмнила ума до невъзможност да се види диващината в което и 
да е военно действие.

В Пета коренна раса колобрите са заложили чрез приказките голя-
мата и смела идея да се внуши на воинското начало (чрез подвига)  идеята 
за битка срещу злото. Така в „Живата вода” видяхме как героят побеждава 
чуждите армии, но въдворява след това мир. Той не поробва, а освобожда-
ва и храни гладните. За награда  една красива принцеса го чака в замъка на 
посветените магове. В „Котката” ще видим как една омагьосана принцеса 
не чака пасивно своя принц, а ръководи цялата дейност по тяхното съеди-
няване и превръщането им в брачна - андрогинна двойка. 

Женското начало в приказката „Котката” последователно ни разкри-
ва сложния процес на това ръководство. Той се простира от воденето на 
момъка по пътя  към двореца до тайнството да бъде превърната тя отново 
в човек. Но да започнем от началото.

Зачатието на принцесата става по магичен начин, защото научаваме, 
че не кой да е, а самата Божия Майка владее приказния дворец и дървото 
със златните ябълки. Божията майка съществува като много стар архети-
пов образ на  Майчинското начало, изразено чрез тази, която ражда бого-
вете. Символът не е християнски, а общочовешки, защото няма религия, 
чийто бог да не е заченат от Майка  и задължително непорочно. Майката на 
Рама, на Иисус и т.н имат все такива мистични зачатия. Следователно на-
шата Царица зачева мистично чрез съдействието на самата майка на Бога. 

В приказката обаче Божията майка се сърди и то така, че проклина. 
Изреченото проклятие не е фатално, но има програмен характер и носи 
редица следствия. Орисвайки бъдещата Принцеса, Божията майка създава 
направление на сюжета и определя нуждата от обяснение как ориста става 
на дело. На седемнайсет години Принцесата се превръща в котка, заедно 
с цялата си прислуга и приятелките. Всички стават котки. Според нас го-
дината би трябвало да е 18-та, защото сборът дава девет, което е край на 
един малък цикъл от еволюцията на преражданията, а по отношение на 
главната тема – посвещението на жената и нейните действия като такава 
-  деветото посвещение. 

В тангризма има три основни степени на посвещение, всяка от които 
има три собствени нива – общо девет. Наричат се „Гарван” - първа степен, 
„Орел” - втора степен и „Сокол” - трета степен. Степента „Гарван” има три 
нива: гарван, врана и черна каня (ястреб). Степента „Орел”: орел, лешояд 
и бухал. Степента „Сокол”: сокол, бял сокол и забулена сова. От казаното 
разбираме сложния път на посвещението, което трябва да се  премине, за 
да стане човек посветена душа. Символът девет е ясен. Но тук се говори за 

символа 17, тоест 8 (1+7). Посвещението или по-точно влизането в посве-
щение отговаря на предпоследната фаза от физическото развитие на мо-
мичето, тоест една година  преди то да узрее напълно (както е в приказката 
„Змейова невеста”). 

По силата на ориста на Божията майка, момичето влиза в света на 
магията, в света на специфичното развитие на душите, една година преди 
да завърши цикъла на неговото съзряване. Тази последна година от нейно-
то развитие не случайно е оставена като недовършена. Принцесата трябва 
да посрещне своя бъдещ съпруг и в процеса на неговото обучение в тай-
ните на магическия свят да довършат заедно своето развитие. Въпросът 
с едновременността на тяхното окончателно посвещение е от съществено 
значение,  когато епохата приключва и когато те трябва да създадат нов тип 
двойка, затова тя прекъсва развитието си на 17 години и започва да изчаква 
идването на Принца, с когото осъществяват на дело Закона за Подобието. 

За да стане  принцесата посветена душа, трябва да се промени съ-
ществено и цялостно, а също така и приближените й. Трябва алхимичен 
процес, трансмутиране на душата. За да настъпи обаче този трансмутаци-
онен процес, е нужно първо да се осъществи трансмутирането на „атомите 
по химично сродство” и едва тогава да се премине към трансмутацията на 
„атомите по психично сродство”. 

Трансмутацията на атомите по химично сродство е илюстрирано с 
промяната на нейното тяло –  става на котка.  Котката като архетипов образ 
е много древен символ. Нейната истинска символика намираме най-добре 
развита в традициите на Египет. Египет е родината на котката. Като живо-
тински организъм котката е създадена в процеса на естествената еволюция 
на видовете. Семейство „Котки” е един от свещените Седем животински  
рода, чрез които става преминаването на душата от животинска в човешка. 
Всички животни от това семейство накрая стават домашна котка, която 
живеейки сред хората, получава възможността да премине в човешкия род 
– да се прероди в новия цикъл като човешко същество. 

Така душата на свирепия и огромен лъв, или тигър, еволюирайки, 
един ден става душа на котка. За човечеството  (като физически органи-
зъм) процесът на трансмутация на „химичните атоми по сродство” е при-
клю-чил преди повече от 18 милиона години. Оттогава душите, преминали 
в Човешкото царство, постепенно еволюират до сегашната Пета коренна 
раса, когато интелектуалното им развитие трябва да премине в духовно,  
което да се развие до съвършенство  в Шеста коренна раса.

Създателката на този вид животно е богиня Бастет – жена с глава на 
котка. Нека подчертаем тази символика, защото е много важна - защо имен-
но котката е символ на посветената жена? Бастет има глава, тоест мислене 
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на котка, но тяло на жена. Нашата Принцеса е цялата с тяло на котка. И в 
този факт се състои проблемът за зачатието, защото ако не е така, Принцът 
би заченал от нея деца и те неминуемо ще са генетически вариант на майка 
си. От което следва, че тя няма да ражда хора, наследници на царството, а 
мутанти. Това е недопустимо.

Котката, създадена от богиня Бастет, е свещено животно – гледано, 
хранено, обожествявано, мумифицирано. Заради тайната на нейното нощ-
но виждане и затова че тя е единственото животно, което не мига с очи. В 
тангризма  съответства на нивото Бухал. Тези птици притежават тайната 
на виждането в тъмното - там, където другите не могат. Те прозират в мра-
ка на битието. Това им качество ги прави символ и на ясновидството, на 
възможността да се надниква в тайното знание, в съдбата. Следователно 
Принцесата-котка притежава способността да вижда това, което другите 
не могат дори  да пожелаят – характерна черта на посветените. Няма пос-
ветен, който да не е ясновидец или ясночуващ. Съществува и един особен 
вид от тях, които имат най-висшето ниво на посвещението – ясномисле-
нето. Това са колобрите в степен Сокол и особено в нивото Забулена сова. 
Забулената сова отговаря на мистичния архетипов образ на посветената 
жена в митологията на Египет – Изида.

Не случайно Блаватска  наименува един от своите трудове „Разбу-
лената Изида”. Котешката кожа всъщност е було на човешкото тяло. Не е 
без значение и социалната роля на котките в живота на египетската рели-
гия. Те са пазачите на храмовете. В тъмнината на мрака способността да 
се вижда без светлина е изключително качество. Котките са охранители 
на  храмовете. Лежащи по первазите на каменните блокове, те са може-
ли да проследяват незабелязано посетителите и ако не ги разпознаят като 
служители, атаката им е била унищожителна. В Египет е селекционирана 
породата  Сиамка, известна със сложния си и свиреп характер. Тези бойци 
на охранителната система са били враг, от когото няма спасение. Хвърля-
ли са се върху нежеланите гости и са разкъсвали лицата им безмилостно. 
Няма войн, който да издържи психически на такава сляпа атака. И още 
нещо – нямат опашки. Сиамката е безопашата или късоопашата котка. 
Много важен момент, защото по  корнизите на тесните коридори опаш-
ката би пречила на животното повече, отколкото да му помага. Котката от 
породата Персийска би била лесно забележима и безпомощна със своята  
прекрасна, но бухнала  помпозна опашка. Между другото този факт е още 
едно потвърждение на идеята, че приказката принадлежи на българската 
колобърска традиция, защото единствено българите имат традицията „да 
режат опашките на котките си”. Габровската шега има своите далечни коре-
ни в историята на селекцията на това животно. Ще разгледаме още малко 

този символ, когато достигнем до отрязването на опашката.
Ето как символът котка в нашия случай отговаря на символа посве-

тена душа – нещо, което блика от всеки ред на текста. Както казва Юнг: 
има толкова архетипа, колкото типични ситуации има в живота. Към 
архетиповите символи на посветените - Старец, Маг, Джудже, Старица и 
т.н., можем да прибавим и символа Котка. 

Нашата принцеса е особена, нетипична, твърде различна от каприз-
ните, безпардонни и безмилостно придирчиви наследнички от другите 
вълшебни приказки. Освен това, тя е зачената Свише.

Да обърнем нужното внимание и на кода „шести месец”, в който 
Царицата се оказва бременна, веднага след като изяжда ябълката, плода 
на зачатието. Защо точно в шестия месец? Става въпрос за развитието на 
ембриона, докато се удовлетворят Обективният и Субективният етапи на 
развитието на плода. След раждането (девети месец) същият процес се 
повтаря, но вече в години. Под  Обективен период трябва да се разбира 
времето от Зачатието до Раждането, а Субективният – до седмата година на 
детето. Но Субективният период започва своето развитие още в утробния 
период, от седмия месец на бременността, когато първичните стадии на 
обективния период от развитието на ембриона са завършени. Информаци-
ята, че Царицата се усеща бременна в шестия месец означава, че обектив-
ният период е завършен по магичен начин и тя ще износва плода в процеса 
на неговото субективно развитие. 

В шестия месец от бременността плодът е вече напълно завършен и 
жив, тоест той може да мърда. Едва ли коремът на Царицата е нараснал 
мигновено до големината на един шестмесечен плод, затова усещането, 
че е бременна трябва да дойде по друг начин. Можем да предположим, че 
това е помръдването в корема й, вследствие на което тя разбира, че ще има  
бебе. Този код за завършеност е важен и от езотерична гледна точка, защо-
то обяснява, че плодът е завършил своето развитие, тоест майката носи 
в себе си еволюирало бебе. Човешкото същество е върхът на еволюцията 
на Животинското царство и представлява негов нов етап – царството на 
развиващия се в опитност ум, на еволюиращото в интелект, а по-късно и в 
духовност, същество. Следователно ние имаме податката за завършен фи-
зически организъм и за завършено еволюционно ниво на духовност. 

Развитието на принцесата е завършено Субективно (интелектуално) 
на 17-та година и тя веднага, в един миг, преминава към своята духовна 
еволюция. От разказа обаче става ясно, че тя не преминава тепърва обуче-
ние, а е вече посветена и трябва само да завърши развитието си заедно със 
своя бъдещ съпруг. Проблемът за естественото и правилно осъществяване 
на процесите за откриване и съединяване на двойките в края на расата е 
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поднесен още в самото начало като проблем на повествованието. На коло-
бъра алхимик, не му е оставало нищо друго, освен внимателно да проследи 
как става този процес на взаимно обучение и как трябва да го интерпрети-
ра той пред своите ученици. Приказките „Змейова невеста” и „Котката” са 
тясно свързани с циклите и трансформациите, които са строго подчинени 
на Закона за Пропорционалността и Последователността. Свързани по 
специфичен начин, те дават информация за личен подход към всяка двой-
ка, която колобърът е наблюдавал.

Но зачатието е съпроводено с проклятие, което превръща девойката 
в животно. Нека разгледаме какво представлява това проклятие. Превръ-
щането на момичето в котка, дори да е от Божията майка, и задължител-
ното проливане на кръв, за да се освободи от магията, е много интересен и 
странен факт.

Ако се върнем на първата от сакралните вълшебни приказки („Злат-
ното момиче”) ще си спомним, че там Старицата наблягаше на това кой 
чука в тъмнината: Ако си момиче – влез, ако си момче – върви си по пътя! 
Този въпрос игнорира момчетата принципно, те не се допускат до разви-
тието на действието, следователно са извън целите на посветените. Вече 
говорихме коя е тази горска старица. Посветените знаят предварително 
точно кой им трябва и за какво. Сега Божията майка също уточнява: ако 
е момиче и т.н. Тя дори не споменава какво ще стане, ако се роди момче, 
от което следва, че или въобще не я интересува, или че проклятието няма 
да го хване. Това определя „проклятието” като специфично и строго насо-
чено действие с конкретно определена цел. Само условието „пол”  да не е 
налице - и всичко става безсмислено. Възможно е било да се роди момче, 
защото тя казва: ако е момиче... Ражда се наистина момиче. Всичко е наред 
и ... приказката продължава.

Ние обаче ще се отклоним за момент, за да припомним на читателя 
една глава от Библията - когато Ной, бащата на Пета коренна раса, прокли-
на децата на сина си Хам, защото го е видял гол. Този факт е един от най-
интересните в Стария завет. Неговата символика е толкова дълбока и скри-
та, че още никой не се е наел да я разшифрова. Разбира се, за това трябва да 
се знаят кодовете, да се знаят трансмутационните закони на Алхимията. 

Чрез науката Алхимия ние можем да направим този нов прочит на 
библейския разказ. Ной се напива, разголва се и влезлият в стаята без да 
подозира нищо Хам вижда голотата на Баща си - на основния архетипов 
образ на новото човечество. Това е недопустимо според Законите на Мой-
сей и Ной проклина... Кого: сина на Хам! Защо, той ли видя голотата на 
дядо си, или баща му Хам?! И в какво е виновен Хам, след като Ной се напи-
ва с вино и се разпищолва гол насред стаята?! Проклятието в този случай 

не означава проклинане, а задължаване. Много е важно да направим тази 
разлика: наследниците на сина на Хам са задължени да служат на синовете 
на братята му, докато свят светува. И те го правят и до днес. Правят го, за-
щото Хам единствен от братята си е еволюирал до възможността да прозре 
генетичното развитие на расата. Видял голотата на баща си не означава 
нищо друго, освен достигнал до осмисляне, до  прозрението за ролята на 
генетичното наследство в новата коренна раса. Казано на езика на посве-
тените, Хам е първият посветен на Пета коренна раса, чието главно задъл-
жение става да служи чрез децата си (наследството си) на непросветлените 
умове на наследниците на своите братя. 

Неведнъж сме казвали, че тази Велика душа, този генетик на духо-
вността на нашата коренна раса, в момента е тук. От тогава до днес той и 
синовете му служат като посветени души на духовната еволюция на чове-
чеството. Неговият ранг е САА – космична душа. Ето как въпросното про-
клятие става дълг и служение за еволюция. Проклятието на Божията май-
ка е същото. Заченатото от златна ябълка момиченце е орисано да стане 
посветена душа, пребивавайки в животинско тяло, докато срещне своята 
сродна душа и заедно изградят единството си. Тази приказка е за това, как 
действа посветената женска душа в света на материята, в света на хората. 
Затова Божията майка предрича и нарича безкомпромисно. Принцесата-
котка и Принцът, също като в „Жива вода”,  получават в края на приказката 
свое лично царство – Петото, на посветените души.

Принцесата се ражда, става на 17 години и посвещението й я заста-
вя да влезе в служение на хората от бъдещата раса. Превърната в котка, 
тя започва да изчаква времето на своето действие. Нека разгледаме още 
малко символа Котка. Вече казахме, че в Египет котката е обожествявана 
до мумифицирането й. Богиня Бастет е богиня на тайните. Котката е сим-
вол на тайнственото своенравно непредсказуемо животно от домашното 
обкръжение на хората. Забележително е, че тя много трудно се поддава на 
дресировка и най-често прави каквото си иска. Кучето приема дори физи-
чески издевателства над него. Котката не позволява каквото и да е насилие. 
Излизайки от дома, тя винаги ходи където си иска и се връща когато си 
иска. Характерът й е стопроцентово категоричен и устойчив. Всички знаем 
колко своенравна и неподдаваща се на дресировка е сиамската котка – пряк 
потомък на египетската. 

 Като представител на посветените души, котката има едно голямо 
предимство пред посветените мъже – тя вижда в тъмното. Това характер-
но за котките  качество е особено важно за нас, защото кореспондира с 
едно от най-скритите тайнства на посветените – способността да се вижда 
в тъмното, да се „гледа” там, където другите не виждат нищо. Става въпрос 
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за ясновидството като качество на посветените души. В трите степени на 
посвещение в колобърството има три нива: Черна каня (ястреб), Бухал и 
Забулена сова, които отбелязват много специфичен момент от развитието 
на мъжкото посвещение – усвояването на тайните на тъмната ложа. Буха-
лът вижда и на светло и на тъмно, следователно притежава уменията на 
двете ложи (Светлата и Тъмната).  Бухалът е символ на посветен, който 
подложен на тежки изпитания от представителите на тъмната ложа, доказ-
ва, че никога не злоупотребява със знанията за лична облага, или за да при-
чини зло на някоя душа. Усвояването на това ниво е много тежък период 
от обучението на посветения. Неговите срещи с представители  (ситуации) 
на тъмната ложа са чести и преднамерено режисирани, за да се отчете от 
наблюдаващата Йерархия нивото на личните умения и морал на ученика. 

Достигайки нивата, принудително заставящи обучаващия се да влезе 
в двубой с представители на тъмната ложа, посветените имат тежката зада-
ча да не се поддадат на провокациите и да понесат сериозни дори физически 
наранявания. Изпитанието е особено  безкомпромисно, налагано на всяка 
посветена душа, достигнала до положението да срещне своята сродна душа 
и да я отвоюва от земната йерархия. Колкото по-високо стои в развитието 
си ученикът, толкова по-тежък и по-дълъг е процесът на тази негова лична 
борба с ложата. В мистериите на траките този процес е отбелязан, когато 
Орфей трябва да слезе в царството на Аид, за да освободи от там своята 
любима Евридика. Евридика е неговата сродна душа, даваща му сили да 
издържи изпитанията. Когато покорява Ада със своето изкуство, Орфей 
печели преднина, но оставен на спокойствие се отпуска и прави недопус-
тимото – поглежда Евридика, преди да са напуснали пределите на ада. И тя 
мигновено пропада обратно.

Орфей не успява да я спаси, само защото не устоява на личното си 
чувство. И той като Хам погледна където не трябва. Чувствата са най-сла-
бото място на посветените, защото те все още работят в света на хората, 
на астралната материя, където вибрацията на телата им е много силна. 
Днес голяма част от посветените, слезли да помагат на хората, не успяват 
да издържат именно на това изпитание. Дори в християнството апосто-
лът предупреждава: в ония времена и светиите ще бъдат съблазнени! Не 
стои така въпросът обаче с Херакъл, когато като представител на Десети 
дом (Козирог) слиза в Аид, за да изведе от там Прометей – Промислителя. 
Прометей е архетипов обарз на Духа, на огнената енергия на ума на чове-
ка, достигнал развитие до божественост. Херакъл успява да изведе от ада 
Духа, само защото побеждава триглавото куче Цербер – средната глава на  
което е символ на страстите. Херакъл извежда от ада архетиповия символ, 
а Христос векове след това извежда всички души, пленени от царството на 

тъмнината. Орфей, Херакъл и Христос бележат трите главни нива на пос-
ветеност в алхимичните тайни, даващи им възможността да спасят три-
те основни същности на човека, тръгнал по пътя на духовността: Душата, 
Духа и Душите пленници.

Като посветена, виждаща в тъмното, тоест знаеща ходовете на Съдба-
та, котката притежава мощно оръжие срещу магията, но самата тя не може 
да го употреби, защото не тя, а героят трябва да докаже способността си да 
се подчини на земната йерархия в процеса на своето лично обучение. За-
бележете: Принцът се подчинява на всички предложения на котката  - той 
ясно осъзнава  собственото си израстване и не роптае, а се стреми да из-
пълни задачите. Истинският ученик следва безропотно указанията на своя 
учител и никога за нищо не противоречи, а смирено изпълнява задачите. 
Котката е представител на женския ИН аспект на материята и затова тя 
подлага сама на изпитания своя бъдещ съпруг, своята сродна  ЯН душа. 
Но нейните изпитания не са друго, освен посочване на проблема и изхода 
от него. Винаги, когато героят я слуша, всичко е наред. Разбира се, тя пази 
зорко  той да не сгреши и се намесва веднага, щом има опасност това да се 
случи. Особено ясно личи, когато принцът проявява съмнение при раз-
чупването на пшеничното зърно – тя моментално го предупреждава, като 
го драскат невидимите й нокти. Усетил грешката си, той продължава да 
следва указанията. И всичко е наред.

В периода на ранното християнство характерният белег на котката 
да вижда в тъмното я прави особено удобна за фанатизираните водачи на 
Римокатолическата църква. Всички религии и богове извън Христос са 
обявени за езичници. На основата на това определение тайнствата на Ар-
темида (Луната) и Хеката, които могат да се превръщат в котки, стават зли 
магьосничества, черна магия. Да се достигне до елементарното анатемосва-
не вече не е никак трудно и последва фанатизираното отричане на всичко, 
което невежеството на църковниците не може да схване, камо ли да осъз-
нае и оцени. Древните знания за трансмутационните превръщания заги-
ват под ударите на кръстоносците. Черната котка става символ на дявола. 
Черната котка става причина за смъртта на много лечители и посветени. 
Посредствеността и невежеството на папизма стига до там, че идентифи-
цира злото с образа на котката. С това, разбира се, не направи нищо друго, 
освен да се залее с невинната кръв на собствените си  последователи. Но 
не пропуска да отбележи, че бялата котка не е сатанинска душа. От което 
веднага следва изводът, че не котката, а цветът на нейната козина определя 
качествата й. 

Непонятно е как една религия, прославяща и издигаща за символ на 
човечността смиреността на своя бог, нанася безумни удари върху мисле-
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щите си последователи чрез обявяването на едно животно за представител 
на сатаната. Инквизицията стига до там, че демонстративно убива черни 
котки,  обявявайки ги за носители на злото.  Ако в света бяха унищожени 
всички котки, дали злото щеше да изчезне? Невежеството често е било и 
още дълго ще бъде приоритет на властимащите.  Впрочем, духовността и 
властта никога не са били сродни. 

В сакралното знание на колобрите обаче има още едно ниво на коди-
ровка, което определя архетиповата характеристика на образа на котката 
като представител на архетиповия модел на рода „Котки” от животинския 
свят. В природата съществуват Четири царства, които имат свои представи-
тели. Тези царства са Кристалното, Растителното, Животинското и Човеш-
кото царство, към което принадлежат само хората. Алхимичните знания, 
предмет на този анализ, имат завещани методики, при които еволюиралите 
представители на едно царство могат да преминат в следващото при опре-
делени условия, в определено време. Този именно процес на преминаване 
на материалните форми от едно царство в друго се нарича „трансмутация 
на атомите по химично сродство”. Процесът има и обратен ход, тоест могат 
да се извършват и обратни трансмутационни действия. Главната героиня 
в тази приказка непрекъснато показва своите алхимични умения. Превръ-
щането на принцесата в животно илюстрира връщане назад в еволюция-
та, но чрез едно от най-успешно еволюиралите същества от царството на 
Животните – котката. Друг вид са клас „Рептилии” (земноводните), които 
еволюират чрез домашната змия, гущерите, костенурките и т.н.

Връщането на душата в животинския свят е код за задължително-
то скрито присъствие на посветените в света на хората. Като характери и 
действия те често са напълно неразбрани от хората, игнорирани, осмивани 
и дори убивани. Корените на тотемизма, на антропоморфните божества 
на някои народи, се намират именно в това знание. Да се боготвори едно 
животно днес може да се смята за езическо невежество, но в даденото исто-
рическо време антропоморфизмът е илюстрирал знанието за интелигент-
ността и сакралността на душите на животните, за възможността душата 
да трансмутира от едното царство в другото. 

Посветените пребивават инкогнито, докато не се наложи да разкри-
ят своята същност и задачи. А много често и да прикрият истинските си 
задължения чрез друг вид сакрална дейност. Типичен пример за това са 
Катарите и Богомилите. Катарите строго крият законите на Алхимията, а 
Богомилите се опитват чрез открити действия да изявят най-сакралната 
част от тайнствата на хурито-арамееца Иисус Христос. Той е в ниво САА, 
което ще рече Небесен посветен, слязъл сред хората да им помага, владеещ 
алхимичните трансмутационни процеси. Когато храни хилядите си после-

дователи с хляб и риба, както и когато превръща водата на вино, Иисус 
Христос всъщност демонстрира на Тримата Представители на Йерархиите, 
отговарящи за еволюцията на Човечеството  (трима от неговите ученици), 
че владее трансмутационните процеси на материята. В книгата „Дванай-
сетте тайнства на Христос” описахме подробно тези алхимични умения на 
Иисус Христос.

Влизайки временно в царството на животните, посветената душа на  
принцесата съхранява своята предопределеност до момента на определе-
ното й време. Котката знае кой идва към нейния дворец, до който никой не 
знае откъде и как се стига, следователно до там няма път. Нека си припом-
ним, че и Царицата също попадна по незнаен начин на онзи бряг и видя 
непознат за нея дворец, където изяде златната ябълка и зачена дете. 

Принцесата търпеливо чака да се изпълни времето, за да дойде пре-
допределеният й годеник – сродната „по психично сродство” душа. Когато 
това става, тя внимателно води героя по пътя към своя дворец, защото бу-
рята, светкавиците и всички действия имат задачата да скрият, да забулят 
пътя към двореца на посветената. Когато момъкът влиза в двореца и желае 
просто да си почине, по един доста неприятен начин разбира, че почивка 
няма, преди да достигнеш чистотата на тялото и мисълта си. Бият го. Къ-
пят го. Боят е принудително смирение. Къпането е очистване, а  Преобли-
чането е удостояване в ранг, за да може да присъства сред посветените: на 
третия ден, в третата стая на двореца Котката се показва и започва дълъг 
процес на общуване. Третият ден, третият бой и третото преобличане са 
трите нива на посвещение в тангризма. Едва тогава героят научава, че са 
изминали девет години, откакто е в двореца. 

Този факт (код) е твърде любопитен, защото противоречи на текст 
от първата част на приказката – нали се разбират тримата  братя да се ви-
дят след една година. Напълно безсмислено е да го кара принцесата да се 
връща при баща си, за да изпълни обещанието, щом сама знае, че вече са 
изминали девет години от раздялата им. С този код колобрите информират 
своите наследници, че героят е завършил целия цикъл на обучението си 
– той вече е посветена душа. Деветте години означават девет нива на пос-
вещение. Говорихме вече за Деветте посвещения в тангризма. Принцесата 
знае този неосъзнат от него факт, но знае също така, че вече е време синът 
да се завърне при баща си и да докаже своята годност да бъде наследник. 
Завръщането му сред хората означава, че той трябва да присъства сред 
тях като просветлена еволюирала душа. Започва неговото участие, тоест 
служение в живота на непросветлените. Едва сега, на деветата година, тя 
се интересува: Защо си дошъл тук, скъпи? И принцът разказва всичко. Тя 
моментално го уверява, че да се направи толкова тънко  ленено платно не 
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е никакъв проблем, от което разбираме способността й или на нейните по-
мощнички, да изработват невъзможни за обикновените хора предмети. 

Котката владее не само процесите на обучението, но и умението да 
трансмутира светкавично своето физическо тяло. Интересно е защо не го 
прави по-рано пред принца, когото обича, а пред бащата, за да му докаже, 
че е жена, а не само красива котка. Този светкавичен алхимизъм на атомите 
„по химично сродство” действа на всички зашеметяващо. Той е причината 
героят да пита по-късно, защо все пак тя продължава да е котка, след като 
може да се превръща и в жена? Обяснението е, че има магия, проклятие.  И 
за да се освободи, го кара да отреже опашката, а след това и главата й. Това 
е изпитание, което никой трезво мислещ човек няма да  приеме, а още по-
абсурдно е да отсечеш главата на любимото си същество. Но изпитанието 
е точно  в това – в способността да нанесеш безжалостен удар в името на 
еволюцията. И накрая той  приема да го направи. Съвършеният колобър е 
безжалостен, когато обучава, но стриктно  следи да не бъде безмилостен в 
действията си.

Принцесата-котка ръководи не само процесите на своето лично раз-
витие, обучението на своя бъдещ съпруг в усвояването тайните на мате-
рията, но и поставя в зависимост от нейното Царство съществуването на 
Второто Царството. Нейната красота, нейният ум и нейният висок морал 
предизвикват старите раси (бащата) да направят недопустими ходове, за да 
се доберат до висотата на новата раса. Защото не само нагонът  мотивира 
царя да иска котката да му стане съпруга – той е прозрял  новото стъпало 
в еволюцията чрез красотата и уменията  на посветената си снаха. Накрая 
Принцесата е принудена да го постави на мястото му, като води война и 
побеждава чрез войнството на своите посветени сестри – котките.

5. Тримата Принца  на Второто царство
Отново се натъкваме на познатия ни символ в приказките – трима-

та братя, тримата юнака, тримата принца и т.н. Но сега нямаме изразено 
противоборство – нещо, което прави отношенията съвсем различни. Бра-
тята са обединени от проблема на семейството и царството – липсата на 
царицата-майка. Това ги сплотява в страданието. Сплотява ги и фактът, че 
баща им пие и царството не върви на добре. Научавайки за отстраняването 
им от реалните позиции на властта, макар и под предтекст за бъдещо на-
следство, те разбират, че всъщност са прокудени. И решават три дни и три 
нощи да ядат и пият в един замък, след което се разделят, с уговорката след 
една година да се срещнат отново там. Три дни и три нощи в ядене и пиене 
едва ли са дали друго на тези младежи, освен чувството за обреченост и 
осъзнаването на пълната им безизходица, защото това не довежда до нищо 

ново. Веселба преди трудностите. Разтуха пред неизвестността и толкова.
Разделят се. Първият, най-големият, тръгва по път, по който щял да 

гладува, но конят му ще има храна. Единственото същество, което срещнал 
по пътя си е едно малко, много красиво кученце. Взел го. Отсъствал два 
месеца.

Вторият брат тръгнал по път, по който щял да има какво да яде, но 
конят му ще гладува. Той намерил парче груб лен, който трудно минавал 
през ушите на голяма игла. Взел го и веднага се върнал обратно.

Най-малкият брат тръгнал по път, по който  внезапно попаднал в 
тъмна гора, завалял го пороен дъжд и вървял, без да вижда нищо пред себе 
си. Валяло три дни и три нощи, но той не спирал да върви напред. На тре-
тия ден имало светкавици и той видял пред себе си стените на голям дво-
рец. Ще вляза, казал си, не мога повече да издържам на този глад и студ. И 
така нататък.

Какво се е случило всъщност на тримата братя като поведение към 
поставената цел?

Първият брат нямал какво да яде, но конят му не гладувал. Наме-
рил кученце и се върнал на втория месец обратно. Натъкваме се на един 
странен код: отношението човек – кон, а по-късно и човек – куче. Конят 
в българската колобърска традиция е символ на Слънцето, на Небесното 
божествено същество. Този архетипов образ на небесната енергия е уника-
лен, защото символизира не само Небесната конница и съзвездие Еднорог 
– съзвездието на българите, но е символ на Слънцето и при траките – пър-
вият коренен народ на Балканския полуостров. 

Като небесен символ този образ изисква специално отношение. В 
българската военна традиция бойният кон е неприкосновено същество. 
Убиването на боен кон се е наказвало със смърт. Дори изяждането на ме-
сото му не е било позволено, за да се предпазят от преднамерени злоупо-
треби. Момъкът стоял гладен, но конят му винаги е бил нахранен и в добра 
форма. Свещеното животно е имало за ездач Принц, който тачи етносните 
обичаи и закони. Това е душата, държаща и опазваща традициите на рода. 
Правилата на царството са били неотменен закон, дори когато никой не е 
наблюдавал и контролирал спазването им. Големият брат би бил един до-
бър, грижовен и традиционен цар, ако един ден наследи царството на баща 
си. Неговата доброта ще гарантира запазването на царството, на обичаите  
и на естественото му развитие по старите закони. Съдбата  изпречва на 
пътя му едно красиво кученце, той го взема и решава, че това е неговият 
подарък за баща му. В българската митология вълкът е един от прароди-
телите на нашия народ. Вълкът е колективно животно и притежава силно 
изразени чувства за групов живот и йерархично място в глутницата. Куче-
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то произлиза от вълка, то носи всички характеристики на вълка и когато 
става питомна душа, тоест трансмутирали са неговите психични атоми по 
сродство, то безрезервно се подчинява на господаря си, знае си мястото и 
покорно приема наложените му правила. 

Като символ то е противоположно на котката. Умно е, разбира на-
строенията и чувствата на своя господар, верен и надежден приятел в жи-
вота. Кучетата са животни, чиято доброта и привързаност е пословична. В 
Англия дори има издигнат паметник на куче, което е умряло от скръб на 
гроба на своя стопанин. Отношението човек – куче е символ на отноше-
нието, което този син ще има към своя народ ако стане цар. Красотата на 
кучето съответства на неговия характер, тя е качество. Както е качество 
и красотата на котката. Но за разлика от нея, ако господарят сгреши, ку-
чето няма да го одраска, а ще завие жалостиво - когато най-малкият брат 
разчупва пшениченото зърно. Котката  обаче го драска безжалостно и без-
компромисно. Кучето и Котката са двата противоположни символа на най-
близките до човека домашни животни. Има едно правило, което е спазва-
но от българите при създаването на нов дом за младото  семейство. Ще я 
разкажем накратко, за да схване читателят дълбокото значение на тези два 
архетипови символа в приказката и защото така отново  утвърждаваме, че 
е българска. Преданието гласи:

Когато   младо семейство реши да си строи дом, то си избирало мяс-
то, земя, върху която ще бъде построена къщата им. Тогава Синът, Баща-
та на момчето и домашното куче от бащиния дом отиват на мястото. 
Влизат в двора. Бащата и Синът започват да го обхождат и да водят 
дълъг естествен разговор, който продължава, докато кучето се умори да ги 
следва и легне да си почива. Двамата го наблюдават, запомнят къде е лег-
нало, но продължават да се разхождат бавно и спокойно, докато стигнат 
противоположния край на двора. Тук спират и отново потъват в разго-
вор. Ако кучето не ги последва веднага, а остане да лежи – на това място 
се строи бъдещият дом на семейството. Тук е зоната на положителните 
енергии в двора. Случи ли се кучето да ги последва веднага, те внимателно 
следят новото място, където ще легне в този край на двора, тогава сядат 
по средата и чакат да видят кое от двете места ще предпочете кучето. 
Сега те нарочно сядат, за да разбере то, че ще стоят дълго. Животното 
винаги отива в този край, където енергийното излъчване е по-силно, по-
мощно.

След като се построи къщата, когато ще се освещава дома на младо-
женците, в нея влизат Дъщерята, Майка й и домашната котка на майка 
й. Никой няма право да прекрачи прага, докато трае този ритуал. Май-
ката и дъщерята започват последователно да влизат от стая в стая. Те 

също разговарят спокойно и дълго, като непрекъснато наблюдават къде 
ще легне котката, в коя част на стаята. Това място се е отбелязвало вед-
нага с някакъв предмет, който да попречи на котката отново да легне 
там - мястото на отрицателните енергии в стаята. Тук не стои никога 
човек или храна. Най-често са слагали печката (огънят) или някакъв пред-
мет, пречещ на хората да застават там. След това двете отново се раз-
говарят, наблюдавайки къде отново ще легне котката – тук съответно е 
другото място, на което не се седи или не се слагат хранителни продукти. 
Особено стриктно са правели тази процедура, когато определят в спал-
нята къде, по дължината на коя стена да направят миндера за спане. По 
правило там, където легне котката, не стоят хора, не се спи и не се слагат 
храни. Сценарият се повтаря във всяка стая, докато се отбележат всички 
отрицателни места в тях. След това обозначаване на лошите места в 
новия дом младото семейство е започвало да подрежда покъщнината си.

Ето как чрез личните и специфични качества на тези две домашни 
животни старите българи са избирали местата, където ще прекарат жи-
вота си. Тази легенда, правило за колобрите, е много интересна и от стра-
на на неистовото желание на някои историци да изкарат българския на-
род номадски, скитнически. Най-новите проучвания на нашите необреме-
нени от политически пристрастия историци доказват точно обратното 
– българите са строители на градове с идеално ориентирани по посоките 
на света улици и сгради. Нещо, което не ни изненадва, щом строителите 
са владеели питагоровата теорема от дълбока древност, а домашните 
животни са им помагали със своята чувствителност към магнетизма на 
планетата. Легендата не би оцеляла, ако в традициите на народа ни не е 
съществувала идеята за дълъг уседнал живот, защото къща не се строи, за 
да живеем в нея  три месеца или година.

 И така, големият син на царя скита два месеца, намира приятел (ку-
чето) и се връща обратно. Баща му харесва кучето и дори не го пита носи 
ли ленено платно.

Средният брат върви по път, по който има какво да яде, но конят му 
стои гладен. Намира грубо ленено платно и се връща обратно. Тук сим-
волът кон и отношението на човека към него отразява недобросъвестния 
стопанин, който обаче упорито преследва своята цел – лененото платно. 
Конят му гладува (енергията му не достига), страда, но не се отказва от 
целта си. Този упорит и не жалещ своя кон човек постига личната си цел, 
но тя  е груба и некачествена, защото платното не отговаря на условията на 
поставената задача. И все пак е постижение, имаме налице ленено платно. 
Ако стане цар, не би се поколебал да изтормози своя народ, да пренебрег-
не правилата и задълженията си като баща на народа, но ще постигне по-



a 254 A a 255 A

ставените си цели. Упоритият му характер така или иначе ще го отведе до 
целта, макар и причиняващ страдания на другите. Той не е добър като го-
лемия син, но ще бъде твърд държавник. Вторият син също е в рамките на 
традиционното царско потекло. Бащата го приема добре. Не се казва колко 
време е издържал на това изпитание, защото се връща, когато постига цел-
та си – намира ленено платно.

Третият син, най-малкият, тръгва по път, по който не се знае кой ще 
стои гладен и кой ще има какво да яде. Той няма предопределеността на 
традицията, затова попада веднага в лабиринтите на съдбата. Вървейки в 
тъмното, момъкът не се страхува, не се спира пред трудностите, дъждът не 
го отчайва, мокротата не го пречупва. Затова на третия ден природата  му 
дава светкавици, а съдбата го отвежда пред незнаен дворец. 

Характерът на този син носи ясните белези на предопределената по 
съдба линия на живота. Той преодолява препятствията, следвайки вътреш-
ната си интуиция в продължание на три дни, въпреки че  няма светлина, 
няма указания, няма никакво известие накъде и колко ще върви. Но не 
спира. Трите дни и трите нощи отново символизират един сложен етап, 
но този път те са изпитания, отразяващи пълнотата. Тройката винаги дава 
символиката на пълнотата. Вървенето в тъмнината става явно с покрови-
телството на съдбата, защото все пак той е налучквал пътя, въпреки че до 
царството на котката няма път. И тук нашият герой повтаря случилото се с 
Царицата от първото царство. И тя в буря, облаци и дъжд достига непознат 
бряг и вижда непознат дворец. Двамата са водени от собствената си инту-
иция и от съдбата. Може и обратното, ако приемем, че съдбата е строгата 
програма на живота, в която посветеността чрез развитата интуиция дава 
направление, ориентация на душата. За Царицата ролята на съдба играе 
корабът, а за принца - неговият кон. И двамата не знаят къде отиват и как-
во намират. Но всеки намира в крайна сметка това, което търси по съдба. 

Сега ще разгледаме четири символа, които имат кодове, характерни 
със своята сакралност и употребявани много рядко в други приказки с та-
кава дълбочина. Те са: Месото. Боят. Лененото платно. Семената.

Още в началото на своето приключение Момъкът намира парче месо, 
което се оказва суха кожа, обсипана със скъпоценни камъни. Когато се оп-
итва да го вземе, защото умира от глад, с изненада открива измамата. При 
всички други случаи той би бил щастлив, но сега е нещастен, защото не 
богатството, а оцеляването е неговата цел в момента. Това е капан за посве-
щаваните. В битието ученикът на посветените изпада в социални затрудне-
ния, които го довеждат неведнъж до просешка тояга и тогава парчето хляб 
става цяло съкровище. По-рано казахме, че в ниво Бухал тъмната ложа има 
правото да подложи на изпитания ученика, като го съблазни с трите най-

мощни атрибута на страстите: огледалото, парите и секса. Днес парите са 
един от най-скъпоструващите провали на пробудените души. Много често 
хората се увличат в желанието да имат по-охолен живот и загърбват своята 
духовна пробуденост, което рано или късно ги проваля тотално. 

В нашия случай на героя се предлагат щедро пари под формата на 
скъпоценни камъни. Гладът е този, който води царския син към тях и за-
това той не проявява алчност, а спасително за себе си действие. Оказва се, 
че това е капан, който веднага го въвлича в непозната авантюра: кракът му 
се закачва в нещо (обърнете внимание, че пак е кракът - докосва месото с 
крак), вратата се отваря веднага и той попада в двора на замъка. Влязъл 
вътре, вижда отворена вратата на замъка и смело прекрачва, с мисълта, че 
ще открие някой, който да му каже какво става, къде се намира. Отново 
няма никой: ето ви един идеален пример за самотата на ученика по време 
на обучение. Никой не помага на посвещавания, защото всяка помощ от-
вън е намеса в неговото лично съзряване. Решението дали да влезе, или да 
се откаже, е негово и само негово. Всяка задача в обучението на посвеща-
вания започва и свършва с лично решение. Всяка задача носи риска той да 
се провали, но и възможността да понесе изпитанието и да получи заслу-
жената награда. Влязъл в обсега на магическото, на замъка и невидимите 
му обитатели,  Принцът отново вижда това, от което най-много се нуждае 
– легло, за да се наспи след изнурителните три дни и три нощи безсъние, 
глад и студ. За трети път, в пълна самота и вътрешна интуитивна последо-
вателност, героят предприема действие, което смята за правилно. Решава 
да потисне глада и да се наспи - поне това да направи. Вместо сън обаче го 
чака добър бой, събличане на дрехите и... обличане на нови дрехи. Поразен 
от видението на странните ръце без тяло, които го събличат, но и бият, той 
пита възмутен: Кой ме бие, Господи!

Естествен въпрос, защото когато сме крайно притеснени, когато учи-
телят ни е оставил в самотата на изпитанието, ние се обръщаме към не-
бето, към душите на тези, които знаят защо именно така се случва с нас. 
Обръщаме се към Бога. Но съдбата знае, а посветената котка води дейст-
вието. Тя е учителят, затова небето, тоест Бог - мълчи. Случката се повта-
ря три пъти. И на масата винаги има запалена свещ – светлината, водеща 
обучавания напред, даваща му яснота в конкретната ситуация. В астроло-
гичен аспект това е светлината на звездата Алдебаран от съзвездие Телец. 
В енергиите на това съзвездие се пробуждат за първи път у нас качества-
та на психотронното ни око, Третото око. Описахме подробно процеса в 
книгата „Пътят на пробудената душа”, в подвига „Укротяване на Критския 
бик”. Там Учителят на Херакъл казва: Когато видиш Светлина, влез в тази 
Светлина – вътре пак ще видиш Светлина! Ето символиката на свещите и 



a 256 A a 257 A

стаите, които те осветяват. 
Просветлението на душата на ученика нараства с всяко издържано 

изпитание. Но то е съпроводено и с изтърпяването на нещо неприятно и 
дори болезнено. Отварянето на третото око често пъти става с обикновени 
физически болки, въпреки че тук се има предвид да изтърпиш стоически 
изпитанията. На третия ден, тоест третото ниво на посвещението в сте-
пента Гарван, доказал три нива на изпитания в недоимък (когато пътува 
за двореца), три нива на прочистване (боят, новите дрехи), той вече е при-
общен към посветените – има трето посвещение. Третият ден  е символ 
на  пълнотата, затова в този ден той влиза в стая, където всичко е от чис-
то злато. И тук открива котката. Първият етап от обучението приключ-
ва. Посветената Принцеса-котка е доволна от реакциите на ученика и му 
позволява да присъства с нея и другите котки в тайнствата на мистичния 
живот. Минава време и Принцът става владетел на замъка, защото Котката 
го провъзгласява за господар. 

Много е важно това тайнство, затова ще го разискваме. Както казахме 
по-рано, женското посвещение като процес от еволюцията на човешкия 
род приключва в Четвърта коренна раса. В Пета коренна раса приключ-
ва мъжкото обучение, което, подчертаваме този момент, е посвещение в 
пригодност, в приложимост и съпричастност към владетелката на живота 
в материално тяло – жената. По-точно сега ЯН енергията, космосът, мъ-
жът трябва да се приобщи от жената в тайнствата и законите на Земно-
то съществуване, но с тенденцията за съпричастност между тях: ЯН и ИН 
трябва да станат единосъщни и равнопоставени души в пътя на тяхното 
духовно единство. Сега, в Пета раса, степените на посветеност се изравня-
ват, вследствие на което могат да се образуват първите андрогинни двойки 
– бъдещите монадични космични същества. Наричат ги още богове.

Затова котката придава властта на момъка. Той още не е завършил 
своето обучение, но предвид на идващата Шеста Коренна раса, времето, 
когато духът ще ръководи двойките по Закона на Подобието (не на Проти-
воположностите), трябва космичната субстанция да приведе вътрешното 
ръководство на посветените групи. Нека не забравяме, че това става в Цар-
ството на посветените котки, тоест извън човечеството, извън обикнове-
ния живот. Котката е посветена, следователно знае кога трябва да предаде 
на своя избраник правото да продължи развитието им. Това разбира се, 
не го прави правомощен във всичко. Той все още не владее магическите 
тайни на алхимичните трансмутации, затова котката ще продължи да го 
ръководи в отношенията му със света на хората, както разбираме сами от 
продължението на приказката.  И веднага следва въпросът й: Мой скъпи 
герою, защо дойде тук?!

Сега е ред да разкодираме символа ленено платно. Той е много стар. 
Толкова стар, колкото е стара дрехата, защото само съществата от Четвър-
тото царство – хората – се обличат. Те знаят какво е срам. Носят в себе си 
законите на Доброто и Злото. Ленената дреха е най-старото фино платно, 
което е можело да се изтъче от естествени материали в древни времена. Но 
въпросът е не да се облечеш в растителната форма на ранговото достойн-
ство, какъвто е кодовият символ на дрехите, а да донесеш най-фините му 
качества. Лененото платно трябва да може да се провира през ухото на игла 
и да може да се духа през него. 

Ленът е платното, от което се тъкат дрехите на свещениците и ризите 
на булките. Приготвен от чист растителен материал, той е бил избелван в 
чистите води на реките. Да направиш толкова тънко ленено платно, да го 
изтъчеш и избелиш, не е означавало нищо друго, освен велико умение на 
прецизен тъкач. Не съществува друг естествен материал, от който може 
да се изработи фино платно. Освен това ленът не се наелектризира. Дори 
когато  започва развиването на памучната тъкан, далеч по-фина и бяла по 
произход, памукът не може да конкурира лена, защото много бързо се на-
електризира. Това е една от причините, свещениците в Стария завет, Ааро-
новите синове, да носят ленени дрехи. 

Свещенодействието над скинията на евреите е ставало от свещеници, 
облечени изцяло в ленени дрехи. От лен са изработени и най-вътрешните 
покривала на завета. Така е, защото при „Говорене с Бога” по позлатените 
пластини на ковчега са проблясвали енергийните мълнии на електричест-
вото. Кивотът е произвеждал ток с много високо напрежение. Известна е 
категоричната забрана на Йехова да не се  допира никой до ковчега, под за-
плахата от смъртно наказание. Когато евреинът Оза без да иска се допира 
до ковчега, пада в безсъзнание, като поразен от мълния. 

Ленът разбира се не е трябвал на Царя, за да си прави скиния - дори в 
приказката не става ясно за какво точно го иска. Все пак не бива да забравя-
ме, че в миналото тънкият фин лен е бил платът, от който се е изработвало 
царското облекло и бельо. Може да се окаже, че това е просто една царска 
прищявка, която обаче има дълбок кодов характер. Котката приема сери-
озно задачата и без каквито и да е затруднения го доставя. Толкова фин, че 
дъхът ни замира, като си представим сто метра ленено платно навити на 
топче в едно синапено зърно. Дойде време да разглидоме и тези странни 
символи, тясно свързани с лененото платно, защото са негови хранилища: 
орехът, царевичното зърно, пшеничното зърно и синапеното зърно. 

Орехът е едно от многото обвити в черупка семена. Неговата ядка е 
голяма, може би най-голямата, и трябва да се приложи сила или умение, 
за да проникнем през черупката до нея. Това е единственият плод, фигу-
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ративно напомнящ човешкия мозък. Има два дяла, разделени и напълно 
симетрично разположени един към друг. Всеки от тях е  разделен на още 
две части. Общо можем да открием четири структуриращи части, групира-
ни две по две. Така този символ представлява идеята за два събрани един 
към друг човешки мозъка – лява и дясна половина, мъжка и женска част. 
Всяка от тях също носи определена степен на двойственост, защото сама-
та тя е разделена на два дяла – както всеки човешки мозък. Натъкваме се 
на символичното сливане на мъжкото и женското във висшите дялове на 
нашата нервна система – главния мозък. Тук се намира нашият интелект, 
но и нашата древна памет. Тук според Декарт е душата на човека. В дясната 
половина на човека, според тангризма, се намира селекцията на опита от 
всички наши прераждания, тоест тук е цялата есенция на нашата еволю-
ция. В лявата половина се намира информацията на сегашната ни сетив-
ност, целият интелект в това прераждане – всичко, което се случва през 
живота ни. Синхронът между двете дава съвкупността от интелект и инту-
иция, като интелектът е в лявото полукълбо, а интуицията се съхранява в 
дясното, което има синтеза от цялостния ни опит на земята. 

Поставени един срещу друг, символизирайки мозъка на мъжа и же-
ната в единство, тези две ядки дават идеята за пълната им съвместимост и 
единосъщие. На умствено ниво. Но и на чувствено, защото цялата ни висша 
сетивност също е тук. Ядката на ореха е идеален пример за ЯН и ИН като 
пространствен модел. Не случайно всички народи имат знанието, че кон-
сумирането на орехови ядки подпомага ума на човека. Този първи символ 
на атрибута, даден от посветената котка говори за идеята, че вървящият по 
пътя на духовното си развитие трябва първо да разчупи черупката на своя 
личен ум, да го развие и напълни със скъпоценни неща.Орехът илюстрира 
интелектуалното развитие като първо от четирите нива на овладяването 
на магическите тайнства. В колобърството този процес се нарича „разши-
ряване на съзнанието”. 

Има още един сакрален момент в заложеното знание под кода орех 
и то се състои в тайната на неговата външна обвивка – зелената. Защо е 
нужна тя? Плодовете на растителното царство са средата, където се раждат 
и чрез която те покълват. Месестата част на плодовете служи за първо-
начална хранителна среда за всички покълващи семена. Нейното гниене 
осигурява хранителни вещества за семената. Месестата част на ореха обаче 
не изпълнява същата функция. Тя изсъхва, когато плодът узрее, разтваря 
се и го пуска да падне на земята, следователно зелената част на ореха слу-
жи за изработване на черупката на плода, съхраняваща ядките. Тя е силно 
наситена с елемента йод и тук се крие тайната й. Наситеното съдържание 
на йод осигурява безопасното пребиваване на семето в пълната с микро-

организми почва. Гниенето е невъзможно. Йодът убива всички микроор-
ганизми, опитали се да навлязат в черупката. Оказва се, че високото йодно 
съдържание е целенасочено селекционирано, за да се предпази ядката от 
унищожение. Важно е, защото ядката на ореха понякога може да прекара 
години изложена на студ и пек, на всевъзможни интервенции. Йодът, ан-
тимикробното вещество в случая  олицетворява защитните сили на пос-
ветените, чрез които опазват себе си в средата на йерархията на тъмната 
ложа. Женският, Ин аспект на този сакрален символ, е бадемът. Но той не 
фигурира в никоя приказка, защото ин енергията трябва да се разлага, да 
се слива с материята, докато Ян аспектът трябва да се опазва, докато ста-
не годна средата за неговото развитие. Така двата символа могат да бъдат 
сведени до човешките тела - Мъжкото (орех) и Женското (бадем). Първото 
символизира още Главата, а второто Торса.

Оказва се обаче, че разчупвайки своя орех, момъкът не открива нито 
платно, нито ядка от орех, а царевично зърно.

Царевичното зърно. То има само един чисто химичен код – съдържа 
най-много елемента злато. И нашият организъм го усвоява най-лесно от 
царевицата. Златото е символ на Слънцето. Златото е най-високо еволюи-
ралият елемент от металите на Земята, затова пази най-дълго своя блясък. 
Тази е причината всички да искат да се кичат с него и... защото е най-леко-
витият от всички метали, заедно със среброто. Царевицата има още един 
символ, който трябва да се отбележи – тя е сбор от много подобни семена. 
Кочанът царевица представлява идеен модел на груповия живот. Живот на 
множество индивидуалности в едно общо тяло. Подобен на него е гроздът, 
издигнат от християнството в символ на Господ Христос.

Царевицата е символ на Групата посветени души, защото е единстве-
ният плод на земята, чиито семена не се разпръскват. Те не могат да се раз-
пилеят по никаква естествена причина. Винаги са плътно едно до друго 
зърната, винаги здраво закрепени за общото тяло – кочана.

 Така е с групите на посветените – те не се разпадат по естествени 
причини, а само кагато някой отпадне сам от групата, или когато насила, 
може и чрез хитрост, външни агресивни същества го отронят от общото 
тяло. Царевицата е плод на посветените. Толтеките, пък и всички маи, са 
я консумирали редовно. И тя като житото няма предкултура, от която да 
е произлязла. Кога се е появила, къде и по какъв начин е станала основна 
култура за маите, до ден днешен не се знае нищо определено. Разчупването 
на царевичното зърно означава усвояване, приемане на качествата на еле-
ментите му. 

И когато това сакрално растение на посветените е разчупено, тоест 
нарушена е целостта му – от него изпада друго, също толкова загадъчно 
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семе. Разчупвайки го, тоест усвоявайки го, принцът намира друго зърно – 
пшеничното.

Това го ядосва, защото мисли, че котката го е измамила. И моментал-
но получава предупредителното драскане от страна на посветената, кое-
то ясно говори, че тя следи по неведоми пътища развитието на събитията 
около Принца. Посветената душа може да „вижда” какво прави ученикът 
в даден момент от изпълнението на задачата, независимо на какво разсто-
яние се намира от него. Този момент е прекрасно символизиран в Новия 
завет, когато Иисус Христос казва на Никодим: Когато беше под смоковни-
цата, видях те! И неповярвалият на Филип Никодим пада пред Иисус с 
думите: Рави, ти си Син Божий! Ето как двамата посветени разбират ведна-
га кой стои пред него. Христос е видял посветения мъж под смоковницата. 
Нашата котка също вижда своя любим какво прави. Непонятно е за хората 
да разберат, че учителите наистина виждат  какво правят определени хора 
на определено място. Това е нивото на ясновиждане, което владеят всич-
ки посветени. Разбрал грешката си, Принцът веднага продължава напред. 
Но да кажем няколко думи за този символ и защо точно тук ученикът има 
съмнения?!

Пшеницата няма земен произход. Като растение тя няма предшест-
веник, от който да е селекционирана. Пшеницата е космична храна, тя е 
като манната небесна за евреите. Дадена е на човечеството, за да подпомага  
своите енергии, когато е в криза. Днес е основно ястие и затова огромна 
част от човечеството може да тръгне по пътя на одухотворените души. Да 
ти дадат посветените пшенично зърно означава да имаш достъп до космич-
ната храна. Това е ниво на посветеност, отговарящо на Черна каня (ястреб) 
в Тангристката колобърска традиция. Да си недоволен от такава храна е 
недопустима грешка, затова Котката веднага безжалостно го предупреж-
дава. 

В този период на развитие ученикът прави неволни грешки, защото не 
може да осъзнае нивото си, но те стават фатални, ако изгуби доверие в своя 
учител. Посветеният се принуждава да приложи метода Безжалостност, 
за да го предпази от грешки. Неприятен за посветените момент, но често се 
налага ученикът да бъде драстично коригиран. За съжаление твърде често 
себелюбието на ученика е толкова голямо, че той започва да се сърди или 
се отказва от дейност. И двата случая водят до фатален край – посветеният 
се оттегля и оставя душата сама да преодолее кризата, ако успее. На крачка 
от успеха Принцът е готов да прояви съмнение и затова болката и кръвта 
от одраскванията трябва да го върнат в ясното му съзнание на последо-
вател. Веднага следва правилното действие – счупва пшеничното зърно и 
открива ново миниатюрно семе – синапено. 

Синапеното зрънце е най-малкото семе от семеноплодните растения. 
Няма по-малко от него. Но от него израства огромното синапено дърво, 
често достигащо десет метра височина. И ражда хиляди и хиляди семенца. 
Символът е блестящ и означава смирение. Смирението на Принца да спре 
да се съмнява и да се довери на котката му дава възможност да стигне до 
това семе. Посветеният няма изявен личностен аспект, поне такъв, че да 
се смята за по-голям от другите. „Да имахте вяра колкото синапено зърно, 
щяхте да преместите тази планина!” – казва Христос. Вярата в Небето 
и Небесната защита дава увереността да се действа безпрекословно, пре-
даноотдадено – както му казват в Индия. Синапеното зърно има и друго 
качество – то е едно от най-лютите на вкус семена. Малко, незабележимо, 
люто и способно да израсте като голямо дърво. Какъв по-точен символ за 
посветен?! Придобил увереност, героят го разчупва и отвътре излиза про-
словутото ленено платно. Цели сто метра. Алхимия. Само по алхимичен 
път можем да си представим такова платно, навито прецизно на топче и 
напъхано в синапово семе. Вълшебно, разбира се. Но и действително, за-
щото всички са възхитени и очаровани. Веднага Царят казва, че Принцът 
заслужава царството. Момъкът отказва и се налага Царят да измисли ново 
изпитание и задължение – да си намерят жени. Тогава ще реши кой ще 
бъде наследникът – който има  най-красивата жена. Не най-добрата, най-
работната или най-богатата, а най-красивата.

Еволюцията на жената в Четвърта коренна раса е свързана именно с 
тази цел – да еволюира нейното тяло до такава хармоничност и красота, че 
да стане еталон за изящно тяло. Затова мъжете губят ума си при красива 
жена. Тайната е във факта, че когато на Агнишватите, боговете на ума, им 
е наредено да влязат в човешкото същество, живеещо на планетата Земя, 
те отказват в началото, защото телата на жените са били грозни. В цяла 
Коренна раса този проблем се отработва селективно и едва сега, в Пета 
Коренна раса, имаме наличието на подходящ тип тяло, в което може да 
пребивават Агнишватните ядра – огънят на Ума. 

Царят определено е наясно какво поколение трябва даде Майката на 
бъдещия род - жена на сина му и царица на народа си. Затова казва ясно 
и безапелационно: Най-красивата жена ще стане Съпруга и Царица. Това 
условие, второ по ред, не е никак характерно за един пропил се цар, затова 
ние разглеждахме тази слабост по-горе като временен недостиг на неговата 
Анима, като слабост на душата му, породена от страданието по любимата 
жена и от непоносимата самота без нея. Така страдат сродните души, до-
като се открият. А на него му е отнета по Съдба, тоест царят няма шанс 
да срещне друга  сродна душа на земята. И изпада в безпаметна мъка. Но 
намира сили да подложи на изпитание синовете си и то доста умно, както 
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започваме да се убеждаваме сами.
На Принца не му остава нищо друго, освен бързо да се върне при 

своята Котка – нещо, което през цялото време е желал. Когато стига при 
нея, тя го пита: Какво направи?! Защо го пита, щом може да следи отдалеч 
подробностите на неговите действия? Бих препоръчал на читателя сам да 
си отговори на този въпрос, но анализът изисква да кажа две думи: защото 
посветените така проверяват учениците си,  доколко са осмислили извър-
шеното от тях.  Изисква се самоанализ, лична оценка на личното дело и... 
себепреценка – изключително важно условие за развитието. 

Оказва се, че  Принцът не знае как да си намери жена. Заръката на 
бащата обаче не може да не бъде изпълнена. Всъщност, той хем не иска да 
се връща в царството на баща си, хем не може да не се подчини на нарежда-
нето му. Раздвоеното съзнание между дълг и желание е типично състояние 
при развитието на нашето съзнание. То е много силно, когато се отделим от 
света и в същото време трябва да живеем в него, според неговите закони. 
На определено ниво от развитието тази голяма вътрешна самота и битка с 
двойствения начин на живот разстройва съзнанието на ученика и той за-
почва да залита, да се люлее между двете реалности. Неведнъж такива уче-
ници занемаряват дейността си, изпадат в апатия и дълго време не могат 
да продължат напред. Някое уж незначително, уж във възможностите им 
да го преодолеят събитие ги изважда от набелязаната програма и те правят 
неподозирани от самите тях отклонения. 

В наше време похватите на тъмната ложа опират най-често до парите, 
властта и секса. Никак не е случаен фактът, че несигурните социални усло-
вия на живот тласкат душите към стремеж за подсигуряване, най-често за-
вличащ ги в тъмни и порочни сделки. Тънко преплетен с този проблем е и 
възможността да се практикува свободен секс. Впрочем двете вървят ръка 
за ръка. Нашият Принц няма недостиг на средства, той е напълно осигурен, 
не изпитва и себелюбивото чувство да бъде цар и господар, да бъде власт-
ник. На него му липсва съпруга в пълния смисъл на думата. Липсва му 
полово общуване. Когато вижда красивото тяло на омагьосаната принцеса, 
превърнала се за момент в жена, той усеща в себе си повика на природата и 
затова тъжен и сърдит пита: Защо си котка?!  Тоест: Защо не си жена? 

Този въпрос натъжава Принцесата. Тя няма основание да се сърди, 
но ясно разбира, че времето да се предприемат кардинални мерки за пре-
махване на проклятието е дошло. Тя осъзнава опасността да се провали 
единството им, ако не стане възможно половото им общуване. Тогава пред-
приема действия, чрез които да премахне забраните (магията) и да осигури 
общуването им. Идва ред на шестте магически атрибута, символизиращи  
мистичното преодоляване на реалните прегради на живота.

Камшикът. Колесницата. Премятането. Сабите. Опашката. Глава-
та.

Символа Шест го разяснихме достатъчно в приказката „Снежанка 
и седемте джуджета”. Той беше еднакъв като съдържание и за двамата  - 
Принцът и Принцесата, Мъжът и Жената. Като символ на съзвездие Рак, 
майката на Живота, „Вратата на Живота”, 6-тицата и 9-ката образуват не-
прекъснато следващи се символи, от които всеки олицетворява и другия, 
щом Колелото на живота се завърти. Символът 69 дава зрителна представа 
за движението на душите по окръжността на еволюцията. В него мъжкото 
и женското, човешкото (6) и божественото (9), се редуват, докато се пре-
върнат в сложната фигура на посветения човек в Козирог. 

Решена да предприеме конкретни действия за съпружеското си бъде-
ще, Принцесата обмисля как да премахне магията. Да наруши обаче Закона 
за Последователността и Пропорционалността е напълно недопустимо, 
затова тя отговаря:

- Не ме питай все още. Питай ме някой друг път. Мразя да живея в 
този свят.

За да отклони други въпроси и за да се увери, че Принцът наистина 
няма да иска повече да живее в царството на баща си, тя предлага да отидат 
заедно там. Защо не го е предложила по-рано, защо едва сега се решава да 
тръгне, за нас остава тайна. Идеята, че самата тя вече не издържа да живее 
сама в неизвестността на посветените хора, в тяхното трудно задължение 
да се подчиняват на строги закони, държащи ги извън живота, се разбира 
ясно от отговора й. Те се влюбват един в друг, тоест те копнеят за полово 
общуване, за взаимност и съпричастност като хора, а не като чисто духов-
ни души. Любовта като физически елемент от общуването между двама 
обичащи се изисква да се стигне до този момент – копнежа да се слеят. В 
този вътрешен копнеж и стимул се съдържа мотивацията на котката да 
предложи гостуването при бащата. Освен това тя знае, че синът трябва да 
изпълни повелята на баща си – да си намери съпруга, а вариантът Принцът 
да избере друга жена под действието на бащината повеля не е за прене-
брегване. В края на краищата Принцът е нормален човек и няма никаква 
пречка да иска съпруга, дом и деца. 

Давайки предложението си, тя веднага взема вълшебния огнен кам-
шик, замахва с него по трите посоки на света и се появява огнена каляс-
ка. Огнен камшик, огнена каляска. Два кода за естеството на света, в кой-
то живее и работи Принцесата-котка. От тях разбираме, че магическите 
царства и умения се намират в тази субстанция на първичните елементи 
-  огъня. Другите са вода, въздух и земя.  От небесната огнена субстанция 
пристига огнена колесница. Огънят, чрез който се ръководят енергиите на 
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трите посоки на света и в обятията на който (колесницата) влизат два-
мата, осъществява преминаването през световете, през пространството и 
времето. Огънят е прочистваща субстанция, обновяваща. „Злато и мед, 
пречистени в огън” се казва в Библията за металите, с които трябва да се 
дарява Йехова. 

Принцесата владее с камшика си трите посоки, но нищо не се казва 
за четвъртата. Коя е тя? Защо не се споменава нищо по-конкретно за нея? 
В тангризма четирите посоки на света имат четири сили, с които се ръко-
водят процесите на живота. Наричат се Джилове, които са земната проява 
на небесните Сили. Названието СИЛ означава енергия от небето. Назва-
нието ДЖИЛ означава съвършената субстанция на мъжко-женското нача-
ло (ДЖ). Те са символи на човека. Д – символ на Задния среден меридиан 
(гръбначния стълб), наречен на български Дум-ай – мъжка, огнена енер-
гия. В епоса за Марко Кралевити се нарича Синджир. Ж- Предният среден 
меридиан на зачатието, който е женският. Нарича се Жън-ай – майчинска-
та Ин енергия. Сричката ИЛ (или АЛ) означава, че енергиите на Джиловете 
са свързани с енергиите на Луната. Силите са свързани със Слънцето, а 
Джиловете с Луната. 

Разбираме, че става въпрос за владеене на енергии, свързани с двете 
основни небесни светила, влияещи върху живота на земята – кодът ДЖ 
означава, че двете са в единство. Огненият камшик и огнената колесни-
ца обаче показват, че процесите се извършват чрез енергията на Слънце-
то. Сакралното название на Слънчевата Йерархия в тангризма е ЙЕЛОИ 
или ЕЛЛИ. Когато произнасяме думата ЕЛЛИ, ние всъщност призовава-
ме съществата от Слънчевата йерархия.  Слънцето е мъжката енергия на  
планетарната ни система, а Луната е женската. Котката провежда процеса 
чрез енергиите на Слънцето.  Четвъртата страна, в която тя не замахва с 
камшика, е страната на лунното влияние. Всъщност ние знаем от устна-
та колобърска традиция, че посоките на света са три: Юд (или Север), Юг 
и Изток. Посоката Запад е производна, тя няма строго определено място. 
Започва винаги от там, където се намираме. Обръщаме се на Изток, за да 
гледаме в Слънцето и веднага зад нас започва Запад. Ако сме на противо-
положната страна на земята и се обърнем с лице към изгряващото слънце, 
посоката запад ще започва отново веднага зад нас. Ето защо котката за-
махва в трите посоки – четвъртата е посоката на нашето място в света на 
енергиите. Четвъртата посока е посоката на движението, на процесите, на 
развитието. И понеже посоките запад-изток се определят от Изтока – къ-
дето гледаме ние, четвъртата посока остава да е западната. Джилът Запад 
е джил на качеството, тоест неговите енергии извършват окачествяване 
на нашите лични качества. Там котката не може да направи нищо, в тази 

посока тя ще показва само уменията си. Джиловете са разяснени подробно 
в книгата „Колобър”.

Превъзходни кодове, съдържащи информация за дълбоките астро-
номични и психични знания на колобрите. Закодирани по този начин и 
свързани с трансмутационните процеси на „атомите по химично и пси-
хично сродство”, те определят ниво на земни и космични зависимости, 
които, както разбираме от текста, котката владее прекрасно. Тя поверява 
тази тайна и на съпруга си. По-късно ще видим, как Царят, хвърляйки ги 
в тъмницата, задържа огнения камшик, но котката успява да си го вземе 
и да избягат благодарение на него. Тя осъществява бягството им само и 
единствено чрез владеенето на тази тайна – да борави с енергиите на трите 
Джила.

Но ние сме все още на предстоящото гостуване на Котката и Прин-
ца в дома на баща му. Огнената колесница ги отвежда светкавично там. 
Бащата вижда, че синът му не идва с жена, а с някаква котка, и възкликва 
разочарован:

- Каква съпруга ще ти е една котка?! Не можеш дори да говориш с 
нея! 

Тези думи вбесяват Котката и тя решава да покаже коя е всъщност. 
Отива в другата стая, прави едно премятане през глава и се превръща в 
красавицата, каквато всъщност е. Когато я виждат, братята му и бащата 
онемяват от красотата й. Бащата веднага предлага Принцът да стане наслед-
ник и Цар на царството. Синът отказва и те се прибират отново в царство-
то на Котката, защото  тя не може дълго да бъде в човешко тяло. Момент – 
излиза, че синът знае възможността тя да става жена, макар и за кратко. Но 
досега разказът не ни дава тази информация. Остава да се запитаме защо 
котката до този момент не е показвала на сина, че може да става на жена?! 
Или го е правила? Изглежда сега тя прави тази демонстрация, за да убеди 
бащата, че тя е тази, която ще живее със сина му. И успява. Благодарение на 
своето магическо преобразование. Алхимично и мистично. 

Ето един блестящ пример за светкавична трансмутация на атомите 
по „химично” сродство с демонстрация на преминаване в царството на 
Животните.

Премятането през глава е едно много старо алхимично тайнство, от-
насящо се до стреса, до кризата и бързото излизане от нея. Премятането 
през глава е алхимичен процес, свързан с качествата  на кръвта. То е зале-
гнало дълбоко в традициите на нашия народ. Един от най-разпростране-
ните начини да се извади дете от стрес, след като се е уплашило от нещо, 
е да го накарат да се преметне през глава – кълбо напред. Моите  баби, 
тракийки по произход, му казваха прескундване. Да се прескундиш три 
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пъти беше задължително, щом някой от нас кажеше, че се е уплашил от 
нещо. От алхимична гледна точка този процес е свързан със състоянието 
на плазмата на кръвта, която променя своя състав, когато силен стрес об-
хване човека. 

Преобръщането „през глава напред” осъществява на алхимично 
ниво промяна, която връща старото състояние на плазмата, тоест преди 
действието на магията. След това  се премята „назад” и отново се превръща 
в котка. Кълбо напред и кълбо назад! Тайнството, което котката извършва 
пред царя, е тайнство за „алхимична трансмутация на атомите по химич-
но сродство на кръвта”. Кръвта е душата на човека. В Стария завет евре-
ите я наричат нефеш – душа. Премятайки се през глава, Котката извършва 
трансмутация на своите атоми по химично сродство чрез трансмутация на 
атомите по психично сродство, защото тя сама управлява процеса. Про-
меня душата си – от душа на котка променя субстанцията в душа на жена, 
на човек. Този двоен трансмутационен процес (напред-назад), подчертава 
високото посвещение на майката на живота, на владетелката на структу-
рирането на човешкия организъм - жената. От Снежанка до Котката ние 
разглеждаме именно тези сложни трансформации на материята, които при 
Снежанка са възможност за раждане, а при Котката  - възможности за ду-
ховно владеене на материята. 

Ядосана на бащата, твърдо подкрепена от своя любим, Принцесата 
отново извършва премятане и става пак котка. Тя се връща в магическия 
си организъм не защото иска, а защото трябва. Над нея тежи проклятие, 
тоест тя има дългове към цикъла и процесите на развитието на родовете,  
подлежащи на обучение.

Момъкът обаче  е сърдит. Мъжът надделява в него и той иска да знае 
защо и докога ще продължава този живот? Един ден Котката наточва като 
бръсначи три саби. Когато принцът се връща от лов, я вижда да лежи в 
леглото.

- Какво ти е, скъпа?! – пита той – Да не си болна?!
- Болна съм – отговаря тя. – Не мога повече да нося опашката си, 

много е тежка. Моля ти се, отрежи я, за да ми олекне.
- Как?! - възкликнал Принцът. – Тя е толкова красива! Не мога да ти 

причиня това. Ще те лекувам с вълшебен мехлем, който имам от моето цар-
ство.

- Ако не ми отрежеш опашката – казала тъжно котката след няколко 
дни, когато разбрали, че мехлемът не помага, – ще умра.

- Няма да умреш! – извикал развълнувано принцът – Ще извикаме 
лекари, ще те излекуваме!

Дните минавали, състоянието на котката се влошавало и накрая той 
склонил да й отреже опашката. Когато замахнал с острата като бръснач 
сабя и отсякъл красивата й опашка, котката се изправила в леглото и в съ-
щия миг се превърнала до кръста в красива млада жена. Бедрата й все още 
били на котка. Принцът бил очарован от красотата й, затова изненадата му 
била голяма, когато котката настояла отново:

Мразя този живот. Не искам да живея така повече! Моля те, отрежи - 
ми главата – ще получиш цялото ми царство и ще живееш богато и щаст-
ливо.

Как можеш да искаш това от мен! – скочил той ядосан – Обичам те - 
такава, каквато си. Не ми трябва богатството ти без теб!

Ако ме обичаш истински – - отрежи ми главата! Защо съм ти такава 
половинчата! Направи това добро за мен – отрежи ми главата!

Принцът дълго се съпротивявал, но внезапно се сетил, че тук има 
тайнство – нали така се дърпал и преди да отреже опашката й. В гласа й 
той доловил нещо странно. Освен това бил дълбоко убеден, че тя също го 
обича и не би искала да се разделят по такъв жесток начин. Та нали се оби-
чали и когато била цялата в тяло на котка?! Сетил се, че тя му говорила за 
магия и проклятие. Замахнал с втората сабя и отсякъл главата й. Миг след 
това пред очите му станало чудо – котката се превърнала в онази красива 
Принцеса, която той видял при баща си.

Още по-голяма била изненадата му, когато всички котки в двореца 
се превърнали също в хора. Дворецът се изпълнил с придворни, войници, 
слуги, музиканти и т.н.

И... Приказката не ни казва нищо за третата сабя. Мари-Луиз фон 
Франц, която подробно анализира приказката, също пропуска да ни обяс-
ни. За какво й е на принцесата третата сабя? В интерес на истината, опаш-
ката и главата могат да се отсекат успешно и с една сабя. Но в случая в 
текста се казва, че сабите са три.

Колобърският прочит казва следното. Първата сабя символизира 
действието, при което посветеният премахва тази част от нашето несъвър-
шенство, която принципно спира, задържа или деформира нашето раз-
витие. Принцът отсича опашката на котката, но се променя само горната 
половина на тялото й - до пъпа, без бедрата и краката. Променя се същест-
вената част от тялото. Тази алхимична промяна, защото всъщност тялото 
на котката се трансформира в човешко, настъпва когато премахваме еле-
мент от цялото, важен елемент. Опашката при животните играе ролята на 
кормило. Никое животно не може да бяга и да завива правилно по време на 
бяг, ако няма опашка - ако му я отрежем. Красотата и наличието на опашка 
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говорят за възможността котката да управлява своя организъм, докато е 
омагьосана като животно. Но когато трябва да стане човек, тя е нужно да се 
освободи от този тип инертно инстинктивно ръководство. Премахването 
на качества в случая се отнася до контрола над страстите. Режат й опашка-
та, но тя получава човешка глава и сърце. Следователно управлението на 
нейния живот преминава на друго ниво. 

Ще направим малко отклонение, за да обясним един символ от исто-
рията на нашия народ, който има изключителна важност и не е обяснен за-
доволително до този момент. Защо българите издигат за свое военно знаме 
конската опашка?! Както казахме вече, опашката е кормило, тя е символ на 
управлението на свещеното небесно животно КОН. Да се издигне опашка-
та на коня за символ, означава да се издигне символът на управлението, на 
способността да се ръководи и програмира бъдещето. Конската опашка не 
е само знаменен, но и държавен символ, защото българите – основополож-
ници на държавността на земята, издигат символа на организираността и 
реда, на канската власт и на небесното й предопределение. Разбира се тряб-
ва да знаем, че става въпрос за оплетената конска опашка. Оплетената на 
плитка опашка означава Ред, определен от Небето, Кана и Каганата (пар-
ламента). Такава, каквато я виждаме и днес на Мадарския конник. Трие-
динството на посветените.

Когато Котката се превръща в жена до таза, тя наистина става човеш-
ко същество, но все още има какво да се довършва в нейното окончателно 
трансмутиране. Тук трябва да разберем един съществен момент от еволю-
цията на посветените двойки: никой не може сам да трансмутира себе си 
до ниво на андрогинност. Това е работа на партньора. Само той може да 
претвори своята единосъщна половинка в същество, идентично на своя 
вид, без да унищожи полярността му. Нека си припомним отново Закона 
за Подобието: подобното привлича подобно!

Еволюцията на двамата може да продължи, само ако са подобия в 
единството си. Както е казано в Библията: По свой вид и подобие! Божест-
вата са заложили в нас възможността да станем като тях. Но преди това 
трябва да станем единни и единосъщни в целостта на двойката, а не на 
поляризираната противоположност. 

След като осъществява успешно първата част на процеса, Принцът 
трябва да довърши трансмутацията на химичните атоми по сродство на 
своята любима чрез втората сабя. Втората сабя отсича главата на прин-
цесата. Това е сабята на отстраняването на нашия низш ум и всичките 
произтичащи от това следствия като страсти, лъжа, алчност и т.н. низши 
желания. Отсичането на главата е процес на цялостна умствена промяна, 
а оттам и на всички физически части. Да не забравяме факта, че Принцът 

отсича човешка глава, а не котешка. Отсича главата, а се променят краката  
- стават човешки, следователно от този момент принцесата вече ще ходи 
само по човешките пътища, по пътя на доброто, и нищо животинско няма 
да има в нея. Еволюцията й е завършена напълно. Еволюиралият мъж за-
вършва общата им еволюция чрез своята лична дейност и изважда жената 
от царството на животинския свят. 

И тук е голямата тайна, заради която Ева бе обявена за грешница. 
Придобиването на знанието, на критериите за добро и зло, заставя човека, 
тоест Ева, да пропадне дълбоко в материята. Това й дава възможност да 
твори – да ражда, но я заставя да страда чрез несъвършенството на страс-
тите. Затова  тялото на принцесата от краката надолу се съпротивява,, 
опитва се да остане такова, каквото е било – на котка. Нека си припомним, 
че в Библията, когато Бог разбира за изяждането плода на познанието, об-
лича родоначалниците на човешкия род в дрехи от животински кожи – 
символът е ясен и точен. Затова Принцът го събличат, бият и му сменят 
три пъти дрехите, след което може да влезе в обществото на удостоени-
те. 

Днес много същества от женски пол са в положението на полутран-
сформация. За посветените техните тела откриват белези, които говорят 
за нуждата да им се „отрежат главите”, тоест да им се даде възможност да 
довършат трансмутацията на долната половина на тялото си, краката – ча-
стите, чрез които вървим по Пътя на еволюцията. Говорим за физическото 
тяло, въпреки че се отнася и за душевността им. Всички те са от кастата на 
тъмната ложа, тоест пропаднали души, на които е даден шанс да се пре-
обърнат. Нужна е много силна воля и пълен отказ от страстите, за да се 
приобщят безпрекословно към извеждащия ги напред партньор. Те трябва 
да се почувстват наистина единосъщни по дух и душа с партньора си, за да  
пожелаят не само съжителство по чувства, а подобието по душа и духов-
ни цели да стане пълно, цялостно. Принцът (Адам) извършва нужното и 
неговата пропаднала съпруга (Ева) отново се завръща в царството на себе-
подобните. Всички са щастливи – като в Райската градина. Отсъства само 
Богът-Баща, но той определено вече няма работа тук, защото двамата са 
достигнали високото ниво на посвещение в андрогинна цялост, следова-
телно те са вече богове - станали са като тях. 

Така втората сабя възстановява първоначалното състояние на физи-
ческия елемент носител на Духа-Душа.

Третата сабя не отсича нищо. Засега. Третата сабя е оръжието на пос-
ветения, действащ в материалното битие. Всеки посветен е воин-защит-
ник. Още в „Живата вода” видяхме за какво използва посветеният момък 
вълшебния меч и хляба. Мечът е бранно оръжие на защитниците-воини. 
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В „Котката” имаме сабя, защото сабята е лично оръжие, за лични цели – за 
защита на двойката.  С третата сабя Принцът ще брани своето единство и 
посветеност като воин, но и ще въдворява ред, ако се наложи. Третата сабя 
не е само символ на съвършенството, както го разглежда Мари-Луиз фон 
Франц, а символ на личното воинско съвършенство на двамата – нека не 
забравяме, че Принцесата-котка наточи трите саби, а Принцът  ги употре-
би.

Употребата на третата сабя е в принудителната  Война.
Стигнахме до основния въпрос на тъмната ложа, която се стреми да 

деформира човечеството чрез насилието и разврата. Тези типични за мъ-
жете (насилието) и жените (разврата) качества на деградиралата душев-
ност заставят всички критични моменти от процесите на еволюци-ята 
(циклите) да завършват по един и същи начин – чрез война. За нея гово-
рихме достатъчно в „Живата вода”. Сега допълваме, че тъмната ложа, чий-
то представител се явява бащата, не може да подмине възможността или да 
придобие Принцесата, тоест новото ниво, или да лее кръв за нея. Опитът 
на сина да се държи прилично и почтително със своя баща, когато научава, 
че той е задирял жена му, не е успешен, защото старата раса не може да про-
мени своите навици. Еволюцията не търпи остарелите догми да сковават 
развитието й: в стари мехове ново вино не се налива! Стига се до военни 
действия. 

И тук, в бранничеството на достигнатото духовно ниво, Принцът 
употребява своята трета сабя – която Принцесата-котка му приготви още 
преди собствената си трансмутация. Да се воюва срещу армията на котките 
е невъзможно и  при първото стълкновение армията на бащата търпи пъ-
лен крах. Пленен и свален от власт, царят моли за пощада. Разказвачът не 
дава отговор как е постъпил Синът, но ние се досещаме, че той не може да 
посегне на своя баща, защото ясно съзнава собственото му ниво и съдър-
жащата се в самия него генетична наследственост. А може би Мари-Луиз 
фон Франц не ни разказва приказката в нейната пълнота? Така или иначе, 
Принцът получава и царството на баща си, което естествено присъединя-
ва към своето, и хората от бащиното царство попадат под владеенето на 
посветените съпрузи. И в този естествен факт долавяме една много ясна и 
категорична податка за времето, когато Човечеството (като единен органи-
зъм) ще се управлява от посветените души, начело с най-великия  посветен 
на земята - хунорът Иисус Христос. ИИСАА – както го наричат българите, 
според устната колобърска традиция на тангризма.

С приказката „Котката” подробно описахме процесите на духовно-
то и социално развитие на жената. На посветената жена. Преминала през 
царството на тъмната магическа школа, тя носи в себе си готовността да 

изчаква своя избраник по съдба и да осъществи чрез него собственото си 
освобождение от царството на магията. Законът за привличане на Про-
тивоположностите,  претворен от духовното им развитие до Закона за 
Подобието, изгражда дългото и трудно трансмутиране на човешката тро-
ичност: тяло, душа и дух. Но двойката означава удвоените тяло дух и душа, 
което  прави две тройки, тоест шест. Шест е символът на човека. Девет 
е символът на духовно еволюиралиа човек. 6 и 9 дават ПЪТЯ на Цикъла, 
който душите и двойката извървяват, докато станат божествени същества. 
Сега можем да разберем защо именно в шестия месец се усети бременна 
Царицата след изяждането на ябълката – ембрионалната зрялост симво-
лизира раждането на духовния човек, който обаче може да се роди едва в 
деветия месец – символът на духовното същество. Затова човешката майка 
носи своя плод девет месеца, но той е пълноценно развит още на шестия 
месец.

Приказката представлява блестящо четиво за трансмутация на „ато-
мите по психично сродство” за обикновения читател и уникална инфор-
мация за посветените колобри, как осъществява своята дейност посветна-
та жена в рамките на един еволюционен цикъл. В частност показва и как 
посветеният мъж осъществява трансмутацията на „атомите по химично 
сродство” на своята половинка. Това е действащата Алхимия.

В следващата приказка ще разгледаме какво става, когато тези посве-
тени същества осъществяват единство със същества от съседни, паралел-
ни на нашия светове.
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САМОДИВСКО ЦАРСТВО
 
В една далечна гора живеели семейство дървари с три деца: момче и 

две момичета. Живеели в проста колиба със сламен покрив и малко покъ-
щнина. Бащата сечал дърва и ги продавал в града, с което изкарвал пари за 
прехраната на семейството си.  Един ден го ухапала отровна змия и той 
умрял. Синът, който от малък се трудел с баща си, започнал да сече дърва 
и да припечелва за прехраната на осиротялото семейство. Сестрите му 
берели малини, ягоди, билки  и други горски растения, които продавали на 
пазара, за да си помогнат. Майка им била много нещастна заради лоша-
та съдба на децата си. Тя научила дъщерите си да шият, да плетат, да 
тъкат и да везат – всичко, с което бедните девойки можели да изкарат 
прехраната си.

Една вечер синът нареждал насечените през деня дърва, когато  вне-
запно се извила буря, затрещели гръмотевици и силно притъмняло. Синът 
забързал да прибере и подреди дървата на сухо, за да не ги навали дъждът, 
но ставало така, че щом нареди няколко от тях, докато отивал за други, 
те падали обратно на земята. След няколко неуспешни опита момъкът 
разбрал, че някой нарочно бута дървата да падат, щом той се обърне. Не 
се стърпял и викнал ядосано:

- Кой се шегува с мен?! Я нека се покаже, да го видя!
Чул се ясен и гръмлив глас:
- Аз.
Дърварят се обърнал и видял зад себе си млад красив момък, облечен 

в златни дрехи, пламтящи като огън. Той държал за юзда червен кон, от 
чиито ноздри излизали пламъчета. Бил силен, наперен и буен кон.

Дърварят попитал дръзко, защото не се уплашил:
- Ти ли се подиграваш с мен? Кой си ти?
- Аз съм Принц от далечно царство. Идвам от Самодивската земя. 

Искам сестра ти за жена - отговорил конникът.
- Коя сестра – попитал дърварят. – Аз имам две: Зорница и Вечерни-

ца. Коя си харесал?
- Искам Вечерница – казал красавецът.
- Добре, но дали тя те иска? – отговорил дърварят. – Да я попитаме. 

Заповядай в къщи.
Влезли вътре. Вечерница много харесала красивия конник и се съгласи-

ла да се омъжи за него. Към полунощ, когато конникът разказал подробно 
кой е, откъде идва, качил Вечерница на коня и се изгубил в гъстата гора. На 
мястото, където стоял конят му, имало купчинка жълтици.

Минало време. От Вечерница и Огнения принц не пристигала никак-
ва вест. Майката се тревожела много. Всяка вечер тя чакала Вечерница-

та да изгрее на хоризонта и казвала с горест и мъка:
- Къде ли е сега моята Вечерница, как ли живее в далечното и чуждо 

царство без близки и роднини? Дали ще я видя някога пак?!
- Все лошото мислиш, мамо - казвал синът й, - тя е добре, щом не се 

обажда. Когато  човек е добре, не мисли за другите.
- Дано е така – казвала майката и влизала в къщата натъжена.
След време, една вечер, малко преди залез слънце, пред къщата им 

спрял буен и красив кон, язден от белобрад старец. Дрехите му били злат-
ни.

- Добър вечер - поздравил той семейството. – Аз идвам от Самодив-
ската земя. Вечерница е жена на моя син. Тя роди момченце и го кръстихме 
Пламък. Не тъгувайте за тях, всички са много добре. Обича ви и редовно 
говори за вас. Чуваме как майка й се тревожи, затова дойдох да ви кажа за 
внука и че всички са много добре.

След полунощ той яхнал гривестия си кон и се изгубил в гората. На 
мястото на коня блестяла купчинка жълтици.

- Блазе на Вечерница - казала след него Зорница. - Принцеса е в Само-
дивската земя, всички я тачат, кланят й се... дето се казва, на ръце я но-
сят. Да ще да дойде някой принц от там или от друго царство и за мене...

- Не приказвай така – казал брат й. – Ще оставиш майка ни сама. 
Сега сме богати и можем да живеем спокойно. Какво друго искаш?

- Щом ти е толкова мило за мама – казала Зорница, – защо не се оже-
ниш и да й доведеш снаха, да я отменя и раздумва?

Майката слушала и мълчала, преглъщайки сълзите си.
След време момъкът отишъл в гората и уморен решил да се измие 

на извора. Усетил внезапен порив на вятъра. Надигнал глава, опиянен от 
вятъра.

- Колко е хубаво! – възкликнал той и понечил пак да се наплиска с 
вода, но тя бързо изчезнала към дъното на извора.

- Какво става! – извикал момъкът. - Къде изчезна водата? Кой я изпи 
така бързо?!

- Аз – дочул зад себе си и се обърнал бързо.
Пред него стоял красив момък, облечен в сребърни дрехи. В ръката си 

държал сребърна юзда на напет бял кон.
- Защо се шегуваш с мен? – попитал дърварят. - Да не си от Самодив-

ската земя?!
- От там съм – отговорил момъкът. - Принц съм. Дойдох да искам 

сестра ти Зорница за съпруга. 
- Да не си брат на мъжа на Вечерница? – попитал дърварят.
- От Самодивската земя съм, но управлявам друго царство. Позна-

вам Огнения принц и жена му. Виждал съм и сина им Пламък,  висок е кол-
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кото тебе.
- Грешиш - казал дърварят, - той е само на една годинка, а аз съм по-

голям от майка му.
- Пламък наистина е на една година, но е голям колкото тебе. В на-

шата земя растем много по-бързо от вас. Бързо растем и бавно стареем. 
Живеем по хиляда години, че и повече...

- А умирате ли?! – попитал дърварят учуден.
- Умираме, разбира се, но  не от болести като вас, а от старост.
Пристигнали в къщата и Принцът казал на майката защо е дошъл. 

Зорница го харесала много и веднага тръгнала с него за Самодивската 
земя.

Когато момъкът напуснал къщата с коня си, под него останала шепа 
диаманти и скъпоценни камъни, които светели като звезди.

Майка и син останали да живеят сами в гората. Тя била много със-
тарена, въпреки че се радвала, дето дъщерите й са така щастливо омъже-
ни, макар и толкова далеч, че не могат да се виждат. След една година, от-
както Зорница се омъжила за втория принц, пред хижата спрял беловлас 
конник, който ги поздравил от Зорница и Вечерница.

Аз съм баща на Сребърния княз - казал той. - Зорница ми роди внуч-- 
ка и я кръстихме Росица. Момиченцето е много хубаво. Всички са живи и 
здрави. Недейте тъгува за Зорница, тя е честита като съпруга и принцеса 
на нашето царство. Сестра й също е добре, праща ви много поздрави.

След малко конникът препуснал към гората и изчезнал в нея. На мяс-
тото, където стоял конят, останала отново купчинка диаманти.

 Синът  цял ден работел, поддържал къщата, сечал дърва и гледал да 
не оставя майка си сама. Един ден излязъл да се разходи в гората. Завалял 
ситен лек дъждец, а на небето скоро грейнала великолепна дъга.

- Няма нищо по-хубаво от дъгата! – възкликнал той.
Зад него се чул глас:
- Който не е видял мене, не знае що е  хубост.
Обърнал се момъкът, но не видял никого. Чул само стъпки и една съ-

чка се счупила под нечия тежест. След време отново излязъл в гората да се 
поразходи. Пак завалял ситен лек дъждец и на небето се появила дъгата.

Ей, че е красива! – извикал възторжен момъкът. - Не съм виждал по-- 
красиво нещо от дъгата.

Когато видиш мен, момко, ще разбереш що е хубост – чул глас зад - 
себе си. Бързо се обърнал, но отново не видял никой, а само звук от тичащи 
стъпки.

От този ден той непрестанно мислел за случките и гласа, който чу-
вал. Не издържал дълго и отново се заскитал в гората. На едно място ви-
дял стадо диви кози, прицелил се бързо и стрелял с лъка си, но не можал да 

уцели никоя. Притичал зад една скала и отново опънал лъка, без да разбере, 
че непредпазливо е стъпил на люлеещ се камък. Подхлъзнал се и паднал в 
дълбоката пропаст. Счупил си двата крака и изпаднал в безсъзнание.

Майка му го чакала на двора, докато залезе слънцето, после влязла в 
къщата и заплакала, защото усещала, че нещо лошо се е случило на сина 
й. Задрямала и сънувала сън: върви по една стръмна пътека, над дълбока 
пропаст и вика сина си, защото знае, че е някъде там. Вижда го и иска да 
го събуди, за да си ходят, но пред нея застава една неземно красива девойка. 
Дрехите й светят на лунната светлина. Докоснала майката по рамото 
и казала:

- Не го буди! Остави го да се наспи! Той ще ми бъде мъж. Отдавна ме 
търси. Като се събуди, ще го заведа в Самодивската земя, където аз съм 
принцеса. Там ще живеем двамата. След година ще те вземем и тебе при 
нас.

Пробудила  се майката и зачакала утрото и сина си. Зазорило се, но 
синът й не се прибирал. Разбрала, че сънят й е истина и заплакала на глас:

Къде е тази Самодивска земя?! Там отива човек след като умре! Кле-- 
тият ми син.

На сутринта много доброволци тръгнали да търсят момъка, но на-
мерили само лъка и стрелите му. В това време самодивата отишла при 
лежащия в пропастта момък и казала:

- Стани! Ще те заведа в моята земя. Ще ми бъдеш мъж и ще станеш 
Принц на моето царство.

Момъкът се изправил и разбрал, че краката му са здрави, а в тяло-
то си усещал огромен прилив на сила. Тръгнал със самодивата, защото не 
помнел нищо от предишния си живот. Когато стигнали една голяма ска-
ла, самодивата казала неразбираеми думи и скалата се разтворила. Вътре 
имало красива каляска, теглена от четири крилати коня. Качили се и ка-
ляската полетяла. Много скоро стигнали в Самодивската земя. Когато 
стигнали в царството на самодивата, ги посрещнали хиляди придворни и 
прислужници, богато облечени и усмихнати.

Добре дошла, принцесо Зунице! – викали те радостно.- 
- Това е моят съпруг – казала Зуница. - Името му е Блясък. Той зана-

пред ще ви бъде Принц.
Всички се поклонили ниско на новият владетел. Градината била пъл-

на с малки джуджета, които весело поздравявали младоженците.
Самодивската земя била красива и много богата. Тук всички живеели 

в мир и разбирателство. Нямало бедни и богати, а само хора, изпълняващи 
различна работа. Всички били доволни и много трудолюбиви. Животните 
били миролюбиви и живеели в разбирателство като хората. Нямало хищ-
ници, нямало отровни змии, нямало зли животни. Блясък се срещал често с 
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другите принцове и принцеси, разговарял с тях и живеел безгрижно в новия 
си дом. Срещал се със сестрите и племенниците си, с техните съпрузи и 
близки, но не можел да си спомни, че това са близикте му. Един ден, по вре-
ме на гощавка, Царят на Самодивското царство разказал една гатанка: 

Имало на едно място старо дърво. То имало три клона: два гладки - 
и един възловат. Двама ловци минали от там и всеки откършил по един 
гладък клон. Посадили ги в градините си и те родили красиви плодове – еди-
ният ябълка, другият круша. Светкавица паднала, та откъснала третия 
клон - възловатия и го отнесла на небето. Посадили го там и пораснало 
златно дърво, а дървото на земята започнало да съхне и вехне с всеки из-
минат ден, защото нямало вече  клони. Познайте сега къде е това дърво и 
какво ще стане с него?!

Никой не можел да отгатне гатанката. Двамата принцове  - Огнени-
ят и Сребърният - се опитали, но отговорът бил друг. Накрая се обадила 
принцеса Зуница:

 Царю, чу какво казаха ловците, сега нека кажа аз: Аз откърших въз-- 
лестия клон, но обещах да пренеса и цялото дърво там, където е клонът. 
Когато дойде времето, ще го принеса, сега е още рано.

Ти разбра гатанката – казал Царят. – Двата гладки клона са две-- 
те дъщери на вдовицата, а възлестият е твоят съпруг Блясък. Ако не го 
беше спасила от смърт, той щеше да умре и майка му скоро след него щеше 
да почине от скръб по сина си. Обещала си да вземеш и майка им, помниш 
обещанието си, нали?!

 Да - отговорила Зуница. -   Ще си спазя обещанието. - 
Като чул този разговор, Блясък си спомнил кой е, спомнил си как пад-

нал от скалата в пропастта, познал сестрите си и племенниците, спом-
нил си, че на земята майка му живее сама в скръб и мъка. След време не 
издържал и казал на Зуница:

Аз имам човешко сърце. Живея в Самодивската земя, но страдам за - 
майка си... Кога ще я видя?!

Когато ни се роди син – отговорила Зуница. – Такъв е обичаят ни.- 
 Не мога да чакам – казал Блясък, – ще отида сам да взема майка си. - 

Ще кажа да впрегнат конете в каляската.
Мъчно ще идеш там – възразила кротко самодивата, – самодивски-- 

те коне няма да те слушат, а и не знаеш пътя ни натам, ни обратно.
Отишъл Блясък до двамата си зетьове и им поискал коне за Земята.

Имаме - отговорили те, - но няма да те слушат. - Послушай Зуница, - 
тя няма да пристъпи думата си.

Тогава Блясък отишъл при един Старец - най-старият коняр на цар-
ството и го помолил да му даде коне за Земята, които да го слушат.

Коне имаме много - отговорил конярят, – но не знаеш нито ти, нито - 

аз пътя до там. Ще ти дам коне. Ще ти дам и едно огледало, и златен кам-
шик. Огледалото ще ти показва пътя, но трябва да го държиш обратно 
на движението на конете, затова седни обратно на седлото – с лице към 
опашката на коня, иначе няма да виждаш пътя и ще се объркаш. Когато 
конят се запъне, шибни го с камшика и той ще тръгне отново.

Добре - казал Блясък. - Доведи ми коня.- 
Яхнал го и хвръкнали за Земята. Стигнали дълбока пропаст. Конят 

се спрял и не искал да премине.
Жаден съм - казал той на Блясък. - Дай ми вода да пия. - 

Блясък го шибнал с  камшика и конят прескочил пропастта, но от 
другата страна се запънал отново и казал жално:

- Ако не ми дадеш вода, не мога да ходя по-нататък. Жаден съм, дай 
ми да пия.

Блясък погледнал в огледалото и видял огромен вир наблизо. Стигна-
ли там, но конят подушил водата и казал:

Не е за мен тази вода. Ние сме самодивски коне и не пием сладка - 
вода, тя е за хората.

Тръгнали да търсят друга вода. Открили  голямо езеро и Блясък го 
завел да пие.

Не мога – отговорил конят, залитайки. – Тази вода е кисела, ще ме - 
отрови. Друга ми намери

Цял ден оглеждали местността, но никъде не намерили вода за коня. 
Блясък седнал разстроен на един камък и заплакал от мъка, че не може да 
напои коня, за да продължат напред към дома му. Конят навел глава, бли-
знал сълзите му и казал:

Тази вода е за мен. Тя дава най-много сили на хората и конете. - 
Стига, напих се. Качвай се да продължим пътя си.- 

Полетял конят и стигнал бързо в горската хижа. Всичко било разка-
пано и прогнило. Схлупена и неподдържана, къщичката изглеждала като 
че всеки миг ще падне на земята. Влязъл Блясък вътре и видял майка си да 
лежи много болна на леглото. Като го видяла обаче, майка му го познала и 
извикала:

Сине, момчето ми... Жив ли си?! Откъде идеш, сине?! - 
Блясък се навел, целунал майка си и й разказал всичко за Самодивска-

та земя. Накрая казал:
Стани да те заведа в Самодивското царство, мамо, там ще видиш - 

Зорница и Вечерница, а Зуница ще те излекува и ще живееш с нас щастли-
во.

 Не е за мене там, сине – казала майка му, – ще умра по пътя. Тук - 
съм се родила, тук искам да умра. Погребете ме при баща ти.

Блясък не искал да я оставя пак сама, затова я грабнал, метнал я на 
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седлото и хвръкнали към Самодивската земя. Когато стигнали, Зуница ги 
посрещнала, но лицето й било тъжно:

Знам, че обичаш майка си – казала тя, - но защо не ме послуша? Сега - 
майка ти ще умре скоро.

И наистина, когато видяла дъщерите и внуците си, старата жена 
заплакала от радост и издъхнала щастлива. Зуница разбрала мъката на 
своя съпруг и превърнала старицата в бистра река, от която  до днес пият 
самодивските коне, защото сълзите на майките са не само солени, но ня-
мат край като водата на  реките.

Анализ на приказката
Самодивите и самовилите са същества от царството, населяващо пре-

делите на нашата планетна система, но невидимо и неживеещо в общение с 
хората. Трябва да направим една разлика - тези същества не са от Елемен-
талното царство, които са повече стихийни, макар и разумни, а са от трети 
вид Свят, съществуващ успоредно с нашия и Eлементалния. 

Тази приказка ни разкрива един  свят, паралелен на нашия, в кой-
то ние самодоволно приемаме, че е единствен и уникален. Претенцията на 
човечеството да изявява себе си като неповторим уникат е колкото вярна, 
толкова смешна и нелепа. Вселената е изпълнена със Светове и Царства, 
които не само не можем да си представим и да опишем с въображението 
си, но  дори нямаме идея за тяхната форма на  съществуване. Тази дълбока 
тайна на тангризма е препълнена с изненади и очарователни истини, за 
съжаление недопустими за човешкия ум, привикнал да усвоява и да  прек-
роява света според своята собствена представа. Приказката разказва само 
за един от тези безбройни светове, присъстващ успоредно на нашия, един 
от Седемте слоя на близкото небе. Защото за българските колобри Свето-
вете в Слънчевата система са седем, но извън нея има много други, един от 
които е така наречената Горна земя – мястото, от където са дошли. 

Успоредният свят е изпълнен с основните въжделения на хората – 
живот без болести, без ранна  смърт, без страдание и мъка. Това е Самодив-
ското царство. Неговата действителност прилича на приказка, неговото 
ежедневие прилича на лелеяната мечта за щастието. Светът на самодивско-
то царство е светът на хармонията. За колобрите това е светът на пълноцен-
ната енергия ЦИ, която функционира естествено и пропорционално във 
всички същества, живеещи в него. Нашият герой достига до това царство 
благодарение на любовта на една самодива. Сестрите му - съпруги на два-
ма принца от същото царство, също са движени от любовта към земните 
хора. Към земните жени. А не беше ли писано в Битие: И тогава небесните 
синове като виждаха, че земните дъщери са красиви, влизаха при тях и ги 

вземаха за жени...”
Самодивските принцове правят същото.
И се раждат онези дивни хора, които преданието нарича деви и са-

модиви. Самодиви, не самовили, защото те са други. Самовилите са зли и 
отмъстителни. Нарицателното сама вила (самовила) съществува в разго-
ворната реч на нашия народ и дава информация за безполезност, за нещо, 
което не става за работа – с него не може да се направи нищо полезно. 
Както вила с един рог не може да направи нищо, тоест с нея не може сено 
да събереш, така и тези жени не стават за съпруги и майки. Защото във 
фолклора единствено бракът, съпружеството, определя отношенията като 
значителни и нужни  на рода и народа. Самовилата не може да стои в къща, 
да ражда и гледа деца, тя скита в планините, къпе се по пълнолуние  във 
вировете и орисва младите момци с тежка и зла съдба. Влюбените в само-
вили младежи или полудяват и стават несретници, или се давят, следвайки 
изгората си във водата. 

Страхът е бил основният начин да се предпазят хората от евентуална 
среща с тях. Има десетки песни и приказки, в които самовилите подлудя-
ват мъжете, но дори да им станат съпруги и да родят деца, рано или късно 
ги напускат. Така охарактеризирайки самовилата като опасно същество, 
преданието е прехвърлило и над самодивите тази характеристика, което  
не е вярно. В книгата „Колобар” говорихме за жената на колобъра Горски 
пазител или както народът го е наричал, Змей горянин. Неговата съпруга, 
наречена Баба Янга, контактува с хората и ги пази от срещи с колобъра-
охранител на извори и вирове, като се грижи в същото време да помогне 
на страдащите. 

Много често я срещаме в приказките като Стара жена, Горска бабич-
ка и т.н.  Тя е тази, която плаши хората и ги отстранява по този начин от 
чистите горски извори, в които водите притежават определени състави и 
качества. Тя знае къде, от коя вода да се даде на болния, за да оздравее от 
невярна болест. Нека си припомним Старицата от приказката „Златното 
момиче”, която преценява характера, определя отношението си и предо-
пределя живота на двете момичета. Тя не е зла, нито злонамерена – тя е 
пазителка на тайните. Самовилата е тази, която се шегува и наранява хора-
та, докато самодивата гледа на техните мъки и страдания със съчувствие, 
затова им помага. Сама дива (самодива) е нарицателно за род същества, 
което произхожда от българското определение за изключително красиво, 
неземно, самородно същество – див, дивен. Нека си спомним отново геро-
ините самодиви в песенното ни творчество, където те помагат винаги на 
хората.

В приказката „Самодивско царство” имаме нагледен пример за зна-
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нията на колобрите относно световете и по-точно за света на самодивите. 
Никъде, нито веднъж, героите на приказката не срещат злонамерени съ-
щества. Името Самодива произхожда от определението Дева, което значи 
бог. Девите са божествени същества. Те живеят в свят, успореден на нашия 
и представляват Йерархия от еволюцията на материалните светове и души, 
която ще се развие след нашата – човешката. Те са бъдещите хора. Те са така 
наречената Шеста творческа Йерархия – на безплътните същества от небе-
то, които обаче могат да контактуват с нашия свят както зрително, така и 
физически. 

От приказката разбираме, че могат и да раждат деца от земни мъже, 
както и обратното – земни жени да раждат деца от мъжете – деви. И така: 
дева означава божествено същество: самодева – самодива. Знанията на 
Девите са частично запазени на земята като книги и предания, наречени 
Веди. Тук размяната на съставните срички, един от често употребяваните 
от колобрите методи, е явна и лесно уловима. В основата на това опреде-
ление за съществата от Шеста творческа Йерархия лежи българската дума 
Див, Дивен, което означава неописуемо красив. Дивото е най-красивото 
състояние на нещо, защото няма намеса в неговото сътворение, тоест то е 
стопроцентово чиста проба. Българските богове Дивове и Дивни, описани 
в българската митология „Сказание за дъщерята на Кана”, са послужили 
за основа, корен на производната самодива или самовила. САМОДИВА в 
случая е производно на САМО - единствено и ДИВА – неземно красива. 
Ето защо по-горе заявихме, че самовила, произхождаща от САМО и ВИЛА 
не е съществото, описано в „Самодивско царство”.

В „Самодивското царство” не се случва нито една злина или нещас-
тие на земните хора. Интересно е да отбележим  и двете имена на земните 
девойки  - Вечерница и Зорница, които се омъжват за Принцове от само-
дивското царство. В българската астрономична традиция на колобрите 
Вечерница и Зорница са двете имена на планетата Венера, тоест имената 
имат небесна символика. Това  веднага навежда на мисълта, че момиче-
тата стават съпруги на друго небесно царство, наречено Самодивско. То 
се намира някъде в небето, защото конете са крилати и отлитат в небето. 
За разлика от Петте Долни земи, където Юнакът срещаше змейове, които 
ядат девойки, също като на земята, в Самодивското царство такива злини 
не могат да се случат. Оставаме с ясното внушение за живот на планетата 
Венера. Естествената логика и Законът за Аналогиите ни води към извода, 
че двете момичета носят името на планетата (Венера), тоест на планетното 
тяло, където те живеят със съпрузите си. Зорница и Вечерница. 

Ако внимателно разгледаме трите женски имена, които в приказка-
та имат основно значение, ще открием естствената връзка между имената 

на момичетата и самодивата Зуница. И днес в родопските краища наричат 
дъгата с името Зуница, Зунка. Дъгата е Седемцветна, което означава, че тя 
е връзката между Седемте нива на нашето небе, на неговите светове, кои-
то са седем. Ето как е дадено знанието за съществуващата връзка между 
Седемте свята на небето и планетата Земя. В чисто астрологичен аспект и 
във връзка със звездните имена на момичетата (Вечерница и Зорница) това 
означава, че съществува постоянна връзка между планетата ни и седемте 
главни планети, тъй като Венера е една от тях - най-близката. Другите шест 
планети имат своя цвят и съответстващата му вибрация, което означава 
– пълен набор на основната гама от вибрацията на светлината. Зуница, 
дъгата, е връзката между света на хората и световете на небето. Нейната 
седемстепенна вибрация поставя прегради или ги премахва, когато трябва 
да стане генетичен обмен между планетата Венера и Земята. Сега вече раз-
бираме, че Дъгата е специфичен канал за свързване на световете в Слън-
чевата система. Дъгата е най-красивият символ на връзката Земя-Небе, тя 
е видимата светлина, свързваща Горното с Долното. Една от най-късните 
религии на земята – юдаизма, също не я подминава в своята сакрална сим-
волика и я обявява за знак на Завета между Йехова и евреите.

Зуница е самодива, търсеща своя съпруг сред човешкия род. Тя е дъ-
гата, свързваща Небето със Земята. Зуница и Момъкът тогава са естестве-
ната връзка между двата успоредно съществуващи свята. Те раждат дете, 
тоест осъществяват половата връзка чрез брачното тайнство и това става 
толкова естествено, че читателят дори не се запитва възможно ли е. Из-
глежда – да, защото същото се потвърждава и от връзката на Принцовете 
от Самодивското царство със земните дъщери. 

В тази идея дълбоко и непринудено са вписани два съществени из-
вода: първият е, че връзката между световете на небето и света на земята 
е възможна и естествена. Вторият е възможността тези два свята да дават 
плодове, да раждат синове и дъщери. Съвсем не е случайно, че Вечерница 
ражда Син, а Зорница - Дъщеря. Вечерницата е Венера в нощния изгрев, 
а Зорницата е Венера в дневния си залез. От тази информация могат да се 
направят редица изводи, които убедени сме, колобрите са правели. Един от 
тях е: Небето съдържа, ражда и развива Огъня на космическото единство 
и енергия, олицетворен от сина на Огнения Принц и Вечерница – Пламък. 
Другият извод веднага се налага с идеята, че единството между Сребърния 
принц и Зорница дава плода Росица, тоест утринната вода (росата). 

Космичните енергии от мъжки тип се наричат с общото име Дух или 
ЯН. Те са небесният огън, но тъй като съюзът е между небесното  и земното 
човечество, плодът носи името Пламък – който гори само при наличието 
на  кислород. Пламъкът гори само във въздушна среда. Ето как колобрите 



a 282 A a 283 A

са знаели и разбирали, че небесното и земното имат общ символ в един 
момент от еволюцията на духовните същества. 

От друга страна, дъщерята  на Сребърния принц и Зорница се явява 
символ на утринната роса – на водата на еволюционното развитие на ма-
терията. Но тази вода идва от конденза на двата свята, затова Росица, чия-
то майка е символ на дневния залез, се проявява като плодоносно начало, 
като една нова материя, блестяща по тревата и природата. Нека си припом-
ним, че когато Сребърният принц и Баща му (Царят) си тръгват, на мяс-
тото, където са стояли конете им, остават купчинки скъпоценни камъни. 
Скъпоценните камъни и капките роса по цветята са блестящите символи 
на чистотата и красотата. Огненият принц (и Баща му) оставят купчинка 
злато. Златото е символ на пламъка, на енергията на горенето, на Слънцето 
(енергията на живота) и т.н. 

Така Огненият принц, архетипов символ на небесната енергия на 
Светлината,  и Сребърният принц, архетиповият символ на плодонос-
ността на водната субстанция (нощта, утробата, оплождането), съвмест-
но със земните дъщери, създават еволюционните същества и единството 
между Небесно човечество и Земното човечество. Неведнъж сме говорили 
за това, че на земята има няколко едновременно съществуващи човечест-
ва, по-точно хора, принадлежащи на различни йерархии. Съюзът между 
тях дава плодове и носи наследство. Не е така обаче в Библията, където се 
раждат никому ненужните титани, изчезнали вследствие на безплодното  
съществуване. Титаните, живеещи на земята, не дават наследство. 

Двамата Принца и двете Дъщери на човешкия род са архитепови сим-
воли на тези свързващи се същества, а техните деца - на посветените после-
дователи на общата им генетика. Огънят (Пламък) и Водата (Росица) носят 
тази прастара тайна закодирана в приказката „Самодивско царство”. 

Сега нека обърнем внимание на още един момент от повествова-
нието – ролята на Бащите, тоест на Царете от Самодивското царство. Те 
нямат роля в съвместното генетично творчество, те са само свидетели и 
посредници между световете, за да дадат своята положителна оценка, да 
успокоят Майката на земните деца и да изразят своето благоразположе-
ние към възможността двата свята да общуват генетически. Царете, както 
винаги, са приключили своите дейности, но тези двамата зорко следят как 
се развиват следствията от съединението на световете. Към тях трябва да 
прибавим и Царя на Самодивското царство, който разказва приказката на 
вечерята на принцовете и принцесите на царството. Веднага става ясно, че 
имаме един по-голям цар, защото не се споменава дали той е баща на Ог-
нения, или на Сребърния принц. Като носещи титлата Принц,  те са синове 
на царе, но имаме още един ЦАР - определящ и наблюдаващ законите на 

самодивското царство.
Когато чуват гатанката, Двамата принцове не могат да схванат, че те 

са ловците, а гладките клони са техните земни съпруги.  Но Зуница, връз-
ката между Земята  и Небето (дъгата), схваща намека и казва, че ще удържи 
обещанието си. Толкова. Тя трябва само да потвърди изпълнението на обе-
та си да вземе Майката на земните хора в царството на самодивите. 

Тази гатанка събужда паметта на Момъка. Отново няма собствено  
име, защото Зуница едва в Самодивското царство го назовава Блясък.  Га-
танката събужда спомена за майка му и сестрите му. И той обявява: АЗ 
имам човешко сърце. Много тънка разлика между земните и небесните 
същества – хората притежават друга, сърдечна чувствителност. По-фина, 
по-голяма, по-емоционална. Може би тук се крие голямата разлика меж-
ду съществата от двата свята - в чувствителността. Нека си припомним 
легендата за падналите ангели, между които и Луцифер. Ще погледнем от 
по-друг ъгъл на нея. Ами ако небесните същества, пропадащи трайно в ма-
териалната сфера на земята и оставащи тук за дълго, са тези Синове, които 
идват, за да създадат поколение и да развият по-фина чувствителност? Кой 
може да оспори или да отрече, че качеството на висшите вибрации може би 
се създава в полетата на най-тежката вибрация – земната? Двамата Принца 
се завръщат обратно, защото тяхната роля е да дадат средно поколение, 
носещо генетично единство – детето. Същата роля изпълнява и Момъкът в 
тяхното царство – не е ли това информация именно за възможността трай-
но да се пребивава в едно от царствата, защото Пламък и Росица, както и 
бъдещото дете на Блясък и Зуница,  живеят в неземното царство. Анали-
зите навеждат на мисълта за една по-друга трайност – смесването на двата 
свята, при определени условия  и на двете места. Колосална по значимост 
информация – днешната генетична наука все още няма дори идея за тази 
възможност ДНК да репродуцира на други, не земни нива. 

На пръв поглед ясната и без особени фантазии приказка изглежда 
елементарна, но всъщност тя крие и тайната за ролята на посветените,  на 
знаещите, подпомагащи човешкия род в неговата еволюция. В „Самодив-
ско царство” тя е предадена чрез образа на Стареца коняр в конюшните на 
принцеса Зуница. Оказва се, че той единствен знае как героят да излезе от 
царството на самодивите и как да се върне обратно. Старият атрибут на 
маговете – огледалото - решава този въпрос, който дори Принцовете не мо-
гат. А камшикът дава възможността за подчинение на самодивските коне. 

Конят при българите и траките е символ на Слънцето, Енергията на 
Светлината. Значи в Самодивското царство енергията на Слънцето също 
работи. Изводът, че царството се намира в Слънчевата система, се налага 
веднага. Юнакът ползва атрибута на посветените магове - огледалото и ат-
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рибутът на силата – камшикът. Но това не стига, за да успее начинанието. 
Тогава идват сълзите – водата на личното страдание, които посветените 
ученици проливат в процеса на своето обучение. Конят отказва сладката 
вода - тя е за хората, отказва и  киселата – тя е за злите същества, самовили-
те и дяволите, но пие от водата на страдането, защото тя идва от сърцето. 
Солената вода. Тези два символа срещаме често в приказките, особено в 
Ян Бибиян. Съществото на Светлината, Конят, не може да пие друга вода, 
освен сърдечната. Тя е истинската вода на еволюцията, затова разказвачът 
чрез Зуница превръща майчините сълзи в река, от която пият само само-
дивските коне. Така нарушаването на един от принципите на общуването 
на двата свята – довеждането на майката преждевременно в света на само-
дивите, което причинява смъртта й, става безсмъртен апотеоз на майчина-
та любов и страдание.

И накрая ще се спрем върху символиката на името на главния герой, 
което получава в Самодивското царство - Блясък. Блясъкът е качество на 
предмет, определено чрез светлината, тоест на отражението, което прави 
светлината, попадайки върху идеално полираната повърхност на предме-
та. Блясъкът е отразена светлина. В този случай имаме податка за име, ко-
ето символизира качествата на главния герой, на неговата нова същност. 
От син на дървар, момъкът става блестящ принц на народ от царството 
на самодивите. Това е идеалният ученик, идеалният посветен, достигнал в 
своята лична еволюция излъчване на аурата си във видимия диапазон на 
светлината. 

Самодивското царство, по-скоро Зуница, променя цялата същност 
на героя. Тя не само лекува раните му, но изпълва тялото му с нова не-
подозирана от него сила и излъчване. Това е душата от земното царство, 
достигнала духовното ниво на Пътник, тоест на преминаващ от един свят 
в друг, а това е вече посветеният от приказката „Живата вода”. Той е овла-
дял цялото земно тайнство и може да отива в съседните светове, където е 
оставил (в това си прераждане) своята вярна съпруга, светеща и красива 
като небесната дъга – ореолът на небето. Разбираме още, че щом започне да 
скита между световете, Посветеният в ниво Блясък,  тоест Дева преминала 
успешно през човешката еволюция, оставя на Небето своята сродна поло-
винка, която в определеното време ще го вземе в света на Девите.

ЗМЕЙОВА НЕВЕСТА 

Живяло някога едно момиче, най-хубавото и най-работното. Харесал 
го най-добрият и най-хубавият момък на селото и го поискал за жена.

Не може, юначе! -  отвърнало момичето. – Страшен змей долита - 
всяка вечер пред къщата ми  и иска да ме вземе за жена - как да се оженя за 
тебе?!

Не бой се -  казал момъкът. – Като се оженим, ще те скрия  вкъщи. - 
Никъде няма да ходиш, няма да излизаш от къщата и той ще те забрави.

Оженили се. Родил им се син. Жената не излизала от къщи осем годи-
ни. На деветата година решила да излезе и да занесе на мъжа си храна на 
нивата. Както се хранели, изведнаж небето потъмняло и докато се усе-
тят, тъмен облак покрил нивата, мъжа и жената. Щом облакът се разсе-
ял, мъжът видял, че жена му я няма при него. Разбрал юнакът, че змеят не 
се е отказал и е отвлякъл жена му във владенията си. 

Разболял се момъкът, легнал тежко болен, но трябвало да отгледа 
сина си. Минали години, детето станало на двайсет  и една. Тогава, една 
вечер като си приказвали с баща си, младежът попитал:

Тате, защо все мълчиш и не ми казваш нищо за майка ми? Помня, че - 
имах майка, но изведнаж тя изчезна. Къде отиде, какво стана с нея?

Заплакал бащата и разказал на сина си трагедията на своя живот.
Отивам да търся майка си! – казал момъкът и се застягал за път. - 

Благословил го баща му и той потеглил по широкия свят. Дълго обикалял, 
докато накрая застигнал едно огромно стадо с едри хубави овце.

На кого са тези овце? – попитал той овчарите.- 
На Змея – отговорили те.- 
Имате ли  работа  за мен? Искам да работя с вас.- 

Започнал работа при овчарите. Скоро забелязал, че всяка сутрин при 
стадото пристигала жена с две големи ведра на рамо. Тя ги пълнела с мляко 
и ги носела на змея за закуска. Момъкът отишъл при нея. Още като го пог-
леднала в очите, жената възкликнала:

Сине! Много си пораснал, но те познах, сине! Бягай оттук, че змеят - 
ако те види, ще те убие!

Не се бой, мамо! – казал момъкът – Дошъл съм да убия змея и да те - 
освободя от него.

- Де да можеше... - казала тя с въздишка. – Той е много силен. Не може 
да умре, защото има две сърца  и душата му не е у него.

А къде е? – попитал синът.- 
При второто му сърце. То е у едно чудовище, което живее в далечна - 

планина. В планината има езеро, в езерото се крие чудовището, в чудови-
щето има свиня, в свинята - заек, в заека – гълъб, а в него – стъклено кълбо, 
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в което е второто му сърце, в което  живее душата на змея. Сърцето му 
е голямо колкото просено зрънце, но докато е здраво стъкленото кълбо, 
змеят е безсмъртен. 

А къде е планината, мале? – попитал синът.- 
Далече. Зад седем реки, седем гори и седем планини, зад които заляз-- 

ва слънцето. Дотам се стига много трудно и само на собствените си нозе.
Не се плаши! – казал момъкът – Ще се върна със стъкленото кълбо.- 

И той тръгнал отново на път. Минал през седем реки, седем гори 
и седем планини, скъсал седем чифта обувки. На седмата сутрин видял в 
далечината  голям град, с високи кули и много бойници по тях. Вътре било 
пълно с красиви дворци. Тръгнал към града. Когато наближил,  около него 
изскочили от засада група войници и го хванали. Обяснили му, че царската 
дъщеря ще се жени, но съдбата й е да се омъжи за първия пътник, който в 
този ден приближи града на собствените си нозе. Завели го при принцеса-
та. Тя била толкова красива, че той моментално се влюбил в нея. Царят 
искал да ги ожени веднага, но момъкът казал.

- Имам да върша една много специална работа. Докато не я свърша, 
не мога да се женя. Покажете ми къде се намира езерото с чудовището – 
трябва да го убия.

- Как ще го убиеш?! – възкликнал царят. – Ние от години патим от 
него. Що момци загинаха! Ти си мой зет и не те пущам да отидеш на явна 
смърт!

- Не мога! – казал момъкът. – Дал съм обет да убия чудовището и да 
занеса сърцето му на майка ми. Ако не изпълня обещанието си, ще изменя 
на родителите си.

Съгласил се царят, тогава той тръгнал към високата планина, ко-
ято му показали, както и мястото, където живее чудовището. Стигнал 
момъкът там на седмия ден и се провикнал:

Къде си чудовище?! Излез да се бием, да видим кой е по-силен!- 
Разбунили се водите на езерото, изплувало чудовището  и започнала 

люта битка. Борили се до вечерта. Никой не надделявал над другия.
Ех, да  знаеше змеят сега да изпие едно ведро с  мляко заради мен, - 

щях да те закопая девет педи в земята!
Да беше тук царската дъщеря – извикал момъкът, – само да ме пог-- 

ледне в очите и щях да те закопая девет педи в земята!
Залязло слънцето. Момъкът легнал да спи в една пещера, а чудовище-

то се скрило в езерото.
В това време към мястото на борбата тайно приближавала  принце-

сата, която не могла да изостави годеника си сам. Тя и придружаващите я 
войници бързали по пътя към езерото. Настъпил вторият ден. С изгрева 
на Слънцето двамата подновили борбата. Когато наближил залезът, чу-

довището се провикнало с цяло гърло:
- Ех, сега да знае змеят да изпие едно ведро мляко за мен, ще те забия 

девет педи в земята!
- Ако беше тук принцесата да ме погледне в очите, девет педи ще те 

забия в земята! – извикал и момъкът уморено.
Тогава зад дърветата изскочила смело принцесата и го погледнала в 

очиете. Неземна енергия нахлула в тялото на момъка и той със страшна 
сила забил чудовището девет педи в земята. Разпрал корема му и от него 
изскочила една дива и свирепа свиня, но войниците на принцесата веднага 
я простреляли и тя паднала мъртва. От нея изскочил огромен див заек и 
хукнал да бяга, но стрелците на принцесата го повалили мъртъв. Веднага 
от него изскочил голям черен гълъб и се стрелна в небето, но царските соко-
ли го настигнали и го повалили на земята. Момъкът изтичал, разтворил 
гърдите на гълъба и извадил от него малко стъклено шишенце.

- Това ми трябваше! – извикал той радостно – Връщаме се обратно.
Заминал веднага за двореца на змея. Там всичко било мрачно и тъмно. 

Овцете били малки, слаби и немощни. Самият змей лежал на легло и не 
можел да стане. Приближил момъкът и казал:

- Ти открадна майка ми и ме остави сирак, а баща ми се поболя и 
лежи двайсет и осем години на легло.  Сега ще умреш.

Недей! – примолил  се змеят – Дай само да се докосна до стъклото и - 
тогава ме убий!

Момъкът разбрал коварството му и с цялата си сила ударил стък-
лото в мраморния под. Стъклото се разбило на парчета. Сърцето паднало 
и се разделило с душата на змея, който веднага умрял. Взел майка си момъ-
кът, после отишли в селото, където още лежал болен баща му и тримата 
се върнали в царството на неговата годеница, където царували вечно, за-
щото това царство било вълшебно и безсмъртно.

Анализ на приказката
На първо място ни предстои да анализираме една от най-интерес-

ните приказки по отношение на възможностите на нашето съзнание да 
контактува със съседните по съзнание светове от по-низшите царства  и 
йерархии. В предишната приказка разгледахме какви са възможностите 
на земните хора да контактуват с един паралелен на нашия свят, като раз-
виват тези контакти до взаимовръзки на ниво ДНК. Сега става въпрос за 
присъствие на друг съседен свят, в който съществуват създания, можещи 
да влизат в съприкосновение  с нашия, но не могат да създават общи на-
следници, както беше в предишната приказка – змеят и жената нямат деца, 
не се съобщава да са родили такива. Така става ясно, че двата свята същест-
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вуват един в друг, но не могат да създават общо битие. 
На второ място трябва да разберем как действат Законът за Цикли-

чността и Законът за Пропорционалността и Последователността. При-
казката притежава много цифрови символи, които разгледани като кодове, 
дават знанието за тези закони и как те се прилагат в живота на хората.

От самото начало разказвачът определя двамата главни герои, които 
този път са представители на народа. В тази приказка нямаме предизви-
кателството на борбата между различните обществени слоеве - момичето 
и момчето са хора от народа. И въпреки това те са синоними на кодовете 
Принц и Принцеса. Тяхната изключителна красота, доброта и трудолюбие 
ги определят като съвършени представители на хората, каквито са обик-
новено всички герои на приказките. Интригата започва в момента, когато 
става въпрос за лично, семейно творчество –  момчето иска от момичето 
да се оженят. И веднага става ясно, че пречката идва отвън, от друг вид съ-
щество, което може да се намесва в живота на хората и дори да ги терори-
зира. Змейовото царство, пък и самият змей като понятие, е представител 
на регресивното, несъзнателно, чисто животинско  битие на съществата, 
които имат страсти, желания и силата да ги постигат, но нямат сърдечност-
та и добротата на хората. Нека си припомним, че и самодивите нямаха чо-
вешката чувствителност, но имаха доброта и разбиране към чувствата им. 
Змеят не се интересува, че момичето вече осем години е съпруга и майка, 
той краде пожеланата жена от нивата, без да мисли за последствията. На-
родното въображение, в случая колобърската сакрална кодировка, са ос-
тавили в преданията ни знанието за съществата от този свят, успореден 
на нашия, в който първите представители на Животинското царство на 
земята – земноводните, са дали своя еволюционен плод. 

Ще направим едно отклонение, за да разясним вложената в текста 
тайна за съществата от земноводния вид, които след като са еволюирали 
до човешкото царство, не могат да преодолеят своя изключително специ-
фичен характер. Змиите поглъщат организмите цели, преработват ги и 
превръщат дори отпадъците им в своя отрова, с която отново убиват жи-
вотни. Характерното за тези животни е, че те не могат да спрат да действат 
регресиращо върху своята „жертва”, дори когато я обичат. Принципното 
залагане на единствената им възможност да се изхранват като поглъщат 
организма (целия, без остатък), ги направлява и в отношенията им с други-
те хора. Казано  по-просто: тези същества, когато са вече хора, продължа-
ват в отношенията си с другите да постъпват като със свое пълно притежа-
ние, като със своя собственост, която те „поглъщат” стопроцентово. Дори 
когато възникнат любовни отношения между същества с такъв произход и 
друг човек, те подхождат към него по този начин. Тяхната енергия е всеп-

роникваща и партньорът им се превръща в жертва. Енергийният потен-
циал на хората тип земноводни превзема енергийното поле на другия и го 
стагнира до пълното му обезличаване.

Този процес често води до респектираща реакция за защита у дру-
гия, но обикновено под въздействието на любовта партньорът не може да 
се освободи навреме и скоро  психично, а после и организмът му, започ-
ват да боледуват и дори могат да стигнат до смърт. Чуваме да се говори за 
така наречените енергийни вампири, които изсмукват енергията на своите 
партньори, обезличавайки ги първо емоционално и интелектуално, а след 
това и физически. Последните се превръщат на сенки на партньора от зем-
новоден тип. Това е самата истина. Хората, произлезли от този тип живот-
ни, въпреки че не го желаят съзнателно, оказват разрушително влияние 
върху другите шест животински типа приемници на алхимичната транс-
мутация „Животно-Човек”. В Библията именно затова се използва змията 
като синоним на цялото царство на рептилиите и символ на злото. Самата 
душа, тип земноводно, не знае за тази своя специфичност на енергийното 
си поле, но несъмнено отчита как всяка нейна връзка един ден стига до 
срив или стагнация в отношенията. Този процес започва бързо, но настъп-
ва забележимо доста по-бавно, обикновено когато другата душа осъзнае, 
че енергийно е срината. 

Характерен белег за тези хора е тяхната студенина. Всички земновод-
ни са студенокръвни същества и това дава дълги и трудни последствия, 
когато станат хора. Характерно за тях е, че изпитват бързо полово или ин-
телектуално привличане, което ги прави подвластни на желанието да се 
приобщят към избраника. В личен план те най-често сами започват лю-
бовната игра, докато получат исканото. Тогава стават хладни и нежността, 
така типична за другите хора след полово общуване, се изпарява бързо. До-
като трае любовният импулс те са рядко гальовни, нежни и любвеобилни, 
но веднага след това  охладняват – могат да скочат и да започнат изоставена 
работа или да проведат дълъг разговор по телефона, след който с учудване 
да констатират, че партньорът им е още в леглото, докато те вече са готови 
да изтичат до офиса си и да проведат делови разговор. За тях любовта е 
израз на краткотраен акт, от който се извличат определени ползи, след ко-
ето интересът им минава. Близо тридесетгодишни наблюдения над пред-
ставители на Седемте животински рода, чрез които душите преминават от 
животинския в човешкия свят, потвърждават един факт: всички предста-
вители на типа земноводни изпитват огромно влечение към полигам-
ност. Те рядко имат само по един партньор, а много често са и бисексуал-
ни, тоест хомосексуалната им ориентация е голяма. Бисексуалността най-
често  е разпространена сред жените. Типични за тях са така наречените 
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„командировъчни любови”, защото почти навсякъде имат по един любовен 
партньор, към който не се привързват, но и не пропускат възможността, 
ако има такава. Студенината, която те излъчват, е носител на отношения, 
които  могат да доведат до сериозни недоразумения, тъй като шестте други 
типа са далеч „по-горещи” от тях. Те са и ужасно ревниви, защото  смятат, 
че всички живеят по този начин, че ги използват непрекъснато.

Змеят в нашата приказка е илюстрация на този тип същества, което 
отговаря точно на поведението му – пожелал жената, той не се интересува 
съпруга ли е, майка ли е, има ли деца и кой ще ги гледа след отвличането и 
т.н. Хората, представители на този вид животни, се вписват много трудно 
в обществото. Те най-често са отблъсквани несъзнателно, но неотменно от 
другите, чиито души интуитивно усещат произхода им. Тяхното приобща-
ване към света на другите е лесно в началото, но после настъпват дистан-
цираност и често студенина, която ги прави нещастни. 

В „Самодивско царство” видяхме, че това става лесно и без пробле-
ми, но в тази приказка процесът се оказва невъзможен. Цикълът Двайсет 
и едно, характерен с процесите на Зараждането и Зреенето, не дава деца 
на змея и невестата. Вторият цикъл Четиридесет и две, когато на духовно 
ниво се осъществяват трансмутациите по „психично сродство”, също не 
е дал никакви положителни резултати, защото майката желае смъртта на 
змея, тя желае освобождението си. Но то не може да настъпи от самосебе 
си – трябва някой да се жертва за нея. В случая това е нейният син. 

В живота обаче същество от тип земноводни може да осъществи ду-
ховната си еволюция, само ако същество от друг вид извърши героизма „да 
се жертва” чрез любовта си за спасението му. Това е велик подвиг, защото 
всички земноводни същества са подчинени на тъмната ложа и като такива 
носят в себе си по рождение тяхното присъствие. Битката е много тежка, 
борбата е дълга и често дори смъртоносна, защото ложата се стреми да за-
държи своите представители тук, на земята, чрез задържането на личната 
им духовна еволюция. Може би сега читателят ще осъзнае защо светът на 
дяволите непрекъснато се стреми да накара хората да извършват така на-
речените грехове, тоест да правят неща, спиращи духовното им израства-
не. Хомосексуализмът, за който споменахме по-горе, е  един от тези начи-
ни. Разюзданият полов живот е другият. Парите, алкохолът и наркотиците 
водят естествено към такова следствие.

Саможертвата на души от другите типове същества, които чрез любо-
вта извършват подвига на трансформацията са напълно безпомощни, ако  
душата тип земноводно не вложи цялата си воля и устременост за духов-
на промяна и физическо коригиране (да си припомним „Котката”). Такава 
душа трябва да се откаже напълно от своята свободна воля, да се подчини 

на водачеството  и да трансмутира съзнателно чувствата си към процесите 
на промяната. Обяснено чрез закона за Пропорциите и Последовтелност-
та, това означава, че душата трябва да се откаже от развитие чрез закона за  
Противоположностите и да се подчини напълно на действието на Закона 
за Подобието. Нейният успех ще бъде в личната й трансмутация до подо-
бие с партньора си. 

В случай, че някой осъзнава своята роля като подобна, което означа-
ва, че е посветен и съдбата му е поставила задача-изпитание, нека знае, че 
трудностите започват веднага след първата година на интимните им отно-
шения и завършват в деветата година – ако издържи дотогава. Възможно 
е, но се изисква продължителна устойчивост при  огромно енергийно на-
товарване, защото енергиите на земноводната душа ще го съсипват сис-
темно, включително и физически. Най-често изключителното честолюбие, 
гордост и хитрост на съществото от тип земноводни не му позволяват да 
съзре собственото си положение и те хладнокръвно си живеят живота та-
къв, какъвто им харесва, а това означава пълен еволюционен провал – как-
то става и със змея в нашата приказка, защото той не еволюира при съпру-
жеството си с човешката жена. Ако през периода на съвместен живот със 
жената от Човешкото царство той беше променил своята същност, тогава 
щеше да получи чрез любовта на жената трансмутиране  на съзнанието 
си.

Този змей е и небесен, защото е крилат, но той е и земен, защото замъ-
кът му се намира на земята, а земните хора му пасат стадата. Вложеното в 
този текст знание за общуването между двата свята позволява да осъзнаем, 
че змейовото съзнание се намира в нас, в хората. Защото тази приказка е 
приказка за нивата на съзнанието на два противоположни вида същества 
– хората и земноводните. Еволюцията на тези същества е характерна и ко-
ренно различна. Змейовете нямат фини чувства, а груби желания, които 
трябва да бъдат удовлетворени, независимо от това, какво струва на други-
те. Хората от своя страна имат фино развита нервна система, заради което 
имат и много по-фини чувства. В предишната приказка този въпрос беше 
ясно поднесен в думите на Блясък: Аз съм човек  и имам човешко сърце. 
Самодивата разбира това качество на хората, докато змеят въобще не се 
интересува от психиката им.

Така колобрите ни предават знанието за нивото на съзнанието на хо-
рата, произлезли  и достигнали развитие от структурата на земноводните. 
Става въпрос за  низшето съзнание на човека. То борави с елементарните 
желания и удоволствия. Можем да конкретизираме, че оттук нататък ще 
става въпрос именно за този проблем у хората – победата над собственото 
си низше съзнание, което като Змей (тяло) и Чудовище (чувства) консуми-
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ра света около себе си, без да си дава сметка за следствията върху другите. 
Приказката започва именно затова веднага с  проблема – низшето 

съзнание иска да завладее момичето - иска го за жена. Низшето съзнание 
преобладава и се развива в женския аспект на нашето битие. Това е жената 
-майка, съпругата, възпроизвеждащата битието. Материнските енергии на 
нашето съществуване преобладават в този аспект на двуполярното един-
ство на ИН и ЯН, на андрогинното единство Жена – Мъж. Низшето съзна-
ние е наследствено, а Висшето е в процес на съзряване. Следователно про-
блемът между  Момчето и Момичето е проблем на нивата на съзнанието 
на двата пола. Ако Момчето и Момичето отговарят на народния аспект, а 
Принцът и Принцесата на елитния, то става ясно, че движението на еволю-
ционните процеси на съзнанието ни се провокира и активира от низшия 
аспект в нас, в нашия ум. Змеят, низшият аспект, краде съответстващия 
му представител на човешкия род (жената), защото в нейните физически 
качества и в способността да възпроизвежда рода си той намира поле за 
развитие. Генетично развитие. 

Жената притежава способността да репродуцира рода си, следовател-
но тя е притежател  на качества, които Змеят може да променя съобразно 
своите цели. Змеят не може да навлиза в аспекта на Ян, Мъжа, Принца, 
защото има идентични с него енергийни дадености. Всички змии, змейове, 
хали, дракони и т.н. в приказките са представители на огнената стихия – 
мъжката сила. Стихията Огън е предизвикващата горене, тоест бурно раз-
витие, унищожение на старото и пречистване в пламъка на трансформа-
цията. В тази светлина на въпроса можем да видим Змея като катализатор 
на енергията за алхимични процеси в човека, които водят към качествени 
изменения. Именно тези качествени изменения са кодирани в разказа. Тех-
ният ритъм, сила и естество са посочени много ясно и категорично в те-
кста, чрез системата от цифрови ориентири в събитията. 

Преди да продължим с конкретните анализи на текстовете, нека 
обърнем внимание на проблема Цикли и Качества. Става въпрос за Закона 
за Пропорционалността и Последователността,  който посочихме  като 
едно  от основните правила при писането на сакралните колобърски при-
казки. Той определя строгата линия на строежа на разказа, така че да не се 
получи пренатрупване и невъзприемане на  идеите и знанието от слушате-
лите на приказките. 

Още в самото начало на приказката този закон определя времето на 
първата пропорция, на първия цикъл, нужен на материята и на нашето 
съзнание, за да извърши промени със съществен характер. Това са осемте 
години на криене и отглеждане на Сина. Цифрата осем е с изключително 
значение в знанията на българските колобри. Тя определя първия Пълен 

цикъл от развитието на нашия организъм. Всъщност физическият орга-
низъм има седемгодишно циклично развитие, но в приказката се фиксират 
осем години, защото осмата година е и Първата от Втория цикъл на разви-
тието, тоест от началото на следващото стъпало в еволюцията на човешко-
то същество. Осмата година е първата, в която се проявява плодът на раз-
витието на Седмото тяло у нас – Висшето, Монадичното, Духовното тяло. 

Седемте първи години са години на развитието на седемте ни тела, чи-
ито качества се проявяват в съзнанието ни през осмата. Родителите крият 
детето осем години, тоест до времето, когато то ще има съзнание за своята 
майка, за нейното съществуване и ще запомни тази важна за него инфор-
мация, за да може на двайсет и една година да попита баща си къде е майка 
му. То помни, че е имало майка. Законът за Осморността, производна на 
Закона на Четвъртичността, е закон на нашето единство за хармония в 
развитието на материалното и духовното ни тяло. Тази хармония се пости-
га винаги чрез действащия в материята Закон за Противоположностите 
(хармония чрез конфликт), тоест за сблъсък между противоположностите, 
докато те самостоятелно изградят хармонични отношения. Осморността 
определя всички фини характеристики на развитието на тези два аспекта 
на нашата психика и отношенията между тях. Днес можем ясно да ги от-
крием в Кръга на отношенията между ИН и ЯН в Китайската митология, 
нарича се  Ба Гуа. Интерпретациите му дават аспектите на шестдесет и че-
тирите вътрешни малки импулси на развитието на съзнанието ни. Няма да 
разглеждаме този сложен въпрос, но трябва да го имаме предвид, когато си 
обясняваме защо на осмата година жената решава, че е забравена, тоест че 
вече е заличена от информационното поле на низшето съзнание – на змея. 
Оказва се, че не е така - низшето съзнание е упорито и цялостно – то обема 
цялото битие и не изпуща от погледа си никое от важните за живота неща. 
Ние живеем и оцеляваме благодарение на неговата устойчивост и наход-
чивост. Но благодарение пак на него не можем да се отърсим от старите си 
пристрастия и се стремим да нагодим външните условия към собствените 
си желания, вместо да се променим самите ние.

Жената се показва в света на деветата година. Деветата година е също 
сакрална година в развитието на човека. Става въпрос за приключването 
на цикъл от последователни прераждания. Законът за Цикличността оп-
ределя  девет последователни прераждания за естествени в процесите на 
слизането на духа в материята, за да отработи опитност. 

От казаното разбираме още, че посветеният, открил своята сродна 
душа - андрогинната си половинка, трябва да я опазва от тъмните сили, 
от злото в света, девет години. В света на посветените колобри този цикъл 
е бил строго регламентиран, защото определя мъжкото водачество (ЯН 



a 294 A a 295 A

енергията) като решаваща в девет прераждания, а в циклите на един живот 
това са девет години от началото на половото им общуване. Казаното дава 
информацията, че жената девет години е незащитена за набезите на тъм-
ната йерархия. Нейното енергийно поле и е нестабилен до деветата година. 
Затова, когато жената отива на деветата година на полето, Змеят успява 
да я открадне. Мъжът не е спазил закона за цикличността в изграждането 
на киноварния център на жената и затова я изгубва. В съвременен аспект 
можем да кажем, че жена, която не спазва строг морал през първите девет 
години от брачния си живот, винаги става жертва на тъмната ложа, на низ-
шите страсти. Те я „открадват” от лоното на брачното тайнство. Тази жена  
не може да бъде спасена. За нейното освобождаване трябва да се жертва 
наследството й, тоест наследственото качество на майчинското начало. Не 
може да я спаси съпругът й, тъй като качеството на собственото й поле се 
проявява в самото битие, в неговото естествено продължение – децата.

И тогава Снът поставя въпроса: Къде е майка ми! Синът може да по-
стави този въпрос, защото е достигнал възрастта за стъпването на Пътя 
на посветените – двайсет  и една години. Трите цикъла (по седем години) 
на неговото физическо съзряване са приключили, той е узрял да мисли, 
пита и търси, следователно е готов да тръгне по пътя на духовното. Тръг-
нал да търси своя първоизточник, своето изначално битие - майката, синът 
минава през Седем реки, Седем гори и Седем планини. Ето процесите на 
неговото допълнително духовно съзряване, когато трябва да се прояви ка-
къв е. Той поставя въпроса на баща си на 21 години, след това търси  майка 
си безрезултатно три пъти по седем години, което прави също 21 години, 
или 42 общо. Трябва да се знае, че всяка река, всяка планина и гора, е код 
за време от една година. Сакралният код на колобрите дава информация 
за изключителното значение на 42-та годишнина в живота на хората. То-
гава завършват процесите на истинските изпитания, тоест до 42 години 
душата преминава основната част на изпитанията, чийто характер дава 
информация какво Съдбата поставя като проблем пред душата. За всеки 
човек изпитанието има специфичен и индивидуален характер. Пътят към 
духовното, най-често започващ със среща на Учител, е открит и може да се 
тръгне по него. 

И се случва нещо много интересно - на Седмия ден от Следващия 
цикъл Синът вижда красив град в долината пред себе си. Градът е символ 
на новото семейство, на новото битие, на новото ниво на духовно съзря-
ване. Той уверено се запътва към този град. Тогава душата, която вече е на 
42 години, среща своята духовна половинка, своята сродна душа. Това е 
подарък от Съдбата. Заслужен подарък. Приказката решава веднага този 
проблем, като възнаграждава Сина с една прекрасна Принцеса. Ето че се 

появи и истинската Принцеса - високото ниво на духовното развитие на 
майчинското начало. Тази Принцеса е чакала Сина да се появи, да дойде 
посветената душа, за да й стане съпруг. Представя се възможността за ново 
начало. За разлика от героя в приказката „Жива вода”, който трябваше да 
пристигне на кон, нашият герой пристига  пеш. Не е случаен този факт, 
защото тук героят  пристига, воден от собственото си духовно развитие, 
което преминава „на собствените си крака”. Както Христос изпрати своите 
апостоли в света на хората.

Чрез кода седем дни от 43-та година на героя научаваме, че дарът  
(Принцесата) е заслужен, но трябва да не се бърза с неговото усвояване, за-
щото делото на посветената душа е да служи на еволюцията на човечество-
то, а не само на себе си. Има да се воюва. Трябва да се спаси Майката, тоест 
генетиката на рода. Чудовището е живо,  Змеят е жив  и безсмъртен.  Змеят 
има две сърца и една душа. Първото сърце на змея няма душа, но второто 
има и тя е смъртна. Смъртната душа в Животинското царство е присъст-
вието на Духа в телата на животните, който обаче не може да се проявява 
на това ниво, а само озарява тялото и душата, докато еволюцията им на-
предне достатъчно. Сърцето на змея, което е смъртно и няма душа, е всъщ-
ност телесният аспект на същество, което не умира, докато второто сърце 
и душата се пазят от Йерархията  - създателка на този вид същества.

Унищожаването на низшето съзнание у нас трябва да се довърши до-
край, ако искаме да освободим  напълно живота си от неговото влияние. 
Не може да се развиваме напред, ако материята на нашето тяло (майката) 
не бъде спасена окончателно. Затова Синът тръгва да унищожи злото из 
корен. Тръгва за Планината, символ на трудния път на духовното развитие, 
намира Чудовището и започва да се бие с него. Но това чудовище, пазещо 
безсмъртието на низшето съзнание, се оказва равностойно на неговата 
сила, тоест на самите нас. Става ясно, че чудовището - това сме самите ние, 
в своето низше съзнание и низша чувствителност - страстите. Нужно е да 
надделеем над тях. Невъзможно е, ако не получим помощ отвън. Чудови-
щето търси помощ от Змея, а Героят от Принцесата, от своята единосъщна 
половинка, от любовта. И двамата имат нужда от външна помощ. 

Затова Принцесата, следвайки неотстъпно и вярно  своя  годеник 
(нека подчертаем, че още не е съпруг), дава нужната подкрепа. Чудовището 
е победено. Забиват го девет педи в земята. Отново символът девет, който 
означава край, приключване. В приказката „Юнакът, що бозал 25години” 
героят също забиваше главата на Великана девет педи в земята. Деветото 
посвещение е най-високото посвещение. Него го е постигал засега само ве-
ликият хунор Иисус Христос. Поражението над страстите настъпва само 
тогава, когато сме успели с помощта на своята единосъщна половинка да 
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го „ забием девет педи в земята”, тоест в материалното тяло на планетата. 
Да го върнем на планетата.

Ето как на 42-рата година от живота, започналият истински път на 
посвещението на двойката завършва с победа над злото. И двамата стават 
едно цяло. Това е андрогинната двойка, успяла да отвоюва своето единство 
приживе. 

Циклите на посвещение са: 21, 42, 49, 56 и 61 год. Змейовото царство 
е подчинено на Лунния ритъм (7), значи не е на небето змеят, а на земята, 
която е с цикли, зависими от луната. Посочените по-горе цифри дават ин-
формация за ритъма на Закона за Пропорционалността и за Последова-
телността в живота на всеки човек.

Годините 21, 28, 35 и 42 са години за първично съединяване на андро-
гинните двойки. Последователността изисква да се дадат четири последо-
вателни възможности за физическо, а по-късно и за духовно съединение 
между мъжа и жената, които пропорционално осъществяват трансмута-
цията на двойката от химично към психично подобие. Тук отново влиза 
в сила законът за Четвъртичността.  На 42 години двойката осъществява 
много бърз подем, защото процесът се ръководи от единия, който обеза-
телно е посветен. Именно това знание е заложено в текста на приказката: 
момъкът открива своята принцеса на четиридесет и две години, в първите 
седем дни на четиридесет и третата си година. Вибрацията Четиридесет 
и две е вибрация на единството от полово и духовно осъществяване, бе-
лежещо бърз подем към  четиридесет и деветата година, когато двойката 
осъществява напълно подобието на своята обща константа. Този цикъл е 
последният и задължителният за сродните души. Двойките, които пропус-
нат 42-та годишнина на единия от партньорите, тоест и двамата са над тази 
възраст, губят възможност за андрогинност. Те могат вече да осъществяват 
само духовно единство на психично ниво, но не могат да станат пълноцен-
на андрогинна двойка по подобие.

Първите четири цикъла ( 21, 28, 35 и 42) са свързани с трансмутации-
те на долните четири енергийни центъра (чакри), което ги прави способни 
да трансмутират физическото тяло, подготвяйки го за алхимичните про-
мени „по химично сродство” в двойката. Трите  последни години (49, 56 и 
61) съответстват на трите висши чакри, които не са свързани с физическо-
то тяло на хората при духовното им развитие. Те участват приоритетно в 
алхимичните промени „по психично сродство”.

Цикълът 42 години е от изключително значение, защото символич-
но изразява множествеността, тоест възможността  нещо да се разраства, 
да се размножава. Тази идея винаги започва от минималното множество – 
двойката. Затова срещата между сродните души е най-благоприятна имен-

но в този цикъл. Синът на змейовата невеста открива своята сродна душа и 
бъдеща съпруга в първите седем дни на следващия цикъл – 43-та година. А 
това означава – в първата фаза на новото лунно влияние. Във физическия 
организъм на Човечеството, като единно цяло, съставено от множества „по  
вид (род) и подобие” има 42 свещени рода, които дават началото и края на 
всяка епоха. Тези свещени родове се определят в края на всеки предходен 
цикъл чрез пряката дейност на Четиримата Велики генетици на нашата 
Вселена, Слънчевия Елохим и Планетарната Йерархия. Ако читателят про-
чете внимателно евангелието на Матей, ще намери този код ясно посочен 
от евангелиста като съществен за раждането на Иисус Христос на земята. 
Тангризмът знае какво става в тези 42 последователно творящи (раждащи) 
родове, в които се подготвя генетичната памет и чистота на ДНК. Четири-
десет и две колена са обезпечавали идването на Великата космична душа 
Христос в родовете на евреите. 

Споменатите 42 рода се обезпечават от 42 жени - майки, върху които 
определен екип от генетици на Вселената работи през последния цикъл на 
епохата, за нас това е цикълът Риби. Много лесно можем да схванем зна-
чението на половата чистота  на жените и защо в Десетте божи заповеди 
имаме две за половите отношения. Това наследство на древното познание 
на Египет е много умело интерпретирано от  Мемфиския жрец Хозарзиф, 
наречен по-късно от юдеите Мойсей.

На 49 години посвещението се осъществява приоритетно на ум-
ствено сродство, тоест действат законите за трансмутация по психическо 
сродство. 

На 56 години посвещението преминава приоритетно на духовно 
ниво и обикновено не се отнася за двойки, а до души с много близко ду-
ховно развитие. Тази двойка може и да няма полов живот.

На 61 години душите почти нямат  никакви шансове да изградят 
двойка, но в замяна на това имат шанс да поставят началото на своето 
евентуално развитие през следващото си прераждане. В сегашната епоха 
много малко хора над тази възраст могат да осъществят духовно развитие 
със значителни резултати.

Тези са седемте сакрални степени на естественото алхимично тран-
смутиране на човешкото съзнание до високите нива на духовното срод-
ство.

Нека си припомним приказката „Златното момиче”, от която  полу-
чихме знанието, че Седемте реки са Седемте коренни раси. От „Змейова 
невеста” разбираме, че Седемте гори са структурите на Растителното цар-
ство, които дават Седемте свещени растителни вида, през които преминава 
всяка душа в своето физическо развитие. Седемте планини са Седемте сте-



a 298 A a 299 A

пени на Земното посвещение (духовното ниво). Всички посвещения са Де-
вет, но осмо и девето посвещение се дават в нематериално тяло. Човешките 
души, достигнали седмо ниво на посвещение, се наричат Рамани – висо-
чинни  хора (скити – най-общо казано).  Но на земята заедно с нас живеят и 
пратениците на Небето, които имат вече постигната осма и девета степен. 
Те се наричат Саамани – небесни хора. 

Зад седемте планини, както пише в приказката, залязва Слънцето, 
тоест спират преражданията. В устната традиция на българските колобри 
заледът се нарича Западен Джил – джилът на качеството. Така залезът на 
преражданията настъпва след придобиването на  Седемте качества от пос-
ветените души. Дотам се стига само със собствените си нозе. 

След като убива пазителя на низшето съзнание и низшата чувстви-
телност (чудовището) у нас, с помощта на свитата на своята Принцеса, 
тоест на нейните качества, героят успява да победи и животните, пазещи 
страстите. Те са глиганът – най-свирепото и яростно животно от планина-
та, заекът – най-страхливото и бягащо от следствията животно и накрая 
гълъбът – птицата на жертвената душа, но и птицата на духовното начало. 
Гълъбът е пазител на  второто сърце и безсмъртната душа. Това е символът 
на Небесната безсмъртна енергия, която в християнството се нарича Свети 
дух. Свети дух пази Небесното ни сърце и безсмъртния ни Дух. 

Небесното сърце е малко като просено зърно, което обяснява него-
вата неразвитост, липсата му на опитност и критерии за оценка на качест-
вата. Небесната душа (БА) в българката клобърска традиция е неопитна и 
чиста, затова само тя може да пази Духа жив. Така символиката на Гълъ-
ба, Небесното сърце и Безсмъртния дух определят троичността на Духа от 
Небето, слязъл в материята, за да отработва своята лична еволюция. Но 
в приказката тази Света троица принадлежи на злото, на Змея. И това е 
нормално, защото човечеството задължително преминава през периода на 
страстите (змеят) и те трябва да умрат на определено ниво на развитието 
ни. Трябва да ги „убием”. 

Когато достигнем високото седмо ниво на посвещение и когато се 
съединим със своята сродна душа – когато станем цялостни, Ин и Ян в 
единство. И тук ще припомним още един код – принцесата е на 18 години, 
тоест има съответната зрялост. Цифрата 18 дава сбор 9 (1+8) – цялостност, 
духовност, съвършенство на дух  и материя. Единицата символизира на-
чалото на цикъла, а осмицата е пълната проява на Аза – прераждането, в 
което душата получава всички възможности да се реализира пълноценно, 
но и най-често се  проваля, защото себичността й е в пълна мяра. В Осмото 
прераждане всичко е позволено, но и нищо не остава безнаказно.

Когато андрогинното същество достигне контрол над своите низши 

качества, то може да победи окончателно своето низше съзнание – змея. 
Героят счупва стъклото със сърцето и душата на змея и той умира, тоест 
приключва се със значението му.

Тогава Синът и Принцесата стават Съпрузи  -  поставят новото на-
чало на своето съвместно андрогинно единство. Адам и Ева стават „плът 
от плътта си”. При внимателно изследване на указаните цикли читателят 
може сам да определи своите лични цикли и събитията в тях, бележещи 
като жалони пътя на собственото му духовно развитие и откриването на 
своята сродна душа. Приказката „Змейова невеста” разказва как трябва да 
освободим своята душа от материалните страсти и открили сродната си 
душа, да изградим единосъщието си с нея през цикъла, в който сме ро-
дени – в това прераждане. Ще подчертаем: душата открива сама своята 
сродна душа, тоест тя намира себеподобието си и трябва да приложи ця-
лата си воля и действия да се слее с нея – да се приобщи към битието й. 
Душата, която търси и намира е тази, която трябва да се приобщи към 
света на сродната си душа – тя е търсещата. Душата, която чака да се появи 
сродната й половинка, е винаги по-развита, по-напреднала, затова тя чака 
половинката си да извърви пътя до нея и подпомагайки я, да се слеят. Така 
осемнадесетгодишното очакване на Принцесата (чакащата душа), дочака-
ла своя годеник (Сина, търсещия), го подпомага в критичната битка със 
злото (Чудовището) и след победата се съединяват като съпрузи.

Приказката „Змейова невеста” е приказка за Мъжа и Жената (ЯН и 
ИН), победили света на злото и съединили се по Закона за  Подобието, 
който е действащ в пълнота през следващия цикъл на еволюцията – Шеста 
коренна раса. В народните поговорки се е запазила една, която убедител-
но доказва същността на  този космичен закон, илюстриращ алхимичната 
работа на две души в единство. Тя гласи:  С какъвто се събереш - такъв 
ставаш.

С този закон се слага край на действието на Закона за Привличане 
и борба  на противоположностите, валиден до Пета коренна раса и за-
почнал да работи на Земята при разделянето на Мъжа и Жената (Адам и 
Ева)  на две самостоятелни противоположни същества. Процесът, за който 
говорим, се развива приоритетно в момента, в настоящия цикъл от еволю-
цията на Човечеството като цялостен организъм: сега се създават първите 
двойки, обединяващи своят личен път с партньора си. Тези, които успеят, 
ще създадат основната база от генетични данни на Родовете, в които бъ-
дещите двойки ще се прераждат, за да осъществят еволюцията на душите 
до съвършената божественост, или да достигнат до Монадата – пълната 
идентичност със самите себе си, със своите съставни части (Ян и Ин), а 
по-късно в Седма коренна раса да стане подобна двойката и на космичните 
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същества, наречени Андрогинни богове. 
Въпросът с трансмутациите на „атомите по химично и психично 

сродство” винаги е бил един от най-съществените в работата на Пратени-
ците на Небесната йерархия. Няма религиозен или духовен учител, който 
да не държи на тези качества на душите. Особено в преходните периоди 
между епохите, когато се определят новите родове и отношенията им. Из-
ключително важен е в епоха като нашата, когато бъдещата раса ще трябва 
да премине  в отношения по подобие.Чрез тази идея и знание в себе си, 
приказката „Змейова невеста” кореспондира напълно с приказката „Злат-
ното момиче”, в която се разглеждаше въпросът за качествата на Расите. 
Там Златното момиче привлече Принца на царството, докато   сега Синът 
бе привлечен от Принцесата на царството. Тук се намира знанието за пря-
ката връзка между двете приказки, между началото и края на Коренните 
раси.

СПЯЩАТА КРАСАВИЦА 
След като анализирахме приказката, в която момичето, по-точно 

женският аспект на творчеството на Вселената, става пригодно да възпро-
извежда потомство по свой вид и подобие, по цялостната характеристика 
на своя род, да видим как приключва битието на това потомство. Анализът 
на приказката дава да се разбере, че хората ще творят своето потомство 
по по-особен начин. В „Снежанка” изяснихме как джуджетата подготвят 
организма на момичето за тази дейност. Сега ще проследим какво ще се 
случва с потомството на хората като Принцип на техния живот. Има раж-
дане, трябва да има и край на живота, тоест стигаме до идеята за смъртта. В 
рамките на един живот раждането и смъртта дават един цикъл на живота. 
И всичко трябва да спре дотук. Но първо, да проследим накратко текста на 
приказката.

 Живели някога в едно царство Цар и Царица. Царството било бо-
гато, всички били доволни и щастливи, но... нямали деца, което ги на-
тъжавало много. Те вече били на преклонна възраст, когато неочаквано 
царицата разбрала, че е бременна. Щастието се усмихнало на съпрузите. 
Родило се прекрасно момиченце. Тогава Царят пратил да повикат в дво-
реца Седемте орисници, за да орисат детето с прекрасни качества. За 
тържеството приготвили огромна трапеза, на която почетните места 
били дадени на Седемте феи – орисници. Пред всяка стояла голяма златна 
кутия с прибори, изработени от чисто злато. Всички насядали на масата 
и когато Царят се канел да поздрави гостите, неочаквано се появила една 
стара фея, за която отдавна никой нищо не бил чувал. Всички я мислели за 
умряла. Царят наредил веднага да й сложат златни прибори и да я наста-
нят до другите феи. За нея обаче нямало златна кутия със златни прибори 
като на другите седем орисници, защото царят ги бил поръчал специално 
за тържеството. Това ядосало старата фея. Когато се нахранили и орис-
ниците започнали да даряват принцесата с различни умения и дарби, кое 
от кое по-хубави, най-младата фея видяла, че старата орисница е много 
ядосана, разбрала, че тя ще каже нещо зло за детето, затова се скрила зад 
един голям стенен часовник. 

Старата фея приближила след другите до кошчето на бебето и злоб-
но казала:

Когато стане принцесата на шестнадесет години, да се убоде на - 
вретено и да умре веднага.

Всички изтръпнали от зловещата орис. Тогава иззад часовника из-
скочила най-младата орисница и казала:

Успокойте се! Аз не мога да отменя орисията на старата фея, но - 
мога да поправя злото. Орисвам принцесата да не умира, когато се убоде 
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на вретеното, а да заспи за сто години. След сто години ще дойде млад и 
красив принц, който ще се влюби в нея от пръв поглед, ще я целуне и тя ще 
се събуди отново.

Царят веднага издал заповед, според която под заплахата от смърт-
но наказание забранявал да се преде в царството. Всички хурки и вретена 
били унищожени. Заповедта била спазена стриктно и те заживели спо-
койно. Неусетно изминали шестнадесет години. Наложило се Царят и 
Царицата да заминат по работа извън столицата. Оставили младата 
принцеса в двореца с нейните гувернантки. Един ден обаче принцесата се 
качила сама в една от кулите на двореца и видяла в  една затънтена ста-
ичка  възрастна жена да преде с хурка. Тя приближила и казала:

- Какво е това, което правиш?
- Преда – отговорила старата жена.
- Покажи ми как става. Искам да опитам дали и аз ще мога да преда 

като тебе.
Старицата й подала хурката и вретеното. Още щом хванала вре-

теното, принцесата и се убола по пръста. Веднага паднала като мъртва 
на земята. Старата жена се изплашила и се развикала за помощ. Дошли 
всички придворни, но никой не можел да я събуди. Лежала със затворени 
очи, румена и красива – все едно, че е жива. И наистина било така. Само 
едва забележимото й дишане показвало, че тя наистина не е умряла. Прин-
цесата спяла дълбоко.

Пристигнали веднага Царят и Царицата. Спомнили си за ориста на 
старата фея и за ориста на младата фея, разбрали, че се е случило това, 
което трябвало да се случи. Царят изпратил веднага да повикат най-мла-
дата фея.  Мястото, където живеела феята, било отдалечено на дванаде-
сет хиляди километра. Изпратили едно джудже, което прескачало по седем  
километра на крачка. Феята пристигнала веднага.

Сложили принцесата в стаята й, подредили всичко така, сякаш е 
жива. Тогава феята докоснала с вълшебната си пръчица всички царедворци, 
хората и животните, включително и любимото кученце на принцесата. 
Докоснала птиците, дърветата,  тревата и изворите. Всички мигновено 
заспали  дълбок сън. Когато излязла от двореца, феята докоснала и земята 
и веднага всички дървета така прораснали и затулили подстъпите към 
двореца, че отникъде не можело да се влезе или види какво има вътре. 

Изтекли стоте години. Принцът от едно съседно царство ловувал в 
непроходимите гори на омагьосаното царство. Един елен се заплел в гъс-
талака и той решил да го проследи и простреля. Еленът се скрил. Тога-
ва царският син започнал да разпитва хората какво е това място, така 
плътно прораснало с дървета и храсти, че не можело отникъде да се про-
никне навътре. Разказали му десетки истории, коя от коя по-страховити 

и фантастични. Един стар овчар се приближил до него и казал:
Чувал съм от моя баща, че около петдесет години преди да се роди - 

той, на това място имало прекрасен замък, но зла магьосница го е орисала 
заедно с невероятно красивата принцеса да спят всички сто години. Щели 
да се събудят, когато млад принц види девойката и така се влюби в нея, 
че да я целуне и  магията ще  се развали  веднага. Така разказваше баща 
ми – свършил старецът своя разказ, – не зная дали е вярно, но мястото е 
наистина непроходимо. Никой няма смелост да навлезе навътре, защото 
се носят лоши слухове.

Царският син веднага почувствал, че съдбата го е изпратила тук и 
че той е този, който трябва да събуди принцесата. Наредил да започнат 
да изсичат проход в гората. Когато обаче се приближил, за да ръководи се-
качите, забелязал, че дърветата сами се отдръпват пред него и разбрал, че 
не греши. Достигнал до вратата на двореца, влязъл вътре и открил стая-
та със спящата принцеса. Пленен от красотата й, защото тя наистина 
била все така румена и красива, той се навел и я целунал. Веднага магията 
паднала и всички се събудили.

Вие ли сте, Принце?! – попитала принцесата – Дълго ли ме търси-- 
хте?

Принцът стоял прехласнат пред невижданата й красота. Разбрал, 
че това ще бъде неговата съпруга. Веднага извикали севщеник и се ожени-
ли. Всички били много щастливи. Но още на следващата сутрин Принцът 
казал, че трябва да се върне веднага в двореца на баща си, защото там 
сигурно се тревожат за него и ще тръгнат да го търсят.Той уверил своята  
съпруга, че скоро ще се върне при нея.

Обяснил на родителите си, че се е изгубил в гората и те му повяр-
вали. Майка му обаче забелязала, че той много често излиза  на лов далеч 
извън двореца, но  много умело прикривал следите си и нейните съгледвачи 
не могли да открият къде отива принцът.

Изминали две години. Родили им се две деца. Първото било момиченце 
и го нарекли Зора, а второто момченце и го нарекли Ден. Двамата били 
изключително красиви. Майката на Принца започнала да разпитва сина 
си къде ловува толкова често и защо все отсъства дни наред, вместо да 
простреля някой елен в близката гора. Принцът не смеел да й каже, защо-
то майка му била човекоядка. Нейният род бил такъв. Баща му се оженил 
за нея, само защото имала огромна зестра. 

В края на втората година Царят се разболял и умрял. Принцът се 
възкачил на престола и веднага взел своята съпруга и двете си деца в цар-
ството. Всички много харесвали младата царица и децата й. Всички, освен 
старата царица – човекоядката. Като ги гледала така красиви и весели, 
тя непрекъснато търсела начин да ги изяде. Неочаквано съседният цар, 
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който мислел, че след смъртта на бащата младият цар няма да е добър во-
еначалник, навлязъл в територията на царството. Младият цар заминал 
на война. Поверил децата и жена си на старата царица, като й заповядал 
да се грижи за тях много добре.

Но още щом той заминал, царицата изпратила младата майка и 
двете й деца на заточение в едно далечно имение. Скоро след това отишла 
там, извикала управителя и казала:

- Довечера искам да изям малката Зора. Сготви ми я вкусно, иначе  
ще наредя да сготвят тебе.

Управителят се уплашил много. Взел един нож и се качил в стаята на 
детето. Малката Зора го посрещнала със смях, хвърлила се на врата му и 
започнала да го целува. Управителят много се разстроил и решил да излъже 
старата царица. Той заклал едно агне, а Зора завел при жена си и казал да 
я скрие някъде в тяхната къща. След това сготвил агнето,  както човеко-
ядката го обичала – с много сос ,подправен обилно с пикантни подправки. 
Старата царица останала много доволна.

След седмица тя пак отишла при управителя и му казала да й  сго-
тви за вечеря Ден. Управителят се уплашил, но не могъл да я склони да се 
откаже, затова взел ножа и тръгнал към детската стая. Завел детето 
при жена си с нареждането да го скрие, а той заклал едно малко яре и го 
сготвил така вкусно, че човекоядката въобще не усетила какво яде.

Изминали седмица-две и старата царица отново казала на управи-
теля:

-Искам да изям снаха си. Сготви ми я така вкусно, както сготви де-
цата й.

Управителят не възразил, взел ножа и се качил при царицата. Разка-
зал й какво трябва да направи. Обяснил й, че не може да намери животно 
с такава гладка кожа като нейната, тя била още само на двайсет години, 
затова не знае какво да прави. 

Изпълнете заповедта – казала царицата. – Така и аз ще отида при - 
децата си. Нека смъртта ни събере отново.

Не, не! – извикал управителят – Аз не съм ги убил! - 
Разказал й какво е направил и завел майката при децата й. След това 

отишъл в гората убил една млада сърна и я сготвил, както човекоядката 
обичала. Тя я изяла с огромен апетит. Уговорила се с управителя да кажат 
на сина й, че царицата и децата излезли сами в гората и вълците са ги 
разкъсали.  Изминали няколко дни и старата царица тръгнала да се раз-
хожда из имението. Внезапно тя чула силния звънлив смях на Зора да идва 
от мазето на къщата на управителя, а след него и гласа на Ден. Побесняла 
от ярост, тя наредила веднага да приготвят една бъчва пълна със змии, 
гущери, жаби и всякакъв род гадини. Тя наредила да хвърлят вътре Упра-

вителя,  жена му и царицата. Тъкмо се канели да хвърлят управителя за 
назидание на всички, когато входната врата се отворила и в двора влязъл 
младият Цар.

Какво става тук?! – извикал той – Какво е това отвратително - 
зрелище?!

Никой не посмял да му отговори. Старата царица, побесняла от яд 
и злоба, решила да блъсне управителя вътре, но се спънала и паднала от 
балкона право вътре в кацата със змиите, гущерите и жабите. Те я изпо-
хапали до смърт. Така всички се отървали от страшната човекоядка.

Анализ на приказката
Както казахме в началото, приказката „Спящата красавица” разглеж-

да въпроса какво става с човека, с неговата душа и дух, след като  животът 
изтече и настъпи смъртта. Още в самото начало виждаме стария, често сре-
щан проблем на нарушената хармония в естествения ход на битието. Липс-
ват деца в царското семейство и това е достатъчно, за да  възникне карди-
налният проблем за продължението на рода, на човечеството, на живота. 
Нарушено е Дао-то на битието. Неочаквано обаче идва щастието, защо-
то царицата разбира, че е бременна. За разлика от царицата в приказката 
„Котката”, тази царица няма външна причина да забременее, затова  става 
по естествен, неочакван за съпрузите начин. Радостта на всички е голяма. 
Ражда се красива принцеса. Развълнуваният баща дава  богата трапеза, за 
да отпразнува раждането на дъщеря си и поканва на тържеството всичките 
Седем феи, които откриват в царството. Те са феи - орисници, тоест тех-
ните пожелания ще дадат определени качества на детето, предопределящи 
характера на неговата съдба. Грижовният баща се старае на трапезата не 
само да има всичко, всички да са сити и доволни, но и да направи царски 
подарък на всяка фея. 

Дотук виждаме само едно добро царско семейство. Всички са мно-
го щастливи и радостни. Готовността да направят всичко за добруването 
на своето дете кара родителите незабавно да удовлетворят на царско ниво 
и неочаквано пристигналата стара фея, но... тя не е доволна. Поразени от 
злобата й, родителите страдат много от нейното  орисване и щат не щат, 
приемат съдбата на детето.

В царството всъщност няма проблеми за разбирането и приемането 
на съдбата от родителите. Много важно е да запомним, че битието на хо-
рата е спокойно, нормално и хармонично. В царството, тоест в живота на 
човечеството, няма критични ситуации. Дао-то на човешкия род не е нару-
шено. Дисхармония има само в царското семейство. С раждането на детето 
този проблем отпада, но за сметка на това веднага изниква нов – СЪДБАТА 
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на наследницата на царството - Принцесата.
Всъщност нейната липса е проблемът, а нейното раждане е бялата 

нишка на действието, която има строго предопределено развитие по отно-
шение на бъдещето. 

Принцесата е орисана, тоест тя  получава Съдба. Във всички дру-
ги вълшебни приказки обикновено принцесите са вече големи и тяхното 
омъжване е единственият проблем на царското семейство. Наличието на 
феите-орисници доказва, че човешкият живот е контролиран отвън, от съ-
щества, определящи характера на живота ни. Най-важното в нашия жи-
вот се оказва строго програмирано и предопределено, за да се осъщест-
вят определени изисквания на висшия свят, на съвършените същества. В 
„Златното момиче” предопределението ставаше на базата на личното по-
ведение, докато тук то е по хрумването на орисниците. Съдбата на прин-
цесата продължава спокойно, докато навърши шестнадесет години, тоест 
докато стане пълнолетна, а в сакрален смисъл това означава – когато стане 
полово зряла, годна да ражда наследници. И тогава процесът приключва 
временно. 

За да разберем ясно сакралната информация, в приказката, трябва да 
уточним какво точно означава българското понятие Съдба и неговото раз-
личие от индийското Карма. В някои отношения идеите в тези две понятия 
се припокриват или различават съществено.

Съдба и Карма
В живота на българите думата СЪДБА има изключително значение. 

С това понятие се определя всичко, което е извън възможностите на чо-
века. Независимо дали се отнася за добро или лошо, хората влагат един 
смисъл в тази дума: случилото се е извън човешките възможности както 
за контролиране, така и за разбиране. С това свое схващане българинът 
изразява дълбоко философско и психологично разбиране за „ръководство 
свише” в живота на хората. Най-често за двигател на съдбата се приема Бог 
или негови пратеници (ангели), които изпълняват заръките му. Тази чисто 
пространствена презумпция въвежда осмислено и естествено в живота на 
българите знанието за съществуването на два свята, от които единият е 
висш, недостижим и често неразбираем. Другият е този, който ние в мо-
мента живеем. Пространството се разделя на две – нашето и на висшия 
свят.

Самата дума съдба определя специфична форма на божествено попе-
чителство - ясно и съзнателно осмисляне на Пътя, който има да се извърви 
под контрола на Небето. В структурата на думата се съдържа информа-
ция, много по-различна от вложената в думата Карма. Много по-широка, 

по-пространствена и философска. Според Принципа за структуриране на 
свещените слова, към които спада и понятието съдба, думата има следното 
информационно значение:

1. СЪД 
а) съдина, чиния, паница, блюдо 
Съд е всичко, в което може да се сложи нещо, да се вмести в него. В 

този смисъл съд е предмет, съдържанието на който не се определя, но се 
подразбира, че в него има нещо, съдържа нещо. Съд е вместилище на  съ-
държанието.

б) съдилище, трибунал
Второто значение на думата съд се отнася до правосъдието. Българи-

те наричат съд, съдилище мястото, където се доказва правдата. Тази голяма 
разлика от първия смисъл на думата е много интересна и показателна за 
дълбокия й социално-морален аспект. Веднага прави впечатление разши-
рението на понятието в това му значение - като човешка дейност от мора-
лен характер.

2. БА
Сакралната българска сричка БА разгледахме подробно в книгата 

„Колобър”. Сега ще се върнем за малко на основното й значение: БА е кос-
мична, полово неопределена душа, слизаща в материята, за да стане КА – 
проявена в материята, полово детерминирана душа. 

Тангризмът подчертава, че душата БА няма пол, тоест тя е андро-
гинна. Навлизайки в полето на антропологията на тангризма уточняваме, 
че става въпрос за изключително сакрален момент: когато душата се пре-
структурира и организира своя материален носител - тялото. БА чрез тя-
лото става КА - като изгражда свой организъм, в който се вмества и живее 
като животно или човек (жива душа). 

Нас ни интересува душата на човека. Затова определяме процеса на 
трансформирането на БА в КА като период от ембрионалното развитие на 
човешкия плод. Извършва се в утробата на майката. От казаното следва, 
че погледнато медицински, става въпрос за периода от зачатието до струк-
турирането на половата система на плода. Във времето този процес може 
да бъде определен като оплождане (1-ва гестационна седмица) - полова де-
терминация (12-та гестационнна седмица). В този момент започва и по-
ловата диференциация на мозъка, която завършва през четвърти лунарен 
месец. Удивително знание, нали? Българите са знаели кога точно плодът 
става човек и кога това човече е вече носител на претворените в материята 
космични енергии.
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Можем да кажем, че в думата съдба българското съзнание влага зна-
ние за процеси, предопределени още в ембрионалния период на плода. Този 
извод е от съществено значение за анализа, който ще направим, защото той 
доказва предопределеността на някои от събитията в живота на човека. 
Две от тях са:

1. В употребата на думата съдба има особено ниво на осъзнаване: Гос-
под така е отсъдил, той е съдията, той решава така да бъде. Следователно 
единството от двете съставни понятия (Съд и Ба) определят една много 
дълбока характеристика на думата.

2. В понятието съдба българското съзнание влага идеята за предопре-
делеността на живота, съобразно качествата на духовната ни Небесна суб-
станция (Ба), известна като душа.

Или: Това, което се случва като неизбежно в живота на човека (КА), 
е защото качествата (съдържанието) на душата му (БА) е такова. 

Тогава понятието съдба определя две успоредни нива на битието - 
космично и земно, протичащи в единство чрез нашето тяло. Това единство, 
разбира се, е гъвкаво и подвижно, защото не всичко е съдба, следователно 
не всичко е предопределено. Съзнанието за предопределеност и свободна 
воля е присъщо на нашата народопсихология. Българинът е волеви, бор-
бен и в същото време изконно прекланящ се пред съдбовното, пред висша-
та повеля на небето.

След като уточнихме какво разбират българите под думата съдба, да 
видим какво пък влага индиецът в думата КАРМА. Карма на индийски оз-
начава действие. Нарича се още Закон за причинно-следствените връзки, 
вследствие на което всички започват да го тълкуват свободно и безотго-
ворно - според личното си интелектуално ниво за аналогии и анализ. И 
оттук започва голямата бъркотия. 

В митологията на траките Принципът Карма се символизира от дейст-
вията на душата Сизиф. Цялата легенда носи знания за кармата на душата, 
която недуховният човек приема като наказание. Всъщност става въпрос 
за отработване на лична съдба, която един ден човекът ще може да върне 
на Небето. Сизиф не е наказан от боговете, а е слязъл в материята дух, 
подложен на цикличността на еволюцията си до пълното й отработване.
Той неуморно, с несломим дух, търкаля своята съдба нагоре-надолу, дока-
то триенето (опитът) превърне огромния камък в малък красив диамант.

Учителят Джуал Кхул уточнява: Този Закон се занимава, основава се 
на причини, присъщи на строежа на материята и на взаимодействието 
между отделните атоми...

Това твърдение недвусмислено показва дълбокото ниво на алхимич-

ните процеси, чийто съществен израз е на атомно ниво. Именно взаимо-
действието на „атомите по химично и психично сродство” осъществяват 
процесите на алхимичната промяна.

Но да се върнем на нашата Принцеса, която волю-неволю трябва да 
се подчини на закона на Съдбата си – да се убоде на вретено и да заспи за 
сто години. Неумолимостта на този закон на еволюцията изисква пълно 
подчинение, затова нито Царят, нито Царицата роптаят срещу него. Те го 
изпълняват стриктно, като приемат факта и подготвят обстановката около 
събитието.  Царят си спомня за предсказанието и разбира, че всичко, ко-
ето се е случило, е трябвало да се случи. Изгубила пряка връзка със света 
край себе си, Принцесата запазва своя естествен цвят на лицето, бузите й 
аленеят, а устните все така имат коралов цвят. Затворени са само очите й, 
но може да се долови лекото й дишане. Този факт успокоява Царя и той на-
режда да я оставят да спи, докато се изпълни ориста й, тоест Съдбата й. 

Оказва се, че една Старица - отново нашата стара жена, магьосница, 
или просто посредничка на съдбата, застава на пътя на естественото раз-
витие и подпомага еволюиращата душа да премине през нужното изпита-
ние. Сега обаче ролята на старата жена изглежда отрицателна, което е само 
една външна привидност. Посветените не нанасят съкрушителни удари 
върху пробудените души. Те са преди всичко помощници. В тази приказ-
ка бабата е посредник на покоя, в който принудително трябва да премине 
душата на Принцесата. И тук трябва да уточним, че става въпрос за коди-
раното знание за процесите на живота и смъртта. Сънят на принцесата е 
небитието – съществуването на душата в отвъдното. Именно тази основ-
на тайна на текста прави приказката сакрална. В чисто цикличен характер 
имаме три основни момента в живота на царската дъщеря: живот, сън и 
отново живот. Преведени на разбираем език, те означават: живот, смърт 
и нов живот. Нека си припомним, че принцесата трябваше да умре според 
ориста на старата орисница. Но Съдбата и Йерархиите на еволюцията не 
могат да оставят душата да пропадне в небитието просто така, затова идва 
прераждането, идва добрата орисница и дава шанс на душата. Приказката 
„Спящата красавица” е приказка за прераждането. 

Според символиката на атрибутите в тангризма, довели принцеса-
та до това състояние, можем да определим, че вретеното е символ на ли-
чността, на душата, на отделния човек; нишката между него и хурката (къ-
делята) е нишката на живота, а хурката е атрибут на съдбата. В йерархичен 
смисъл тези три атрибута означават още: вретено – човек, нишка – живот, 
развитие на душата (цикъл) и хурка – Йерархия на Небето, осъществява-
ща контрол над развитието на душите. В устната традиция на българските 
колобри хурката е атрибут на  алпа Хурсар (Хурсус), който определя съд-
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бата на душите в материалния свят. Съставните срички на инструмента за 
предене Хур и Ка означават Съдба и Човек. Алпът Хурсар определя съдбата 
на Ка, на човека. 

Става ясно, че човешкият живот е строго предопределен и системно 
контролиран от Небето. Ако си припомним приказката „Снежанка и се-
демте джуджета”, където също момичето не умира след като изяжда отров-
ната ябълка, а е като заспало – ще ни стане ясно, че този факт за временно-
то пребиваване на душата в друго състояние, в неконтактност и изолация 
от света, в който е живяла, е  естествен и често подаван като информация. 
Джуджетата на Снежанка са така впечатлени от нейния естествен вид, че я 
слагат в стъклен ковчег, за да я гледат. Те не могат да я погребат, не могат да 
я изхвърлят от света на живота. И разбира се отново идва Принцът – спа-
сител. Но  този принц спасява Снежанка веднага, много скоро след смъртта 
й, докато нашият принц идва чак след сто години. Тези именно сто години 
са информацията за дълъг период на отсъствието на душата от живота. 
Цифрата сто години не е съществена в случая. В логиката на хората това 
е голям период от време, един век, и това е достатъчно, за да разберем, че 
събитието трае много дълго във времето. Но все пак е цикъл – определен 
и строго фиксиран. Определено и строго фиксирано е и времето, когато 
душата пребивава в отвъдния свят. Оказва се, че животът ни е безкомпро-
мисно регламентиран като време и събития, но и времето на пребиваване-
то в отвъдното също е регламентирано от орисницата. 

Да спрем вниманието си  на още един момент от съдбовната промя-
на в живота на момичето. Принцесата  заспива заедно с със своите верни 
придворни. Събитието се извършва отново по идея на Добрата фея, която 
създава нужната обстановка за дългия й сън. В този факт се съдържа ин-
формация за груповото прераждане на душите. Според теорията за пре-
раждането, душите се прераждат групово. Така те отработват съвместно 
своята натрупана в животите карма и взаимно се подпомагат в устояването 
на новите уроци. Чрез груповото прераждане се осъществява много по-
ефективно и еволюционното израстване на душите чрез сродните двойки. 
При определено ниво на духовно развитие, сродните души се срещат в жи-
вота и изграждат андрогинна двойка, която представлява обратния процес 
на разделянето на Монадата на двойки: мъж и жена, Адам и Ева.В началото 
на сътворението те са разделени, сега трябва отново да се съберат по Зако-
на за подобието.

Заспиването на царедворците заедно с Принцесата определя групо-
вото преминаване на душите им в едно по-късно, по-високо ниво на раз-
витие, защото след събуждането те всички празнуват. Празненството не е 
само защото принцесата се е събудила, а и защото тя е открита от своята 

сродна душа – Принца, и защото следва зачатие. Те стават съпрузи, съз-
дават деца, родове и народ - всеки Цар и Царица са баща и майка на своя 
народ.

Следователно случващото се с принцесата е информация за процеси-
те на раждането, смъртта и следващото прераждане на душата. Сега нека 
обърнем малко внимание на орисниците.

Осемте орисници са представителки на Небесните йерархии, пряко 
участващи в живота на хората. Те представляват символично воините на 
Карма, които в езотеричните науки се наричат Липики. Тяхната роля е да 
дадат качества на новородената душа,  с които тя ще осъществи своя земен 
път на развитието. Но орисниците прекаляват – всички й дават прекрасни 
качества и способности. Няма съвършени хора.  Приказката няма за цел 
да показва идеалния вариант на развитието, а да опише критичните ситу-
ации, при които душата идва в света хората, напуска го и отново се връща. 
Осмата орисница представлява тази част от йерархичните представители, 
които задължително определят някакъв вид изпитания, за да може душата 
да израства духовно във всеки живот. Нека отбележим, че принцесата няма 
никакви провинения, родителите й също, заради които  Бог да й налага 
наказателни изпитания. Липсата на провинения показва, че пред нас е една 
чиста душа, която няма какво да изплаща по силата на Причинно-следстве-
ните връзки (Карма), а е подложена на изпитание, за да може да израсне 
духовно. Духовното израстване се изразява в приемането на задачите на 
Съдбата и изчакването на сродната душа, която е жива, следователно ево-
люирала, да се появи.

Седемте орисници, които познават хората и които Царят успява да 
повика, са орисниците на нашите седем тела: Физическо, Енергийно, Ас-
трално, Низше Умствено (душа), Висше Умствено (човек), Будхично (ду-
ховен човек) и Атмично (дух). Тяхното орисване (наричане)  дава предоп-
ределения, отнасящи се до качествата на тези седем тела. Така се определя 
онази лична специфика на нашата личност, чрез която се проявяваме през 
целия си живот и която ни прави по отношение на другите хора уникални 
и неповторими. Каквото и да кажат тези седем орисници, то се отнася до 
реалния живот, до битието. Осмата орисница обаче не е свързана с живо-
та, а със съществуването в отвъдното, тоест тя определя специфичността 
на Монадичното ни тяло – безсмъртното. Нейната задача не е да създава 
характери и дарби, а да определя кризисни ситуации, при които душата 
решава проблеми на своята безсмъртна небесна същност. 

Осмата орисница е Принципът на Хармонията, постигнат чрез кон-
фликт – чрез изпитания. В окултизма енергийният Лъч, по който идват 
тези души, се нарича Лъч на Хармонията (чрез конфликт). Той определя 
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кризите в живота, които  възпитават волевия и емоционален потенциал на 
развитието ни. Трябва да отбележим, че в цялата приказка цари едно  ведро 
спокойствие и хармонично отношение между героите и събитията. Въпре-
ки драматичното орисване, никой не изпада в паника, не се водят битки, не 
се случват опасни или  жестоки неща.

Злата орисница не е зла, тя е посветената от Небето, задължаваща ду-
шата да премине през изпитанията на личната си съдба. Да си припомним, 
че момичето само искаше да опита да преде. Да се научиш сам да предеш 
нишката на съдбата си означава да искаш да станеш посветена душа, кое-
то автоматично я поставя в положение за изпитания чрез трудни задачи. 
Убождането с вретеното е символ на драматичността на процесите, при ко-
ито трансмутацията на душата преминава през смъртта и живота. В Египет 
всеки младеж тръгнал по пътя на жречеството на 21 години, е преминавал 
през Смъртното посвещение, при което затворен в мраморен саркофаг, 
той се среща със смъртта и научава тайната на своя живот. В приказката 
„Змейова невеста” на 21 години момъкът разбра смисъла на своя живот: 
да открие майка си. И го осъществява чрез дългия още 21 години път на 
личното си развитие (посвещение).

Интересен е и персонажът Джудже. Джуджу – в българската уст-
на традиция на тангризма. Ако си припомним работата на джуджетата в 
„Снежанка” и „ Живата вода”, ще схванем чисто посредническата роля на 
тези помощници на Съдбата и представители на елемента Земя.  И в тази 
приказка джуджето знае къде и как да намери орисниците, кого и кога да 
уведоми за случилото се с принцесата. Джуджето знае, че на дванадесет 
хиляди мили от двореца се намира добрата фея. Цифрата дванадесет хи-
ляди отговаря на пространствената граница между двата свята – на орис-
ниците и на хората. Светът на феите и светът на хората са съседни светове. 
Огромното пространство не е проблем за посредника на посветените съ-
щества от този и съседния свят, защото джуджето също може да върши чу-
деса, тоест да преодолява пространствата бързо. Неговата крачка е голяма 
седем мили. 

Добрата орисница пристига едва тогава, когато посредникът я по-
виква. Тя пристига на огнена колесница, теглена от дракони, следователно 
феите живеят в огнения свят, света на крилатите огнени същества. Маги-
ческите тайнства в приказките най-често имат за помощник огъня, една 
от четирите субстанции на творчеството. Огнена е и колесницата на ома-
гьосаната принцеса в приказката „Котката”. Съществата от Огнения свят 
са в помощ на хората, когато тяхното духовно ниво е стигнало определено 
развитие, позволяващо им да продължат еволюцията си по по-специален 
начин. Йоан Кръстител предупреждава хората: Аз ви кръщавам с вода, но 

иде след мен един, който ще ви кръсти с огън.
Огънят е архетиповият образ на Светия дух, на небесната енергия, 

творяща духовността и еволюционното развитие. Него Христос обеща да 
изпрати на хората, достигнали до идеята да станат нравствени последова-
тели на учението му. Огънят е пречистващият материалните тела елемент, 
алхимичната субстанция на посветените. Той трансмутира най-бързо и 
най-драстично всяка материална форма. Всички алхимици го посочват 
като главен атрибут на промяната, на трансмутацията. Във физическия му 
аспект огънят е енергията, която държи материалните частици атомите във 
формата, но той е и причината за тяхното бързо разпадане, когато липсва. 

Добрата орисница е посредник на Липиките, подпомагащи еволюци-
ята на хората чрез поощряване на добронамереността в действията им. Тя 
е изпълнител на закона на Карма: Карма винаги дава шанс на стремящата 
се към еволюция душа. Шансът на принцесата, тоест на смъртната душа, е 
във факта, че по силата на ориста на Добрата фея, ще може отново да се 
прероди и да довърши делата си. За да стане това, на помощ на търсещия 
Принц идва един Старец, който помни какво се е говорело за омагьосаната 
гора. В някои текстове е овчар. Старец, овчар, ловец – все един и същ ар-
хетипов образ на посветения помощник, който се появява точно навреме. 
Старият селянин всъщност е мъдрият човек от народа, който е извел своя-
та еволюция напред и може да подпомага неориентираните хора, живеейки 
сред тях – естествено, непринудено, незабележимо. Трябва да отбележим, 
че пред нас за първи път се явява нов образ на посветена душа. Посветена, 
но не като обучен посветен, а като естествено еволюирал духовно човек. 
Той не е знаещ, а повтаря запазената от паметта на хората легенда за За-
мъка на принцесата. И Принцът му вярва, а вътрешният му порив, появил 
се докато слуша легендата, го кара да тръгне веднага към двореца. Посве-
тените най-често разчитат на интуицията си да ги води към решителните 
моменти от живота им.

Успял да стигне до съдбовния повик на душата си, Принцът решава  
да се добере и до Принцесата. Целувката му, тоест любовта, извиква на жи-
вот душата, пребиваваща в небитието. Много любопитен момент, защото 
показва как еволюиралият и пребиваващ в живота посветен – Принцът 
– предопределено изчаква и връща своята сродна душа отново в живота. 
Влюбването, съпружеството и раждането на децата дават знанието за ан-
дрогинността между двамата. Ето как злата орис става съдбовен момент от 
бъдещето на двамата. Чрез конфликта и неговото естествено, по съдба ре-
шение, двойката успява да се съедини за нов живот – по любов, по чувства, 
по духовност, а не по законите на родствените замисли. Това е съдбата, 
такъв е пътят на истинската любов. 



a 314 A a 315 A

Никой не може да намери себе си, докато не открие подобието си в 
човек от другия пол.

Принцесата беше на шестнадесет години, когато се прояви съдбата й. 
На колко е Принцът не се споменава – посветените от ниво Принц (висо-
ко посвещение на пратениците) нямат възраст, защото те идват да изведат 
своята сродна душа, която  по една или друга причина е изостанала в раз-
витието си. Ако не беше така, те нямаше за какво да слизат сред хората и в 
какво да им помагат. 

Веднага обаче хармонията се нарушава от факта, че на Принца майка 
му е човекоядка. Явява се опасност за бъдещето на прероденото същество, 
достигнало и съединило се със своята сродна душа. Царицата яде хора. Ин-
тересен е този момент от приказното творчество. Тъй като ние не разглеж-
даме обикновената вълшебна приказка, а сакралната, трябва да се спрем 
по-обстойно на факта, че винаги цариците-майки  са тези, които олицетво-
ряват лошата част от човечеството. Царици, мащехи, вещици – все пред-
ставителки на женския род. В тази идея се съдържа древното знание за 
преобладаващата роля на жените в еволюцията на хората от предишната 
Четвърта коренна раса. Тогава водещо начало в живота е имала жената. 
Тя е свещенодействала, тя е ръководила социалния живот, тя е определя-
ла характера на развитието на общността – от семейството до племето и 
царството. И е започнала да регресира майчинското до зловещото даване 
на човешки жертви. Затова в тази приказка злото отново се присъжда на 
жената. 

Царицата – човекоядка е представител на йерархията на злото, коя-
то се стреми да не позволи  душите по сродство да се съединят. Когато това 
все пак се случва, тя полага огромни усилия да ги раздели, включително и 
чрез смъртта. Както при двете от жените на Мирилайлай, ние се натъкваме 
на жаждата да се унищожава ако не душата, то поне тялото на духовните 
хора. Така беше и  в приказката „Котката”. В „Спящата красавица” злото 
също не побеждава, то не успява да осъществи своите намерения, по прос-
тата причина, че човешките същества принципно се раждат, за да осъщест-
вят духовна еволюция. Доказва го рискованата постъпка на Управителя. В 
тази приказка действията на Управителя напълно се изравняват с дейст-
вията на Ловците в другите приказки. Яростта на злата царица е огромна. 
Тя жадува смъртта им на всяка цена. И не каква да е смърт, а ужасна, тежка, 
със страдания и мъки.

Но отново се намесва Съдбата. По нейния Закон за  Възмездието  ца-
рицата пада в казана със змиите и скорпионите, които я убиват. Карма-
та е осъществена напълно – Законът за причинно-следствените връзки е 
задействан и тя получава това, което е замислила за другите. Йерархията 

на злото и принадлежащите към нея помощници също са подвластни на 
Съдбата и на Възмездието.

Двете деца на Принца и Принцесата са спасени. Всъщност спасени са 
Зората и Денят – спасен е животът на бъдещото поколение, на бъдещото 
човечество. Зора и Ден са архетипови образи на Светлината, на Живота и 
на неговото естествено развитие. Когато андрогинната двойка ражда деца 
(дела), тя твори доброто и прогресивното. Посветените са светлината на 
света. Андрогинната двойка от посветени души е спасителката на светли-
ната на света и създателка на нова светлина – Зората и Денят.

От приказката „Спящата красавица” разбираме кои са онези транс-
мутационни процеси, при които промяната на състоянието на душите оп-
ределя движението на духа от Небето към Земята и обратно – от Земята 
към  Небето (отвъдното). Става ясно, че основните събития в нашия жи-
вот са по Съдба, тоест проекция на предварително заложен План - сцена-
рий, който не може да не се сбъдне. Който го изпълнява, достига освобож-
дение  и светлина. Който го пренебрегва, не може да достигне ниво и загива 
като злата царица.

Разгледахме основната идея на движението на душата в своя личен 
цикъл Раждане - Живот - Смърт. И понеже приказката е посветена на тай-
ните на смъртта, ще разгледаме още малко този болезнен за човечеството 
въпрос – Смъртта.

Определено заявяваме, че такава няма. Смърт на тялото – да, но смърт 
на душата, а още повече на Духа в нас – не съществува. Духът е безсмъртен. 
Именно той поддържа живота на Принцесата, когато тя се убожда на вре-
теното. Разпадът на физическото тяло е разпад на материята.

Духът е енергия. При разпада на тялото имаме трансмутационни 
процеси, чрез които „химичните атоми по сродство” губят своята жизнена 
сила и се превръщат в  атоми на обикновени елементи. Човекът именно 
затова умира, защото тези атоми, в това новото състояние, не могат да съ-
ществуват без атомите по „психично”, тоест енергийно сродство.Тялото се 
разпада на елементи и става на пръст, на земя. 

В настоящия момент човечеството се намира на прага на велик пре-
ход от интелектуален към духовен подем. Най-общо казано, това определя 
следващата епоха като епоха на духовния човек. Всички основни религии 
на Пета коренна раса, особено Юдаизмът и Християнството, наблягат мно-
го настойчиво на огромната криза, която ще настъпи в душите на хората, 
когато този период започне. Преходът е започнал вече. Днес човекът сам 
определя своето място на бъдещо съществуване или на предстоящо де-
структуриране (унищожаване) на неуспелите да еволюират духовно души. 
Този факт определя изключителното място на личния морал на човека. По 
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него ще се определя коя душа ще продължи  напред и коя няма да може. 
Смъртта днес става велик преломен момент от състоянието на инте-

лектуализирана личност до потенцията на духовността, чрез която ще се 
осъществи духовното развитие в Новата епоха. Учителят Мория казва, че 
близо 2/3 от човечеството няма да може да еволюира в новата епоха имен-
но заради липса на личен морал, а това означава около 4 милиарда души. Те 
ще останат за по-късни времена. Следователно за около четири милиарда 
души смъртта ще продължи да съществува и занапред. Няма да разглеж-
даме този многопосочен въпрос. Ще се спрем само на четирите основни 
показателя, които днес определят Смъртта като задължителна за неуспе-
лите души. За целта трябва да си припомним изключително важния личен 
цикъл  - 42 години. Той има още едно ниво на информация, отнасящо се до 
сформирането на  основните 42 рода на човечеството, чрез които самото 
ТО ще осъществи своята духовна еволюция. 

Когато говорихме 42-рата година като преломна в живота на ли-
чността по Пътя на нейното духовно посвещение, имахме предвид и този 
дълбоко сакрален факт. Той не е съвпадение и не може да бъде случаен. 
Осъществилите ДНЕС това подобие ще бъдат семето на новото човечест-
во. Много са готовите, но още по-много са тези, които по една или друга 
причина няма да могат да достигнат истинско единство. На първо място 
сред причините стоят егоизмът, гордостта, алчността, убийството, развра-
тът, хомосексуализмът, лъжата и т.н. – всички те са типични за времето, 
когато двойките са реализирали  отношенията си, подчинени на Закона 
за Противоположностите. Особено опасни обаче са следните четири ка-
чества, изразяващи регресивната промяна на закона за Четвъртичността: 
убийство, разврат, хомосексуализъм и опиатите. Тези четири страсти са в 
основата на десетки производни, размиващи драстично морала на хората. 
Те са станали естествена част от битието и ума ни. Поколенията на убий-
ците, развратниците, хомосексуалистите и наркоманите са предварително 
обречени на унищожение, тъй като страстите се  записват от ДНК и стават 
наследствени, тоест влизат в Дългата родова памет на поколенията.  Такива 
души не е възможно да изграждат двойки по подобие.

Първият от тези четири кода – убийството, е деградиращо душата 
действие, което задължително води до унищожаването й, защото е насо-
чено срещу първата от основните субстанции на творчеството – елемента 
Земя. Земята е творческа субстанция, тя ражда определени видове и родо-
ве. Да убиеш жива душа означава да унищожиш развитието на тялото, на 
материалната еволюция на елементите на планетата до ниво „жива душа”. 
Тази агресия е недопустима, заради което човекът - убиец и всичките му 
наследници (децата, които е родил) се унищожават. Не случайно Йехова 

предупреждава евреите: Кръвта  на всеки от вас ще изискам!
Вторият код – развратът, е агресия срещу елемента Вода, от който 

произлизат втората част от видовете. Деформациите на субстанцията на 
този код са агресия срещу качествата на тялото – неговата същност. Рег-
ресирането на моралните, тоест на чувствените потенциали на тялото, 
означава деформиране на ДНК, на наследствеността на рода. Душите и 
техните деца се унищожават заради необратимите мутационни следствия, 
настъпващи при разврата. В „Теория на енергийния обмен” и „Дванайсетте 
тайнства на  Христос” описахме подробно този вид регресивност. Особено 
опасен е груповият секс, в който партньорите свободно обменят полова 
енергия, регресираща ДНК и водеща до задължително патологично тран-
смутиране на биополето.

Третият код – хомосексуализмът, е свързан със субстанцията Въз-
дух и се отнася до енергийното тяло на човека. Регресът е наследствен за 
всички хора, извършили хомосексуален акт, особено ако е повече от един. 
Еднородната енергия на партньорите мутира цели структури от ДНК, кое-
то принуждава Карма да върне съществото обратно в Животинското цар-
ство. Душите и техните деца се унищожават, защото иначе ще създадат по-
коления наследствено предаващи регреса. За хомосексуализма в Библията 
е казано: Мерзост в очите на Бога. В книга „Левит” (гл.18:29) пише ясно: 
...душите, които вършат това, ще бъдат изтребени измежду народа си и: 
...да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях (Левит 18:13).

Какво е бъдещето на душите, съзнателно практикуващи хомосексуа-
лен живот?  В своето следващо прераждане, ако отново бъдат допуснати да 
влязат в човешкото царство, те стават травестити. Травеститът е мутация 
на алхимично ниво, при която  „химичните атоми по сродство”, на базата 
на онаследените емоционални изживявания (мутации „по психично срод-
ство”), предизвикват мутации на половите системи още в ембрионалния 
период. Тяхното тяло на чувствата, запаметило двойствената им наклон-
ност, въвежда смесен режим на организация на клетките и тъканите, при 
което органите се изграждат с качествата на двата пола. Травеститът е мъж 
с ясно и напълно развити женски вторични белези - като гърдите, напри-
мер. Докато хомосексуалистът е човек с извратен чувствен критерий, то 
травеститът, който също е хомосексуалист, представлява физически му-
тант. Хомосексуализмът, развиващ се предимно на психична основа, е ба-
зата на бъдещото физическо мутиране, което създава травестита. Всички 
хомосексуалисти, попадайки във властта на тъмната ложа, през следващи-
те си прераждания са принудени (от нея) да й служат, тоест да развращават 
други хора. Така, бидейки самите те мутанти, без да имат избор, се превръ-
щат в сътрудници на сатанинската ложа. По тази причина в началото на 
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всяка Коренна раса се унищожават хомосексуалистите и тяхното поколе-
ние, което носи тези изродени критерии на родителите си – вече на гене-
тично ниво. Травеститът е ярък пример за тази зловеща мутация на ДНК. 

Когато казваме унищожаване, имаме предвид унищожението на тяло-
то, а не на душата и духа. Душата продължава да живее, но като служителка 
на тъмната ложа. Духът я напуска, след което тя окончателно бива обсебе-
на от тъмната ложа и се превръща в  ненаситен носител на разврата. Духът, 
освен когато доброволно е приел да служи на тъмната ложа, се завръща в 
полето, откъдето е дошъл на Земята (съзвездието) и започва да отработва 
своята еволюция от самото начало. Като имаме предвид, че човечеството 
върви по Пътя на сегашната си еволюция от осемнадесет милиона години, 
можем да си представим каква е загубата му по пътя на неговото собствено 
развитие. Тези духове са длъжни да изчакат, докато приключат Шеста и 
Седма коренни раси на ТОЗИ ЦИКЪЛ, плюс  още няколко милиона го-
дини, докато започне НОВИЯТ еволюционен цикъл на планетата и им се 
позволи да влязат в новото човечество. През този период от време душите 
на подчинените на тъмната ложа хомосексуалисти работят за нея и затъват 
все повече и повече, докато се превърнат в истински служители на злото. 

Четвъртият код се отнася до субстанцията Огън. Всички видове 
опиати (алкохолът също) разрушават огненото тяло на човека. Тази суб-
станция е майка на енергията, структурираща атомите до молекули и клет-
ки и нейният регрес е тотален удар върху целия организъм. Пораженията 
на Огненото (енергийното) тяло в човека се отразяват и в Астралния свят. 
Опиатите са огън, който разяжда душата на човека – Средният принцип в 
нас, осъществяващ връзката между Духа и Тялото. Затова в езотерични-
те науки алкохолизмът и развратът се смятат за болести на душата, които 
нямат лечение, а това предопределя бъдещата зловеща съдбата на хората, 
които са им подвластни.

Мари-Луиз фон Франц казва в книгата си „Котката”: Наркоманията 
е търсене на екстазно чувство в погрешна посока.

Екстазното чувство е едно от най-търсените от хората, защото по съ-
щество нашият живот е емоционален, което ще рече екстазен. Вътрешната 
ни потребност от емоция се припокрива често с екстазното: секса, фобии-
те, пристрастяването и т.н. Най-често обаче те водят душата в погрешна 
посока, в която не може да ги контролира разумно.

Разгледахме четирите основни въпроса, свързани със Смъртта и вли-
яещи  кардинално на закона за Четвъртичността. Смъртта на Спящата кра-
савица е недействителна, а привидна и по тази причина тя е Принцип на 
съществуването, на процеса Живот – Смърт. Не е следствие от неправилен 
живот или от зла намеса, както беше в „Снежанка и седемте джуджета”, в 

която мащехата прилага магически начини, за да предизвика смъртта на 
момичето. Смъртта на принцесата сега е по орис, тоест по законите на съ-
ществуването, на космичните порядки. Тези закони не могат да бъдат от-
меняни, променяни или заменяни с други. Могат само да бъдат въвеждани 
корекции,  съобразно нормите и законите на планетата, на която се прила-
гат. Добрата фея прави именно това – тя коригира състоянието, което по-
знаваме като смърт, със състояние, което наричаме сън, но без да променя 
основната програма на Съдбата. Законът за Прераждането позволява и из-
исква такава корекция, защото душата трябва да отработи в много животи 
своето лично еволюционно развитие, докато стане божествена душа. Как 
става това, ще видим в следващата приказка
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МАРА ПЕПЕЛЯШКА и ЖАР ПТИЦА
 

Няма да преразказваме тези приказки, защото основните им интер-
претации са много свободни и далеч от сакралната им форма. Преразказа-
ни са от Братя Грим, Шарл Перо и Лев Толстой. Ще направим обаче нашия 
прочит, при който частите трябва да станат отново взаимосвързани, за да 
се разбере основната кодова символика, вложена от колобрите в текста. В 
„Пепеляшка” ще се придържаме основно към текста на Братя Грим, защото 
той има символите на шапката и дървото, които в текстовете на Шарл Перо 
отсъстват. В българската устна колобърска традиция приказката се казва 
„Мара Пепеляшка и Жар птица” и ние ще се придържаме към тази древна 
идея, въпреки че  „Жар птица” е известна днес като „Златното птиче”.

В българския фолклорен вариант приказката има много съкратен 
вид, но в основни линии пази идеята. За нас е изключително важен един 
момент от този вариант – името на Пепеляшка. Тя се казва Мара, което е 
важен код.  Също като „Златното ключе” в приказката за дървеното човече 
Бура. Но за значението на името Мара ще говорим в анализа. Сега ще я 
преразкажем така, както ни е завещана в колобърската традиция.

Имало едно време един благородник, който живеел щастливо с жена 
си и единствената си красива дъщеря, която се казвала Мара. Ала жена му 
се разболяла и скоро след това починала. Момичето страдало много. Всеки 
ден ходело по три пъти на гроба на майка си и плачело дълго.

Останал сам с дъщеря си, благородникът  разбрал скоро, че не може 
да се грижи за нея добре и затова решил да се ожени повторно. Оженил се 
за много красива жена с две дъщери, но тя била изключително горделива 
и надменна. Така възпитала и дъщерите си. Те приличали на майка си по 
всичко, но особено много й подражавали в злобното й отношение към дъще-
рята на благородника.

Веднага след като дошли да живеят в двореца, жена му започнала да 
се държи много лошо с Мара. Карала я да върши най-тежката и черна рабо-
та: да мие съдове, да чисти стаите, печките и камините. Докато дъщери-
те й спели в хубави легла с пухени завивки, завареницата спяла на тавана 
върху наръч слама. От непрекъснатата работа тя била мръсна и цялата 
в пепел. Постепенно започнали да я наричат Мара Пепеляшка.

Горкото момиче се затворило в себе си, станало мълчаливо и не сме-
ело да се оплаче на баща си, който по цял ден отсъствал, защото много 
пътувал в други градове и страни. Въпреки всичко, Пепеляшка била много 
красиво и мило момиче.

Един ден благородникът тръгнал за далечен град в царството и попи-
тал дъщерите си какво иска всяка от тях да й донесе като подарък.

- Искам хубава рокля - казала първата.
- Искам скъпи накити – казала втората
- Искам да ми донесеш първото клонче, татко, което се закачи на 

шапката ти, когато се завръщаш  у дома – казала Мара Пепеляшка.
Бащата купил всичко, каквото му поръчали дъщерите. Когато се 

връщал през гората към дома си, на един завой на пътя дъбова  клонка се 
закачила за шапката му и я съборила на земята. Той отчупил клонката и я 
донесъл на Пепеляшка. Тя я засадила на гроба на майка си. Скоро клончето 
се хванало и започнало бързо да расте. Когато дървото пораснало, на него 
често кацала красива птица и тъжно слушала как момичето плаче над 
злата си орис.

Така течели дните и годините, докато царският син обявил, че иска 
да се ожени и кани всички девойки от царството на бал. Двете доведени 
дъщери били поканени, защото били приети като дъщери на благородник. 
Никой обаче не се сещал за неговото момиче, което тънело в пепел и мизе-
рия.

Когато получили  поканата, двете дъщери започнали да се пригот-
вят за бала. Мерели нови рокли, накити, поръчали си дрехи и обувки. Ко-
кетни и горделиви, те започнали да се подиграват на Пепеляшка, като я 
питали дали и тя не иска да отиде на бала и  да се ожени за царския син.

Разбира се тя нямала нито  дрехи, нито обувки, нямала какво да об-
лече, освен своите прашни от пепел прокъсани дрехи. Двете дъщери на ма-
щехата заминали придружени от нея на бала, а момичето останало само 
в двореца. Станало му много мъчно, че не може да отиде на бала и да види 
царския син. Отишла Пепеляшка на гроба на майка си и се разплакала за 
злата си участ. Плачела и нареждала, как ако майка й не била починала, 
щеше да отиде на бала и да види царския син. Плачела и питала защо е 
сираче, защо няма кой да й помогне да отиде на бала като другите моми-
чета. Внезапно от тъмното  небе долетяла и започнала да танцува много 
красива огнена птица. Тя се наричала Жар птица. Мара я загледала пре-
хласната от красотата й.

- Не плачи – казала  птицата на момичето, когато свършила танца 
си и кацнала на дървото. – Ще отидеш на бала, ако изпълниш това, което 
ти кажа.

- Коя си ти, птицо?! – попитала Пепеляшка.
- Аз съм душата на твоята майка. Застани под дървото и си затво-

ри очите.
Момичето веднага изпълнило нареждането й. Над нея заструила не-

виждана красота от всички цветове на дъгата, но най-много сияел злат-
но-жълтият цвят. Светлината обляла момичето и скоро дрехите му 
станали златни, искрящи от светлина и тонове. След няколко мига Мара 
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Пепеляшка била така преобразена, че никой не можел да я познае. До нея 
внезапно се появила и красива каляска, теглена от четири бели коня. На 
капрата стоял много красив и добре облечен кочияш. Той кимнал на моми-
чето усмихнат  и с жест я  поканил да се качи в каляската.

 Когато балът свърши - казала Жар птица, - преди да настъпи по-- 
лунощ, трябва да се върнеш тук и да оставиш дрехите, които ти давам. 
Вземи това перо, като го забодеш  в косата над главата си, аз ще дойда  да 
ги взема на небето. Запомни – трябва да се върнеш преди полунощ, иначе 
отново ще се превърнеш в мръсното момиче и ще те изгонят от двореца. 
Никой не бива да знае откъде имаш дрехите и перото. Не казвай на никого 
коя си и къде живееш.

Добре, мамо! – отговорила Пепеляшка и бързо се качила в каляс-- 
ката. 

Когато пристигнала в двореца, всички ахнали от изненада, защото 
никой не бил виждал толкова красиво момиче. Принцът веднага я поканил 
на танц и цялата вечер танцувал само с нея, прехласнат от красотата й. 
Той няколко пъти я питал как се казва и къде живее, но тя мълчала и само 
се усмихвала загадъчно. Малко преди полунощ, в промеждутъка между два 
танца, Пепеляшка бързо излязла от двореца, качила се в каляската и ко-
нете препуснали към гроба на майка й. Там тя забола перото в косата си, 
след което дрехите и каляската мигновено отлетели на небето, където се 
виждала да кръжи  птицата Жар.

Веднага след това момичето се прибрало в къщи, легнало в сламеното 
си легло и се престорило на заспало. Сестрите й дошли, вдигнали я да им 
помага да се съблекат, като разпалено обсъждали красивото момиче, в ко-
ето се бил влюбил Принцът, и което внезапно изчезнало.

Разкажете ми за красивото момиче – помолила Пепеляшка.- 
Те й разказали как се появила красавицата, как цялата вечер прин-

цът танцувал с нея и как бързо изчезнала с каляската си малко преди да 
настъпи полунощ.

На другият ден балът продължил. Щом сестрите и мащехата й на-
пуснали къщата, Пепеляшка веднага отишла на гроба на майка си, забола  
перото в косата си и от небето долетяла Жар птица. Заструила същата 
неземна светлина, потопявайки в нея момичето. Скоро то отново се пре-
върнало в красивата девойка с изящни златни дрехи. На пътя веднага се 
появила каляската и те потеглили към двореца.

Балът току-що бил започнал. Принцът не танцувал, а все поглеждал 
към вратата, откъдето очаквал дали ще се появи красивата девойка от 
предишната вечер. Когато Пепеляшка се показала, той отишъл при нея, 
взел я под ръка и цялата вечер танцувал само с нея. Всички разбрали, че е 
влюбен в момичето и не може да се отдели от нея. Той я придружавал нався-

къде. Наближило полунощ, а принцът не оставял и за миг девойката сама. 
Пепеляшка едва успяла да се отскубне от него и бързо скочила в каляската 
си. Минути преди да настъпи полунощ стигнали до гроба на майка си и 
бързо закичила пеорто  в косите си. За миг всичко отлетяло на небето. 

Но предвидливият принц бил наредил да доведат коня му и да го вър-
жат близо до входа на двореца. Той се досетил, че красавицата може отно-
во да избяга от бала. Сега препуснал  след каляската и видял отдалеч как 
от небето се спуснала красива огнена птица, която грабнала каляската и 
отлетяла с нея обратно. Той така се впечатлил, че не  свел глава да види 
как Пепеляшка бързо избягала от гроба на майка си. Върнал се в двореца и 
цяла нощ обмислял какво да направи, за да не изпусне пак красивото моми-
че.

Превърнала се отново в бедното мръсно момиче, Пепеляшка се върна-
ла обратно в къщата. Сестрите й пристигнали и още по-разпалено зара-
зказвали какво се е случило на бала. Пепеляшка се правела, че  нищо не знае 
и разпитвала за подробности. Така разбрала какво впечатление е произве-
ла над присъстващите на бала.

На следващата вечер, когато всички заминали, Пепеляшка отново 
отишла на гроба на майка си и застанала под дървото, закичена с перо-
то  от Жар птица. Птицата се появила веднага. Този път светлината й 
сътворила такива красиви дрехи и обувки, че нямало кой да ги опише, нито 
художник да ги нарисува. Пепеляшка се качила на каляската и пристигна-
ла в двореца, където принцът я очаквал. Тази вечер той бил твърдо решен 
да научи как се казва красавицата и къде живее, затова преди да започне 
балът, наредил да докарат най-бързия кон от конюшните на двореца и да 
го вържат до каляската на красавицата. 

Танцували цялата вечер. Всичките му опити да научи името й оста-
нали напразни. Нейната загадъчност още повече засилила желанието на 
Принца да разбере коя е любимата му. Свирили непрекъснато. Принцът 
танцувал с нея и не й давал да се отдели и на метър от него. Часовникът 
ударил дванадесет без четвърт, Пепеляшка пуснала ръката на принца и 
хукнала към каляската си. Бързо се качила и препуснали към гроба на май-
ка й. 

Принцът веднага слязъл след нея, качил се на коня си и препуснал след 
каляската, която летяла с шеметна скорост. Но и той бил отличен ез-
дач, освен това яздел любимия си кон, който бил толкова умен, че разбрал 
какво иска господарят му, затова напрегнал всичките си сили да следват  
каляската. 

Малко преди да пристигне Мара Пепеляшка на гроба на майка си, уда-
рило полунощ. Каляската заедно с  момичето отлетели на небето. Отново 
принцът видял как пред него се издига каляската към небето, а от тъмно-
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то изплувала Жар птица, за да я прибере. Когато Принцът пристигнал на 
гроба, вече нямало никой. Огледал мястото, но не видял нищо друго, освен 
един гроб на жена. Прибрал  се в  двореца. Не казал нищо на майка си и баща 
си, които го разпитавали дали е успял да разбере нещо за красавицата. 

Принцът не се примирил, а решил да проследи какво става на този 
гроб, затова още на следващата вечер отишъл под дървото и скоро видял 
как от небето се спуска неземно красива птица. Тя спряла над дървото 
и започнала да танцува. Докато танцувала, принцът стоял захласнат. 
Омаян, той не усетил как станало полунощ. Тогава птицата спряла да 
танцува и отлетяла. На следващата вечер отново отишъл на гроба и 
всичко се повторило. Отново стоял прехласнат той и не успял да реагира, 
когато птицата литнала и изчезнала в тъмното небе.

На третата вечер всичко се повторило, но  преди да отлети ,птица-
та казала с човешки глас:

- Аз съм момичето, в което си влюбен. Не можах да сляза от каляска-
та навреме и тя ме отнесе на небето при майка ми, която е Жар птица. И 
аз станах небесно същество. Знам, че ме обичаш. Аз също те обичам, но не 
мога повече да се върна на земята. Вече мога да живея само на Небето. 

А аз мога ли да дойда с теб на небето?  - попитал принцът.- 
- За да дойдеш на небето, трябва да се научиш съвършено да танцу-

ваш – казала птицата. - Ако искаш, аз мога да те науча, но трябва три 
поредни нощи да идваш тук. Вземи тези три пера.  Закичиш ли перо на 
шапката си, аз ще се явявам и ще те уча, докато се научиш да танцуваш 
небесните танци.

- Добре - казал принцът, – всяка вечер ще бъда тук.
От този ден Принцът започнал да идва нощем, закичвал шапката си 

с перото на своята любима Жар птица, тя пристигала веднага, превръща-
ла се в девойка и те танцували влюбено до полунощ. Всяка вечер принцът 
научавал по един небесен танц. Първият танц се казвал Ръченица, втори-
ят - Трите пъти, а третият танц се наричал Хоро. 

Изминали три нощи. На третата  нощ  Жар птица казала на своя 
принц:

Вече можеш да дойдеш с мен на небето, но трябва добре да си поми-- 
слиш, защото никога повече няма да се завърнеш на земята.

Принцът кимнал в съгласие и двамата затанцували ръченица. Как-
то танцували, неусетно се отлепили от земята и полетели към небето 
като две красиви небесни Жар птици.  

От тогава останал обичаят Принцовете да закичват шапките си с 
красиво перо, за да дадат знак на своята небесна принцеса, на своята Жар 
птица, че са готови да танцуват с нея. А на всеки празник момичетата, 
които искат да се задомят, предизвикват младите момчета да танцуват 

ръченица.
Така знаем приказката като древно предание на българските коло-

бри.
Анализ на приказката
Приказката е вълшебен сакрален разказ за завръщането на нашата 

Небесна душа (Ба) на Небето. Състои се от две части, разказвани като две 
отделни приказки, но всъщност отнасящи се за един и същи процес. По-
степенно  приказките са се оформили като съвсем самостоятелни текстове, 
а когато са преразказани от Братя Грим и Шарл Перо, те окончателно губят 
общия си сюжет. И двете приказки отразяват процесите на трансмутацията 
на човека (Ка), когато неговата Небесна същност (Ба) е достигнала висша 
духовна еволюция (станала е Би) и се завръща на Небето. Да си припомним 
какво означаваше името на Ян Бибиян.

В тангризма еволюцията на тези две същности, мъжка и женска, е 
закодирана в приказките „Жар птица” и „Пепеляшка”.

„Пепеляшка” отразява духовното развитие на женската душа, а „Жар 
птица” - на мъжката душа. Можем да ги наречем още Анима ИН и Ани-
мус  ЯН. Те са приказка за единството на две  сродни  души, достигнали 
високото ниво да се нарекат небесни, тоест еволюирали до своята пълна 
андрогинност.

Сакралната тайна на тези две приказки се съдържа в най-висшия 
духовен завет на Танг-Ра към своите Синове, слизащи в материята, за да 
развият функциите на своя ум и да станат Богове, тоест да осъществят по-
добието си с него. Този завет е бил само за посветените колобри, които са 
знаели какво е вложено в него. Той гласи: Бъди българин!

Неведнаж сме подчертавали, че Българин (казано в съвременния 
му вариант, защото древният е Балгур) не е народност, а духовно ниво на 
развитие. Така нареченият посветен е всъщност човек, успял да осъщест-
ви правилно разширението на петте функции на собствения си ум. Тези 
функции описахме в „Отношението – функция на еволюцията”. Прозви-
щето Българин съответства на степента „Сокол” или Балг-Ур – Небесна 
душа, достигнала огнено (УР) ниво на съществуване. За да не остане чита-
телят с погрешно впечатление, поясняваме, че не всички Соколи са можели 
да достигнат това велико ниво. Балгур означава: душа, достигнала Огнено 
еволюционно ниво (Жар птица). Всички шамани, включително и африкан-
ските, са имали свещена кост – лопатка или долна черупка от костенурка, 
на която е било изписано със символи: Стани Балгур!

Преведено на езика на посветените, това означава: Възраждай се от 
собствената си пепел!
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Ето как Жар птица и Пепел(яшка) се свързват в кодовата символика 
на колобърството. Жар птица е Небесната душа (БА), слязла в материята, 
за да твори чрез опита. Пепелта е остатъкът от материята, която преминала 
през Огъня, съдържа и неговата пречистваща енергия. В символа Пепел се 
съдържат две неща: остатък от материята и остатък от енергията на горе-
нето. Затова момичето се казва Пепеляшка.

Българин е тази душа, която успява да се въздигне умствено и ду-
ховно на такова ниво, че от тези два остатъка да се самовъзроди отново. 
Отнесено аналитично към повратностите на нашата история, можем бързо 
да открием тази самовъзраждаща се способност на българския род.

Българин може да бъде всяка човешка душа, достигнала това висо-
ко духовно ниво на личната си еволюция. Принцът от приказките „Жар 
птица” и „Пепеляшка”  достига ниво Българин! За да го достигне обаче, 
той трябва да извърши редица сакрални ритуали, осъществяващи пълното 
му душевно и духовно сливане със своята любима.  Жар птица е душата, 
която открива и ръководи своята единосъщна ЯН част, Мъжа (Анимус). 
Той обаче трябва да я търси, да има стремеж за съединение с нея. Мъжът, 
Принцът, търси своята Анима - Жената, осъзнава я като част от същността 
си и се опитва да се съедини с нея. Но тъй като това е невъзможно да стане 
веднага, той в началото остава само със златните пера на птицата, с които 
може да  вика своята БА и да танцува вечер, до полунощ с нея. Тоест да об-
щува с нея. Езотерично небесната душа, Жар птицата, не е просто небесно 
същество, а преминалата през Живота жена. Формите на живота са много-
образни, както е многообразно и социалното положение на хората в обще-
ството. Преди да се осъществи възможността такава душа да премине към 
постоянно живеене на Небето, в следващото четвърто измерение, тя тряб-
ва да се раздели с всичко от земния живот, което е ценила и притежавала 
като човек. Нейната душевност и дух трябва да се смирят до съществуване, 
поставящо я  въобще извън живота, извън общоприетите норми. Затова 
героинята в нашата приказка има сакралното име Мара Пепеляшка. 

Както казахме в началото, приказката в българския вариант има един 
изключително важен код – момичето има име, лично име. Припомняме, че 
във вълшебните приказки най-често героят има прякор, характеристика 
на неговата същност, а не персонално име. Изключително рядко се дава 
име, което още от началото определя, персонализира образа. В еволюцион-
ното развитие на душите – герои в сакралните вълшебни приказки, до лич-
но име се стига, само когато процесът на обучението е приключил. Мара 
Пепеляшка е такава душа. Тя няма конкретен произход, знае се само, че е 
дъщеря на благородници, което означава, че е архетипов образ на еволю-
ирала духовно душа. Ако си припомним приказката „Котката”, където се 

разглежда дейността на еволюиралата жена, ще видим, че тя също няма 
име. Наричат я Принцесата или Котката, но липсва лично име, защото е 
архетипов образ на еволюирала жена, която все още работи тук, на земята, 
сред човечеството. В приказката за Мара Пепеляшка също имаме посвете-
на душа, но вече приключила с конкретната си дейност на земята и дости-
гнала развитие, при което може да живее на небето. Тази душа има лично 
име – Мара. Ще разгледаме това име - код, според колобърската традиция. 

Както писахме в „Колобър”, ИМЕ се нарича Праотецът на хората, то-
ест Адам, както го наричат евреите. Тъй като той е баща на всички родени 
на земята, той е и този, който им е дал име – нарекъл ги е със специфично 
слово, което служи за различаване, за охарктеризиране. Оттук идва тради-
цията словосъчетанието за назоваване на нещо да се нарича име – да дадеш 
име на нещо означава да го сътвориш, да го определиш. Всички имена в 
началото са представлявали символ за някое от най-специфичните качест-
ва на човека. Особено показателна е тази традиция при нашите събратя 
от индианските народи. Постепенно имената стават чисто знакови, губят 
своята конкретна, свързана с качествата символика и се превръщат в без-
личен етикет. 

Даването на име на домашните животни не е случайна практика, а 
произхожда от дълбокото познаване на алхимичния процес за трансмута-
ция  на атомите по „психично сродство” – трансформация, която протича 
благодарение на произнасянето на името. Всички животни, получили лич-
но име, трансмутират на ниво ум. Процесът е една дълбока и дълготрай-
на подготовка на домашното животно за времето, епохата, когато то ще 
премине от Животинското в Човешкото царство, ще стане душа ЦИНГА 
(подробности за тези кодови символи виж в „Колобър”).

Сега да разгледаме каква символика крие името Мара Пеляшка. 
Според колобърската устна традиция съставните срички означават: МА 
– жена, майка, утроба и РА – Слънце, звезда, фалос. Тоест женска душа 
от слънчевата система, развиваща се на ниво човек (Ка). Удвояването на 
сричката МА и до днес е най-нежното обръщение на българите към своята 
майка – МаМа. Сакралното значение на тази сричка, както и на осемте дру-
ги двойни срички при българите  обяснихме в „Колобър”.

Еволюционното развитие на всяка родена на земята душа (КА) пре-
минава през така наречените Дванадесет дома (зодиака), където отработва 
определени качества. В „Пътя на пробудената душа” разгледахме с подроб-
ности този сложен личен Път. Мара Пепеляшка е еволюирала душа, нами-
раща се в Десети дом (Козирог). Душата влиза в този дом, когато  е приклю-
чила своето лично еволюционно обучение като ученик, развила е своите 
три низши тела правилно и така се е утвърдила в Небесната Йерархия като 
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посветена. Тези три тела, които момичето е развило, имат следната симво-
лика:

Физическо тяло – Макара (крокодил),
Астрално – Козирог ( козел) и
Умствено – Еднорог (кон).
Името Макара (крокодил) е съставено от личното име на слънчевата 

душа (Ма – Ра) плюс информацията, че е земна, потънала дълбоко в мате-
рията (тялото) душа (КА). Или: МА-жена, ИН енергия, майка; КА – земна 
душа, материална, притежаваща физическо тяло и РА – слънчев център, 
звездно-планетна система. 

Сричката КА, вмъкната в МАРА дава символа МаКаРа – крокодилът: 
този, който е наполовина потопен, скрит във водата (астрала, страстите), 
а над нея се виждат само очите му. Крокодилът илюстрира човешка душа, 
живееща още дълбоко потопена в страстите, но наблюдаваща света (не-
бето). Мара и Макара са ИМЕ на душа, преминала дългите изпитания на 
ученика (макара) и достигнала успешно до десети дом (Мара). Крокодилът, 
приравнен като символика, съответства в Астрологията на траките на зна-
ка Телец – този, който отваря третото око, звездата Алдебаран.  Мара вече 
не носи в себе си  КА (човекът), защото е еволюирала до възможността да 
бъде приета от Слънчевата Йерархия, да стане Огнена душа - Жар пти-
ца. Тази е единствената причина героинята да има лично име, определящо 
личната й еволюция, тоест тя вече е в дома на Козирога, трябва да стане 
небесна душа и да се завърне на земята като служителка (водолей).

Козирогът се символизира като Козел-Козирог и показва движението 
на потъналата в страсти душа (похотливият Козел) до аскета (Козирог), 
живеещ високо в планините.

Еднорогът символизира еволюиралия Козирог, чиито два рога се за-
виват в един и застават на челото – на мястото, където е третото око. Това 
е душата небесен воин на Тангра – Балгурите, Небесната конница. Тази 
символика ще разгледаме още веднъж в следващата приказка - „Звездочел 
юнак и конят му Еднорог”, запазена и  известна в нашата приказна тради-
ция  с името „Юнакът със звезда на челото и неговият рогат кон”.

Мара Пепеляшка олицетворява прераждането, в което ИН (анима) 
търси своя ЯН (анимус), осъзнава го като небесна същност и осъществява  
ново битие. Тя не може вече да живее тук, на земята. Царството небесно я 
влече неудържимо. Единственото, което може да направи, е да остави три  
пера на своя Принц, за да може да я повика три пъти. Знаем, че тройният 
символ означава цялостност, тоест когато той придобие цялостност,  ще 
може да се завърне отново на небето – при Принцесата. Троичността във 

вълшебните приказки винаги е символ на завършеността, на целостта, ко-
ето определя всички изпитания да бъдат тройни.

Процесите на личната еволюция при мъжа и жената са различни как-
то по характер, така и по подход, затова сакралната тайна е разделена на 
споменатите две приказки. Разказва се така, за да се отделят и разграни-
чат двете същности ЯН и ИН, осъществяващи се самостоятелно в света на 
материята като мъж и жена. Но на Небето те са заедно. Там те са Монада, 
тоест бракосъчетани -  единни и единосъщни.

Пепеляшка ще се явява три пъти, за да подкрепя своя принц (Дух) в 
обучението му за Царството небесно. Също като майка си, която три пъти 
се явява, за да й отвоюва правото да продължи напред.

Принцът е подпомаган три пъти от Жар птица, докато стане готов за 
Небето, защото  трите повиквания са неговите три степени  на посвещение, 
в които той става готов да напусне този свят. Третото посвещение е това, 
което дава основание посветените да смятат, че душата е готова да тръгне 
по пътя на духовната си еволюция. Наблюдението, което се извършва над 
такава душа, е дълъг процес, достигащ често до четиринадесет години. В 
този факт се корени тъгата на посветените, когато виждат човек достигнал 
ниво, но поради нехайство, разгулност или друга някоя причина, не върви 
устойчиво по пътя на посвещението. Днес много хора мислят, че като четат 
книги, посещават събирания на духовни групи, вървят неотклонно по пътя 
на своето съвършенство. Те често пренебрегват пратения от Небето учител 
и неговите препоръки, оправдавайки се с  различни трудности и проблеми. 
Разбира се, всичко накрая се оказва за тяхна сметка, защото себелюбието 
им ги отдалечава непрекъснато от целите на тяхната лична съдба. В тан-
гризма санът Колобър (свещеник) не се дава от човек, а от Небето чрез 
своеобразен знак - перо, който обучаващите колобри разпознават. Този 
знак илюстрира достигнатите способности на душата и определя вида на 
следващия етап от обучението. Перото е единственият символ, даващ ос-
нование на учителя, че ученикът е приет от небесната йерархия.

Първа в процеса на завръщането на Небето е майката на Пепеляшка. 
Тя, която е вече  Небесна Анима, събужда земната анима (на дъщерята), 
която от своя страна подпомага своя Принц да прозре тайната на Небето 
и човешката душа. Принцът е предизвикан от анимата на Пепеляшка, но 
трябва да узрее духовно, за да пожелае отново да се завърне на Небето.

Да си припомним значението на символите Принц и Принцеса, които 
разгледахме в „Снежанка”, за да разберем това велико движение на душите 
от Небето към Земята, а сега от Земята обратно към Небето. Докато в „Сне-
жанка” Принцът намира своята принцеса сред джуджетата и я прави съ-
пруга, този Принц открива една небесна същност, в която познава своята 



a 330 A a 331 A

полярност и започва да се подготвя за сливането си с нея. Но това ще ста-
не вече извън тежките материални полета на физическия организъм. Жар 
птица е небесна безплътна душа. Като части от Монадата (Пер), Принцът и 
Принцесата са Целостта на небесния огън УР – Жар птица при българите 
или Феникс при траките.

Ще отделим малко внимание на руския вариант на приказката „Жар 
птица”, защото там има добри неща, но и голямо объркване. Основните 
моменти, които по една или друга причина се разминават с истинското по-
вествование, но все пак запазват идеята на приказката, са следните:

1. В руския вариант има царица Мариана – Мариана не е руско име, 
явно е заимствано от съвремието на разказвача. Мариана произхожда от 
имената Мария и Ана.  Ана се казва майката на последния пророк на Ста-
рия завет и предвестник на идването на Сина на Бога - Йоан Кръстител. 
Мария е майката на Иисус Христос – Спасителят на душите, готови да на-
пуснат този свят и да отидат в Небесното царство.

2. Канарчето. Даря, бавачката на Принцесата казва, че „канарчето се 
нарича така, защото яде конопено семе”. Този неоснователен извод не ко-
респондира въобще с името и семето - би трябвало да бъде конопче, а не 
канарче. Името канарче е съвременна измислица като персонаж, въпре-
ки че косвено доказва българския произход на приказката, защото Канар 
означава птица на Слънчевия цар. Нарича се така, защото всички мъжки 
канари започват да пеят малко преди изгрева на слънцето и пеят, докато то 
напълно изгрее. Тъй като Канът е посрещал Слънцето всяка сутрин, пти-
чето е наречено на неговото име: Кан (Цар) плюс Ар (Ра, Слънце). Нещо, 
което разказвачът сам уточнява:  когато Мариана заплаква, птичето от-
лита на Слънцето.

3. Мариана веднага заплаква и канарчето отлита. Изкуствено повест-
вование. Напълно нелогично действие от страна на героинята. Ако не е 
грешка на преводача, този момент от приказката е просто парадоксален, 
защото тук не става въпрос за необяснимо или странно действие, а за ли-
шено от основание поведение.

4. Великанът Венко. С четири очи. Двете се виждат, двете не се виж-
дат. Вярна езотерична информация, но ненужна, защото никъде не му вър-
шат работа. Ярък пример за преразказване на текстове, чието сакрално съ-
държание разказвачът явно не е познавал. Информацията дава знание за 
Третото око и Психотронното ниво  на монадичния център - невидимите 
очи. Тези два вида скрито зрение регистрират нашето трето око (психо-
тронния орган на мозъка ни) и абстрактното торсионно ниво на мисълта, 
контактуваща с небесното информационно поле. Последното  илюстрира 
отлично концептуалното знание на висшите посветени (Кришна, Рама, 

Буда, Христос и т.н.).
Липсва вълшебство в разказа - повествованието е елементарно, скуч-

но. С изключение на посочените по-горе случаи, липсва каквото и да е са-
крално кодиране. Въобще не можем да говорим за методика на приложени-
ето на Закона за Последователността и Пропорционалността.

5. Шестте златни крила и опашката на паун. Преобразяването на 
птицата от канарче на птица с шест златни крила и опашка на паун е едно 
от най-ярките доказателства за авторската свободна намеса в преразказа. 
Шестте златни крила са явна заемка от навлязлата широко в християнско-
то  съзнание библейска символика. От книгата на пророк Йезекиил знаем, 
че най-висшите небесни същества са шесткрилите Херувими. Заемката е 
явна. По-важен обаче е символът Херувим, който е всъщност архетипов 
образ на небесно същество от най-висш порядък, непосредствено живее-
що до Бога. В края на приказката Толстой дава на канарчето вид и качест-
ва, присъщи на висше небесно същество – птица. Неприемливо обаче  е 
необоснованото  превръщане на птичката в Небесно същество, защото са-
кралният разказ изисква да се разкаже как душата – птица работи с душите 
на хората, устремени към небесно съществуване.

Жар птица трябва да се появи на гроба на майката на Пепеляшка, 
когато тя плаче горестно, че няма да може да отиде на бала. Тя трябва да 
слезе от небето.

Жар птица огрява момичето, обгръща я със светлината си и я прео-
бразява, докато я облече с дрехите на духовното. Трябва да се има предвид 
този не само красив, но и дълбоко сакрален момент – когато майчината 
енергия облива момичето и го преобразява. Заложена е тънка и неотменна 
като закон информация: Небето винаги следи и подпомага душите, гото-
ви да тръгнат по пътя на своето освобождение от света на материята.

Жар птица е Небесна душа, която слиза да помага на еволюиралите  
хора. Тя е душата на майката  на Пепеляшка, но тя е и благородничка, то-
ест еволюирала. Благородник произхожда от Благо и Раждам - тоест душа, 
раждаща блага, добрини и т.н. Затова починалата жена се явява архетипов 
образ на женската одухотворена енергия – майка на материалните форми. 
Птицата като символ е архетипов образ на архетиповия модел на Небесна 
Душа, пристигнала да подпомага  родословието си. Ето една от големите 
тайни на родовите наследства. Женската структура на небесната Монада, 
родила поколения на земята, се завръща, за да подпомогне генетическия 
преносител на ДНК – момичето, утробата. Така Небето съхранява и се гри-
жи за еволюиралите в материята Небесни същества. Затова Психе - Душата 
е от женски род, затова траките я наричат Евридика, пропаднала в преде-
лите на Аид (материята, ада). Посветеният Орфей я спасява, като слиза в 
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Ада и чрез съвършената вибрация на своята духовна душа (седемструнна-
та лира) омайва всички и прокарва пътека обратно към Небесата. Орфей е 
анимус – духът, докато Евридика е анима – душата, която не е безсмъртна 
и затова Евридика отново пропада в ада, тоест в пределите на смъртна-
та материя. Тук  идеята  ни завежда до тайната, че човешката душа не е 
безсмъртна, както мислят и говорят болшинството непросветени. Тялото е 
смъртно, душата също е смъртна, а Духът е безсмъртен. Дори в християн-
ството, което иначе съвсем инертно отхвърля прераждането, се говори за 
първа и втора смърт (Йоан Богослов, „Откровение” гл.29, стих 6 и 14). Сле-
дователно в приказката са описани процесите на окончателното отделяне 
на душата от тялото, а впоследствие и на духа от душата.

Всички тайни по тези въпроси, допустими за широко ползване, опи-
сахме в книгата „Теория на енергийния обмен – обща част”. Сега, чрез тази 
приказка, можем да определим: Жар птица е Небесен архетипов  модел, 
проявяващ се като женски и като мъжки – според формата (тялото), в  ко-
ято е пребивавала на земята. Затова и Принцът получава възможността 
да се издигне на Небето като Жар птица – при своята част от  общата им 
Цялост (Пер). Докато са в материята, те са архетипови образи на мъжа и 
жената и се наричат в приказките Принц и Принцеса - полово детерми-
нирани, безименни, сродни, единосъщни – „плът от плътта си”. В този 
смисъл Адам и Ева са символични образи на Мъж и Жена, Цар и Царица, 
Принц и Принцеса.

Жар птица преобразява Мара, а от перата й (облеклото) се откъсват 
три пера, с които може да бъде повикана. Връзката Небе – Земя е чрез един 
от символите от знаковата система на посветените българи - перото.

Тройната употреба на перото от Жар птицата олицетворява трите 
степени на посвещението при колобрите. Това е приказка за тайните на 
посвещаването в тангризма. Всяко действие с перата символизира израст-
ването на душата в духовен план. Пепеляшка преминава през трите степе-
ни, чрез символа на перото. Но тези пера са от една и съща птица, следо-
вателно Висшият посветен, птицата ЖАР, дарява възвисяващата се душа 
с целостта на еволюционното развитие – трите свои идентичности. ЖАР 
птица означава: огнена, небесна, безсмъртна душа.

Пепеляшка, преобразявайки се, всъщност се възражда. Така от пепел-
та (материята) се ражда Душата от Небето (БА). БА се възражда от пепелта 
на изгорялата в изпитанията КА (човека). Припомняйки си приказката за 
Ян Би Би Ян и казаното за псевдонима, както и за архетиповите кодове ЯН, 
БА, КА, БИ и БО, можем да заключим, че Жар птица е Душата БА, преми-
нала през пепелта на битието като КА и станала БИ – възвисена духовна 
душа, тоест посветена жрица на небесния огън Ур.

Самата Жар птица е станала възвишена душа след преминаването 
през процесите на раждането и обучението си като душа на Земята (КА),  а 
от нея се възражда БИ – победителката.

За разлика от всички познати на хората варианти, в които Пепеляшка 
се жени за царския син, ние твърдим, че в тази приказка героинята, архе-
типов образ на еволюиралата вече небесната душа, не се жени за принца, 
а отлита  в Небето. Тя не може повече да създава поколение на земята, за-
щото завръщането й на небето, при своята Майка, престава да има родови 
отношения със земните хора. Принцът е едно изключение, защото е част 
от самата нея, както казахме по-горе. Тя му дава огнени пера и царският 
син (духът в нас) три пъти може да я вика, за да танцува с нея - с душата си. 
Докато съзрее и сам се превърне в птица.

Трябва да обърнем внимание и на факта, че Пепеляшка не моли за 
нищо извън непосредствените си нужди,  извън оцеляването си. Тя е по-
корна, защото знае своята Съдба. Смъртта на майка й е знак на съдбата и 
тя не роптае, а понася несгодите. Душата, преминаваща чрез изпитания 
към посвещения, не подлага на изкушение изпитващите я – тя е смирена и 
изпълнена с готовност да понесе страданията, докато Небето реши самó да 
ги преустанови. 

В Индия йогата,  достигнал такава смиреност, се нарича преданоот-
даден – не само да сме предани, но и да се отдадем без остатък в тази пре-
даност. Едно от началните, качествени разширения на съзнанието на уче-
ника, е осъзнаването на факта, че когато се спират изпитанията на ученика, 
означава само едно – душата все още не е готова за следващата стъпка, все 
още не е усвоила уроците, които трябва да научи. Когато е готова, небето 
самó изпраща майката – Небесната субстанция БА (майката е винаги архе-
типов образ на архетиповия модел БА). Жар птица, майката на Пепеляшка, 
се появява сама пред момичето, по собствено желание, макар и призована 
от дъщеря си. Пепеляшка и друг път, по три пъти на ден, е плакала на гроба 
на майка си, но докато не се е появила изключителна по своето значение 
съдбовна причина, душата на майка й не слиза при нея.

Пепеляшка е пепел от приключило битие, от загасен за живота огън, 
но в нейното страдащо сърце надеждата и вярата, че майка й (небето)  няма 
да я изостави, е жива и неугасваща. Духът в нас винаги помни от къде е 
слязъл в материята. Символично злата мащеха я изпраща в пепелта, за да 
подчертае именно този съществен момент – детето е родено с наследство-
то на умъртвената в материята жизненост на небесната душа. Страстите 
и кармата са умъртвили небесния огън в душата на момичето и то трябва 
отново да запали своя вътрешен огън, който съединявайки се с Небесния  
(майката Жар птица), да се възроди за истинския  живот.
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В началото Пепеляшка плаче по три пъти на ден, което символизира 
ритуала – във всичките си дела, особено в страданието, тя е цялостна, но 
от небето няма отговор. Небесната душа не долавя нищо от ставащото с 
героинята. Разбира се, Пепеляшка има всичко, за да оцелее жива, но няма 
нищо, което да я окриля в бъдещето. Тогава проговаря интуицията й – ней-
ната душа усеща подсъзнателния повик на съдбата – наличието на Принца. 
И тя отново отива на гроба на майка си и плаче, но вече с конкретна цел 
и стремеж. Тук, под дървото (етерната енергия), докато призовава майка 
си, тя вижда как от небето слиза прекрасна огнена птица. Момичето казва 
молбата си. Не бива да забравяме, че Пепеляшка е приемник на генетиката 
на майка си, следователно тя също е архетипов образ на Жар птица, но все 
още в развитие. 

Майката и Дъщерята в своята приемственост на раждащи човешкия 
род са  една неразрушима полова цялост, едно единство в наследственост-
та – ДНК на рода, на етноса, на човечеството. Но тази небесна душа не е 
душа на царица, тоест на архетиповия образ на Световната майка  - символ 
на архетиповия Небесен модел. Тя е само благородничка. Благороднички 
има много, а майката-царица е винаги една-единствена. Понятието благо-
родник включва в себе си  информацията за възвишеност, благородство, 
духовно ниво на съзнанието и това я определя като посветена. Благородна 
душа е всяка душа, достигнала духовно ниво на съзнание. Титлата благо-
родник е станала наследствена по същите причини, както епитетът Балгу-
ри се е превърнал в название за нашия етнос – българите. Благородникът 
е ниво, което могат да достигнат всички човешки същества, независимо от 
своя етнос. Всеки благородник може да достигне и нивото Българин, както 
става с Принца, който по рождение е благородник. Но само благородникът, 
успял да познае своята сродна душа, да я приеме за единствен смисъл на 
съществуването си и да се отрече от света, за да се слее с нея, може да стане 
небесно същество. Разбира се, затова е длъжен да научи трите сакрални 
танца на Балгурите: Ръченица, Трите пъти и Хоро.

Жар птица слиза над особено сакралното място от човешкото битие 
– гробът. Тук е мястото на смъртта на Ка, но и мястото на възнасянето 
на Ба на Небето, или както го наричат българите – на Горната земя. Сим-
волично мястото за края на  живота става място и на започващото ново 
начало. Гробът във всички варианти на приказките се приема само като 
място на страданието, на миналото, но всъщност не трябва да гледаме на 
този символ едностранчиво. Разширеното съзнание изисква да се види зад 
обективното и обикновеното, да се достигне сакралното, а след това и мис-
тичното ниво. Още при засяването на клончето на гроба на майката трябва 
да си зададем въпроса – защо Мара иска такъв подарък и защо го засаж-

да точно там? Пепеляшка знае, че само мъжката архетипова душа (баща-
та) може да извърши тайнството на съединението между небето и земята, 
между живота и смъртта. Мъжът е носител на творческия потенциал на 
небесната субстанция – Духът. 

Когато Растителното царство „свали шапката” на Бащата, идва вре-
ме да се сменят епохите. Свалянето на шапката означава преклонение и 
прощаване, дава представа за започващото ново начало. Затова клончето 
сваля шапката на  благородника - сваля  короната на себелюбието, на Аз-а, 
след което бащата изчезва окончателно от действието на приказката, тъй 
като няма повече роля в битието на този род. Майката е мъртва, бащата из-
чезва, а дъщерята остава, за да довърши по законите на  съдбата сливането  
си с Принца. Под това клонче, на благословеното от Растителното царство 
момиче, ще стане съединението на световете, защото клончето бързо из-
раства в дърво - започва пулсацията на възраждането и от този момент 
Пепеляшка е под пряката закрила на Небето. Тя е Мара. Знакът за това е, 
че момичето получава дрехите на посвещението. Да си припомним какво 
правеха с принца в царството на котките от приказката „Котката”. Симво-
ликата е същата, с тази разлика, че там се описва процесът на обучението, 
а тук се дават само символите на посвещението – дрехите.

Дрехите са обществен символ. Всички рангово овластени хора имат 
специални дрехи, чрез които дават на другите знак кои са и какво могат. 
Свещенослужителите задължително носят своето отличително облекло, 
отличаващо ги  дори от себеподобните. Нека си припомним какво казва 
Библията по този въпрос: На трима от вас дрехите ще разкъсам и тоя-
гите ще счупя. Както виждаме, дрехите са важен атрибут, носят определен 
архетипов символ. Преобразяването на дрехите всъщност е преобразява-
нето на нашата аура, когато съзнанието и интуицията ни тръгнат ръка за 
ръка по пътя на духовното посвещение. Както казахме вече, в българската 
устна колобърска традиция само небето може да даде посвещение, само 
то изпраща знаците, когато душата ги заслужи. Небето дава на Пепеляшка 
дрехите. На Преображение Иисусово неговите дрехи засияват с ослепи-
телна белота. Евангелистът възкликва: А дрехите му станаха бели като 
светлина (Матей, 17:2)... Дрехите му станаха бляскави, твърде бели, като 
сняг, каквито белилник на земята не може избели (Марко, 9:2).

Преди да даде дрехите обаче, Жар птица спира над момичето и про-
говаря с човешки глас, обяснявайки й условията на следващите събития 
- тя поставя пред душата на момичето още изпитания, едно от които е да 
спазва времето. 

Времето като проблем на обучаващата се душа е от изключително 
значение. Всички посветени знаят, че поставените във времето задачи 
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трябва да се изпълнят на всяка цена, защото след това те губят значение, 
а често могат да имат и регресиращи следствия. За да не изгуби връзка-
та с Небето, Пепеляшка получава и едно златно перо, чрез което ще  вика 
птицата, преди да удари полунощ. Символът полунощ има чисто времеви 
характер и още веднъж подчертава преломното време. 

Посветената душа има знака от Небето (перото), следователно ми-
сията е в действие. В тангризма перото е един от сакралните знаци за пос-
вещение в колобърска степен. Получава се винаги от Небето - никой жив 
човек не може да даде посвещение на друг човек. Идеи и  енергия за опре-
делени дейности – да, но посвещение – само небето дава! Затова твърдим, 
че всички посвещения, с които много наричащи себе си Учители дават на 
хората, са чиста шарлатания. Те са плод на себелюбивост, свидетелстваща 
пред Небето и посветените за неетичността на такива самозванци.

Енергията на перото е духовната мощ на Небесната душа, в случая 
на Майката. В езотериката посветеният работи с мощта на своята духов-
ност, докато в окултизма маговете работят със силите на природата, които 
впрягат за своите цели. И тук е разликата между Мага на Силите и Мага 
на Мощта. В интерес на справедливостта трябва да кажем, че всички маго-
ве, когато станат такива, тоест достигнат цялост, притежават способности, 
даващи им възможност да работят със Силите. Но посветените от Небето 
Светли души работят с Мощта на своята душа, използвайки силите, само 
за да насочат енергията в желаната посока. Затова често в приказките ще 
срещнем магове, които се преобръщат в дейността си. Те се явяват властва-
щи чрез  силата и владетели чрез мощта  си.

Посветеният колобър използва силите и мощта си, за да пробужда 
своите събратя и в краен случай да пази невинни жертви от зло. Едните 
магове са силни в магията, а другите са мощни в състраданието и помощта. 
Нашият Патриарх Евтимий не приложи сила, за да спре тираните на Тър-
ново, но  приложи мощ и скова ръцете на палача си. И бе пощаден, защото 
пастирът заслужава съдбата си.

В това се състои разликата между езотеричното и окултното.
Пепеляшка получава перо, чрез което се облича, с което контактува с 

Небето в унисон с неговите цели. Когато се закичи с перото, тя става чис-
та, осветена и облечена в небесни одежди, които нямат равни на земята. 
Превърнала се в небесна душа, тя веднага се възползва, за да подкрепи и 
насочи своята сродна душа към просветление и съединение с нея.

Обличането на Пепеляшка на три пъти с различни рокли означава, 
че тя три пъти е достигала степените на духовно посвещение. И всяка нова 
рокля, тоест степен, е по-красива от предишната. Третата дава целостта на 
нейната пробуда и посвещение - тя е духовно зряла и завършена. Припом-

няме на читателя, че в другите приказки, особено в  „Котката”, става въпрос 
за посвещение, което се наблюдава от небето, но се ръководи и осъщест-
вява на земята – те са земни посвещения, тоест до Трето планетно просве-
щение. В  тази приказка се говори преди всичко за Небесното Слънчево 
посвещение на душите, тоест Пето  земно посвещение. Обикновено всички 
пратеници на небето, дошли да помагат на хората, имат Пето посвещение, 
или Първо Слънчево, както е известно в езотеричните науки. Незавръща-
ща се повече в материята Небесна душа става, когато стигне поне Първо  
Космично посвещение (САА).

Пепеляшка трябва да осъществи своята съдбовна мисия, танцувайки 
като Небесна душа, така че Принцът (духът) да пожелае свещен брак с Не-
бето. И това става. Три пъти Пепеляшка танцува с него.

Нека се спрем малко на въпроса какво всъщност прави Пепеляшка? 
Тя танцува. Само толкова. Танцува и Майката-Жар птица, когато се по-
явява на гроба. Танцува и Принцът. Майката сама, а Пепеляшка и Прин-
цът заедно, в общ ритъм. Не се знае каква е мелодията, но е сляла сърцата 
им в един общ ритъм. Общата вибрация на двамата дава информация за 
единството им, за целостта, която те образуват. В българския фолклор има 
танци и песни, които имат сакрален характер. Те не са танци и песни за 
забавления, а за промяна на вибрацията на човека, на неговата душа и не-
говото съзнание. В българския вариант на приказката „Мара Пепеляшка” 
определено се говори за танца хоро, който Принцът и героинята танцуват. 
Приказката е разказана доста съкратено спрямо другите й варианти, но са 
запазени двата много важни кода – танцът хоро и името й Мара. Казахме, 
че танците, които Принцът изучава през трите вечери на своето обучение, 
са Ръченица, Трите пъти и Право хоро. Те които имат следното сакрално 
значение.

Танцът Ръченица.
Пепеляшка започва да работи прецизно и лично с ученика си по За-

кона за Последователността и Пропорционалността. Този закон изисква 
посветеният да може да работи в партньорство със своите събратя. Ръче-
ницата е танц на двойката, която индивидуално твори формите на своите 
действия - фигури, но в синхрон с другия. Тя е танцът на ЯН и ИН в един-
ството на ритъма и подобието им. Партньорите играят непрекъснато един 
срещу друг, но и непрекъснато синхронизирайки се в действията си. 

Този танц, освен че развива индивидуалните характеристики, из-
гражда фините отношения в двойката, подготвяйки същата за половото 
единство. 

Ръченицата е полов танц. В нея двойките противостоят, без да си 
противоречат и се синхронизират, без да губят своята индивидуалност. Тя 
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е пълна противоположност на хорото, при което индивидът изгубва себе 
си. В ръченицата индивидът изявява себе си като полюс, а не като антаго-
низъм. Този поляритет говори за възможността „да се надиграят”, тоест 
да се изявят индивидуалните умения на едната личност спрямо другата. 
Затова в българската фолклорна традиция съществува широко прилага-
ното надиграване чрез ръченица, което всъщност най-често завършва с 
брак, тоест със съюз. Надиграният е победен, покорен. Блестящо е показан 
сакралният танц на двойката в разказа на  посветения Елин Пелин „Ве-
трената мелница”. Танцът между Лазар Дъбака и Христина е великолепно 
отражение на това тайнство на половете: „...Едно надмощие, едно мъжко 
надмощие личеше във всяко негово движение и Христина неволно падаше 
под силата му. Унесена, тя се мъчеше да победи, но след едночасова борба 
спря отмаляла и запъхтяна...” 

Но в нашата приказка не става въпрос за бракосъчетание, а за доиз-
граждане на подобието, без да се губи индивидуалността – ето какво нау-
чава Принцът в този танц.  Затова основното, което правят двамата още на 
бала, е да танцуват. Но там все още те са партньори, търсещи не подобието 
си, а половото общуване, защото Принцът си търси съпруга. Те са житей-
ски, формални партньори. Истински партньори стават, когато танцуват 
сами.

Ръченицата е танцът на партньорството по Закона за Привличане на 
противоположностите. Урокът, който научава Принцът, се състои в парт-
ньорството – във възможността да се изгради равностойно партньорство, 
а не противопоставяне. Той все още е изявен индивидуалист. Партнира-
нето със Жар птица (Пепеляшка) го извисява до партньорството. Усвоил 
го, принцът всъщност усвоява първата степен в колобърството – нивото 
Гарван.

Танцът Трите пъти.
Това хоро има изключително сакрален характер. То е танц на Тройния 

обгревател в нашия организъм – както го наричат в китайската медицина. 
Българската колобърска традиция пази също това знание, но не като меди-
цински проблем, а като сакрално знание за работа над нервно-енергийната 
система на човека.

Сложен танц. Конкретен и строго регламентиран като детайли.
Трите пъти е ритъмът на Физическото, Енергийното (Жизненото) и 

Астралното тяло. Първите три части съответстват на Физическото, Жиз-
неното и Астралното тяло, а четвъртата стъпка на хармонизирането. Чет-
въртата стъпка е кратка, статична и приключваща фигурата. Тя има за цел 
да се върне бързо тялото в синхрона между Енергийното и Физическото 
тела. Ако Ръченицата е танц на двойката, за да развие тя отношението меж-

ду Физическото и Жизненото тела, като ги синхронизира в двамата парт-
ньори, то Трите пъти раздвижва ритъма и на Астралното тяло, но със стре-
межа да се овладее, да се подчини на вече достигнатото ниво на отноше-
нията между двамата (в ръченицата). Трите пъти е троен ритъм, тоест на 
целостта, на завършека, на пълнотата и съвършенството на тежките тела 
на нашата енергийна същност. Контролът над тях дава възможност душата 
да се възвиси над битийните проблеми, водещи по-голямата част от хора-
та в живота, за да се подготви тялото и душата за преход към духовните 
ни тела. Усвояването на Трите пъти, на неговия ритъм, води до промени в 
низшия ум на човека, който се управлява от страстите – от астралната  ни 
програма. Следват две стъпки на развитието, на стабилизацията и тройна-
та фигура се повтаря отново.

Принцът научава този танц, следователно той е готов да работи над 
останалите си по-висши тела, които ще го отведат до такива енергийни 
промени, че да може тялото му от човешко да стане на птиче. Става въ-
прос за „трансмутация на атомите по химично сродство”. Но самият танц 
представлява психична нагласа, което определя водещата страна на промя-
ната като „трансмутация на психичните атоми по сродство”. Трябва да не 
забравяме, че трите танца са с предимно психична нагласа, която води до 
физическо овладяване на ритъма на промяната.

Вторият танц съответства на Втората степен в тангризма – Орел.
Когато научава този танц, Принцът е готов да премине на ниво гру-

пово посвещение, на ниво  ХОР, тоест да стане вече елемент от Цялото, от 
Хората въобще. Хóрата, които ще играят Хорáта на посветените.

Танцът Хоро
Преди да разгледаме този танц, трябва да уточним значението на ду-

мата, без което не бихме могли да вникнем правилно в кодовете.
  1. ХОР – група елементи, които съставят единство, правят нещо ед-

новременно. Хоровото пеене представлява единство от много гласове.
  2. ХОРО - танц. Танц, при който множество човеци танцуват заедно, 

но със строго фиксирана връзка и дистанция  от ръцете на всеки човек. 
Всички са  хванати един до друг, с кръстосани ръце, на един лакът разсто-
яние.

   3. ХОРÁ  - а) множество от танци и б) множество от танцуващи чо-
вешки същества.

При българите танцът Хоро има дълбоко сакрален характер. Хорото 
е небесен танц. Представлява множество от единици, които се намират на 
една ръка разстояние и танцуват едновременно едни и същи стъпки. Броят 
на участниците е неограничен. Хорото е единственият танц, който могат 
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да танцуват всички човеци – цялото човечество. Хорото е едновременност 
и единство на частите в изразното средство, каквото е например стъпката. 
Да играеш хоро, означава да си приел множествената форма на сакрално-
то тайнство, приемайки неограничения брой единици (същества), които 
участват с теб в свещенодействието. Затова прословутата толерантност на 
българите към другите хора (етноси) има дълбоко фолклорен и историче-
ски характер. Затова ние, българите, наричаме човеците – хора, което оз-
начава – танцуващи. Този принцип на хорото – да се приемат неограничен 
брой участници, кореспондира със завета на Танг-Ра:  „ Душа - Душа да 
не поробва и Дух - Духа да не подвежда!”. В танца Хоро всички играещи са 
равни и еднакво значими.

Хорото, когато го изпълнява множество, а двама души са вече такова, 
изисква пълна синхронна едновременност при изпълнението на детайли-
те. Типично за него  е хващането за кръста на партньорите, при което двете 
им ръце се кръстосват в областта на лактите. Това захващане принуждава 
всички да играят едновременно определена стъпка, детайл – в противен 
случай връзката се разкъсва и танцуващите губят захващането си. В този 
чисто физически, но всъщност дълбоко сакрален характер на съприкос-
новението, е заложена идеята за взаимност и зависимост от себеподобни-
те. От казаното следва изводът, че Принцът се учи първата вечер да играе 
танц, изискващ пълна синхронна съпричастност към партньора. Тази за-
висимост лишава танцуващите от свободна, самоцелна изява на личността 
– или играеш синхронно, или те надиграват. 

При хорото синхронността е тотална, при нея не те надиграват, а 
просто се откъсваш от цялото и отпадаш от групата играещи. Тук законът 
за Подобието (в изпълнението на фрагментите) принуждава личността да 
се идентифицира с другите, да стане съпричастна на общата идея, следова-
телно липсва каквато и да е форма на индивидуализъм. В сакрален аспект 
хорото е танцът на отказа от себичността, от личностния индивидуализъм. 
Пепеляшка научава Принца, който е със силно изявен личностен харак-
тер, на тази истина: подобието изисква отказ от претенциите на личност-
та. Разбираме, че първият урок на ученика, тръгнал по Пътя на Небесното 
посвещение, е да се откаже от личността си. Той в пълна мяра става част от 
цялото. В частен аспект принцът научава, че за да изградиш единство със 
своята сродна душа, трябва да се синхронизираш с нея до пълно подобие. 
Когато се научава да играе хоро, тоест да бъде безличностна индивидуал-
ност в общото движение на единиците, принцът става неразделна част от 
групата на посветените небесни същества – Жар птиците. 

Ако си припомним приказката „Ян Бибиян”, ще видим как там посве-
теният ученик пее сам своята сакрална песен и  променя световете. Но това 

е пътят на личното посвещение на Земята, в материалното царство. Прин-
цът трябва да стане небесно същество, затова неговата задача е да достигне  
съществата, които са служители на другите, а не на себе си - така, както 
играещият хоро служи за опора на своите танцуващи събратя. Хващането 
за кръста дава изключителна стабилност на играещите един към друг и в 
същото време води до пълна зависимост от движенията им.

Третата вечер Принцът изгубва окончателно своята Личност, но ста-
ва Индивидуалност, която е елемент от Цялото (хората от хорото).

В трите танца той се идентифицира напълно със своята партньорка, 
трансформира тялото си и става част от армията на Посветените небесни 
същества. Става Сокол. 

А сега да си припомним как точно Пепеляшка повежда своята сродна 
душа към небесното посвещение.

Достигнали  на бала еднаква, на три пъти (в пълнота), осъществена 
цялост, те не могат да се разделят и затова Пепеляшка едва успява да стигне 
мястото, където трябва да върне Небесното на Небето. Но този път Прин-
цът я открива и успява да види как тя се превръща в Жар птица и отлита на 
Небето. На неговия повик към любимата, Пепеляшка отговаря:

- За да дойдеш с мен, трябва да се научиш съвършено да танцуваш... 
Ако искаш, мога да те науча, но трябва всяка нощ да идваш тук. Вземи 
тези три пера.  Закичиш ли   перо на шапката си, аз ще се явявам тук и 
ще танцуваме три  вечери – докато се научиш да танцуваш небесните 
танци.

Да закичи перото на шапката си, тоест да стане перото символичен 
образ върху главата, короната. Принцът взема перата и се прибира в дворе-
ца. От тогава никой не знае къде ходи всяка нощ и какво прави там, но той 
от ден на ден ставал все по-светъл и по-светъл, докато накрая се превърнал 
в дух и отлетял на Небето. Осъществен е мистичният брак на Духа с Ду-
шата, на Анимуса с Анимата. Архетиповият образ и Архетиповият модел 
се сливат в едно. Извършен е доброволно и чрез личната еволюция актът 
на трансмутацията на атомите по химично и психично сродство. Едновре-
менно, в тяхната истинска пълнота. Законът за Подобието е осъществен 
съвършено. Достигнали съвършенство, те се завръщат на Небето – на Гор-
ната земя. За българите това е съзвездието Еднорог. Тракийците  я наричат 
Тракия – Небесна твърд.

Единството на душите в небесните селения се нарича Монада. Там 
небесният ЯН и земната ИН пребивават в хармонията на своето подобие. 
В ДАО. Те са в Царството Небесно – при Отеца на хората – Иже Си на Не-
бесех.
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Приказката разкрива как душите,  откривайки своята изначална ця-
лост, могат да се завърнат в мистичното единство на самовъзродили се от 
пепелта на материята. В тази приказка не може да има брак в битието, на 
земята, защото Жар птица е небесно същество. Някога Ева извърши крач-
ката на промяната (към познанието) и пропадна в света на материалното 
(пепелта), сега Ева (Пепеляшка) се завръща на небето. В приказката „Жар 
птица” двусъщностният архетипов модел на небесната душа БА е завър-
шен – двамата стават Небесни същества. Стават ЖАР птица. Стават бого-
ве. Единосъщни, андрогинни, цялостни – монадични.   

Приказката „Жар птица” още веднъж, заедно с приказката „Котката”, 
разкрива знанието, че Жената е еволюирала в своето развитие в Четвърта 
коренна раса, благодарение на което тя може да подпомогне своята сродна 
душа (мъжа), чиято еволюция става в Пета коренна раса, при осъществя-
ването на единството им. Не е възможно Небесният ЯН (мъжът) да ево-
люира чрез опита, който Ева пожела, ако материалната творческа същност 
ИН (жената) няма достигнато ниво в еволюцията на тялото и генетичното 
пресъздаване. Като продължител на рода, Жената отработва организъм, 
който може да твори (Снежанка) и да дава устойчиви качества на рода, а 
оттам и на Човечеството като единен организъм, защото всички сме деца 
на Бога – Отец – Иже си на Небесех – Танг-Ра.       

Отработването обаче на този организъм става в материалните по-
лета на планетата Земя, под ръководството на Земния Отец на форми-
те - Луцифер. Ева яде от плодовете на познанието и затова тя трябва да 
изнесе всичките противоречия на Пета коренна раса – докато еволюи-
рат и Ян съществата. Тяхната еволюция, като завръщащи се в матери-
ята небесни същества и работата им на Земята, ще видим в следващата 
приказка.                                                                            

ЗВЕЗДОЧЕЛ  ЮНАК  И КОНЯТ  МУ  ЕДНОРОГ.
или Юнакът със звезда на челото и неговият рогат кон

Живял някога един човек – кротък и трудолюбив. Имал невеста кра-
сива като цвят, но си нямали детенце и мъката им била голяма. Те били 
много гостоприемни и нямало ден, в който да замръкнат без гост в дома си. 
Случило се така обаче, че една вечер останали сами. И двамата се притес-
нили много, станало им тъжно и празно в къщата. Тогава стопанинът из-
лязъл и застанал на пътя, за да покани някой закъснял човек да им гостува. 
Мръкнало, станало късно. Малко преди да се върне обратно, човекът видял 
от тъмното да изплува силуета на старец с бяла брада до пояс. Като на-
ближил, старецът казал:

Добър вечер, синко!- 
Добре дошъл, старче! – отвърнал стопанинът – Ако си уморен, от-- 

бий се у дома да пренощуваш, вместо да биеш път в тъмното.
Старецът благодарил и се запътили към къщата на стопанина. Нах-

ранили се, разприказвали се, накрая старецът попитал домакините имат 
ли всичко, което им трябва.

Всичко си имаме – казала тъжно стопанката, – само детенце не ни - 
даде бог. Живеем сами. Живеем добре, но къщата ни е празна...

Не се тревожете – отговорил старецът, – и детенце ще ви се наме-- 
ри. Хайде сега да си лягаме, че мен утре път ме чака.

На сутринта старецът станал рано, преди изгрев слънце, измил се, 
нарамил торбичката си и тръгнал. Стопанинът излязъл да го изпрати. 
Преди да се разделят, старецът извадил една червена ябълка и казал:

Вземи тази ябълка. Когато се прибереш в къщи я преломи  на две, не - 
я режи с нож. Едната половина изяжте с жена си на гладно. След девет ме-
сеца тя ще ти роди син, белязан със звезда на челото. Той ще бъде по-юнак 
от всички юнаци.

След това бръкнал в торбата си и извадил една тънка сабя, която 
била от най-качествена стомана.

- Вземи и тази сабя. Да я пазиш хубаво, докато порасне  момчето 
ти. Тогава ще му я дадеш. Кажи му, че винаги той сам трябва да я вади от 
ножницата. Ако чужда ръка я извади, ще умре веднага. Ти имаш и две ялови 
кобили. Раздели другата половина от ябълката на още две половини и дай 
на всяка от тях да изяде по едно парче. Едната от тях ще роди конче като 
другите коне, а другата ще роди конче с рогче на челото. Да го гледаш като 
очите си, защото твоят син ще язди него. Хайде сега, остани със здраве!

И си заминал. Направил всичко стопанинът, както му било казано. 
След девет месеца жена му родила чудно хубаво момченце със звезда на чело-
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то. Родили и двете кобили – едното конче имало рогче на челото си, точно 
както бил казал старецът. Пораснал синът им, започнал да ходи на лов и 
винаги се връщал с богат улов. Веднъж дори  се върнал с мечка стръвница. 
Славата му на изключително силен и ловък момък се разнесла навред. Един 
ден в селото им пристигнал човек и разказал, че в града имало юнак над 
юнаците, който чупел с ръце две подкови едновременно.

- Тате - казал Звездочелият момък, – ще отида в града да го видя този 
юнак колко е силен!

- Иди, синко - отговорил бащата. – Но най-напред си избери кон, че да 
не ходиш пеш до там.

Влязъл синът в обора, хванал единия кон за опашката и с лекота го 
хвърлил през оградата. След това хванал и коня с рог на челото, но не мо-
жал дори да го помръдне от мястото му.

Този кон искам – казал юнакът.- 
Добре, сине, твой е. Но има и една сабя за тебе.- 

Изнесъл сабята, разказал му какво е заръчал старецът и му я подал. 
Тръгнал синът, стигнал в града и потърсил юнака. Той веднага взел две го-
леми железни подкови и ги счупил  като кравайчета. Тогава Звездочелият 
юнак, без да слиза от коня си, взел три подкови, наредил ги една над друга и 
ги строшил, без да се напъне. Прославеният трошач на подкови му се пок-
лонил до земята.

Пришпорил коня си Звездочелият и тръгнал по земята да си дири къс-
мета. Научил, че в една далечна планина живеел страшно силен чернолик 
човек. Намерил юнакът къщата му, прескочил оградата с коня и застанал 
насред двора.

- Какво дириш в моя дом? - чул се гръмък глас и пред юнака изскочил 
черенолик момък с още по-черен кон. 

Но Звездочелият извадил сабята си, замахнал във въздуха и тя про-
пищяла. Черният се стъписал. Впил очи в сабята и в рога на коня, скочил 
на земята, паднал  на колене и казал:

- Признавам те за по-силен от мен. Пощади ми живота и ще ти бъда 
верен приятел до гроб.

Бъди ми приятел – отвърнал Звездочелият- 
Изправил се Черноликият и веднага се превърнал в хубав бял момък. 

Звездочелият прибрал сабята си, скочил от коня и двамата яли и пили 
три дни. Побратимили се. Накрая домакинът казал, че най-голямото му 
юначество е способността да се превръща в каквото поиска животно – 
мечка, заек, мишка – каквото си поиска. А като застанел на ръце, с крака-
та си можел да бере круши като с ръце.

-  Дребни работи – отговорил Звездочелият. – Друго? 
- Мога  като допра  ухо до земята, да чуя всички разговори по света.

- Виж, това е много хубаво! – отговорил юнакът. – А сега, сбогом поб-
ратиме!

- Сбогом, побратиме! Кога и как ще разбера къде си и какво правиш по 
белия свят? – попитал стопанинът.

Вземи това цвете – казал Звездочелият. – То е от майка ми. Поса-- 
дила го е в деня, когато съм се родил. Пораснало и завързало две пъпчици, 
разцъфтели пъпките и до ден днешен не са повехнали. Ще повехнат, ко-
гато умра. Вземи едното стръкче. Червено и свежо ли е, значи съм жив и 
здрав, ако пък повехне, значи съм зле, изсъхне ли - умрял съм.

След това пришпорил рогатия си кон и препуснал накъдето очите му 
видят. Стигнал едно голямо езеро. Спрял да напои коня си.

Хей, махни коня да не ми пие водата! – извикал гръмовит глас и от - 
земята се надигнал огромен мъж. – Цяла неделя чакам да се напълни езеро-
то, че да се напия до насита!

След което бързо се навел и пресушил езерото пред очите на смаяния 
момък. Слязъл юнакът от коня си и започнал разговор със жадния юнак. 
Сприятелили се. Станали побратими. Напоил Звездочелият коня си и се 
разделили.

Вземи това цвете – казал на тръгване той. - Майка ми го е поса-- 
дила в деня, когато съм се родил. Ако видиш цвета да повехне, значи съм в 
опасност, ако пък изсъхне – умрял съм.

След три месеца галопиране рогатият кон нагазил в зелена поляна, 
насред която имало висока кула, покрита със златни керемиди.  Потропал 
на вратата.  Дошла една чудно хубава жена, облечена в злато и коприна. 
Като видяла момъка, тя се разплакала. 

- Защо плачеш?! – попитал юнакът.
- Как да не плача, юначе – отговорила жената. – Аз съм царска дъ-

щеря, но един страшно силен разбойник ме отвлече в деня на сватбата 
ми. От тогава живея с него против волята си. Продължавай си по пътя, 
защото много юнаци е убил мъжът ми – ще убие и тебе.

- Не бой се! – отговорил Звездочелият и слязъл от коня си.
В това време разбойникът бил на един висок хълм и гледал към дома 

си. Видял, че жена му говори с непознат човек - разлютил се, яхнал коня си 
и като вихър стигнал до кулата. Като го видял да приближава, Звездо-
челият юнак извадил сабята си, конят му подскочил високо и с един удар 
разсякъл разбойника на две. В това време жената стояла на стълбите с 
нож в ръката. Тя била решила да се самоубие, ако и този красив момък умре 
заради нея. Радостта й нямала край, когато видяла, че разбойникът е мър-
тъв. Влезли в замъка и заживели щастливо двамата.

Слухът, че разбойникът е мъртъв, стигнал до царя и той проводил 
вест дъщеря му да се върне в двореца, защото един принц я иска за жена.
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Кажете на баща ми – заръчала царската дъщеря, – че имам мъж и - 
живея много щастливо. Не искам да чуя за никакъв принц!

Царят бил зъл човек и обявил награда за този, който убие Звездочелия 
момък. Никой не се наел. Тогава при  царя дошла една много хитра вещица.

Аз мога да погубя онзи юнак – казала тя. – Ще ме наградиш ли бога-- 
то?

Царят обещал веднага и тя се запътила към кулата, преоблечена 
като просякиня. Поискала храна от принцесата и тя, понеже имала ми-
лостиво сърце, й дала много ядене. След няколко дни вещицата отново до-
шла. Този път получила дрехи, пари и други неща, от които имала уж нуж-
да. Постепенно се сприятелили. Нали жената на юнака била сама, търсела 
си дружка. Един ден страта жена я заразпитвала как живее с мъжа си, той 
добър ли е към нея, грижовен ли е и  така нататък?

- Отлично си живеем - отговорила жената. - Мъжът ми е много до-
бър, всичко си споделяме. Разбираме се чудесно.

Ти много да не вярваш на мъжете – казала вещицата. – Я го попи-- 
тай къде се крие тайната на неговия живот – да видим, дали ще ти каже.

-  Ще ми каже  - отговорила принцесата.
Опитай и ще разбереш – казала вещицата и си тръгнала.- 

Вечерта жената посрещнала мъжа си, нахранили се и си легнали. Зап-
риказвали се. Тя така подвела разговора, че накрая го попитала къде се крие 
силата му, каква е тайната на неговата сила и живот? Звездочелият бил 
с добро и доверчиво сърце и разказал за тайната на сабята си. Предупредил 
я да не казва на никого, защото ще умре.

В това време вещицата, която не си заминала, а излязла в градината, 
измяукала три пъти и  се превърнала на котка. После се промъкнала в дво-
реца и се скрила под леглото им. Като чула какво казал юнакът, скочила, 
превърнала се на човек, свалила  сабята от стената и я  извадила от нож-
ницата. Докато я усетят, замахнала и хвърлила през прозореца сабята и 
ножницата в езерото. Бързо избягала и отишла при царя. Разказала му, че 
юнакът е мъртъв. Царят я наградил богато със злато, взел охраната си 
и тръгнал към кулата на дъщеря си. Но щом войниците отворили порта-
та, срещу тях изскочил конят с рог на челото и започнала люта битка. 
Конят се биел с такава сила и настървение, че войниците въобще не могли 
да  влязат в замъка.

В това време побратимите на Звездочелия юнак видели, че цветята 
им са повехнали, яхнали бързо конете си и препуснали да помагат на своя 
побратим. Този дето чувал всичко по земята се навел, допрял ухо и чул ве-
щицата да обяснява на царя как е погубила юнака.

-  Къде е сега сабята? – попитал царят – Да не я намери дъщеря ми!
- Хвърлих я в езерото зад кулата. То е дълбоко и никой не може да я 

открие.
Качили се двамата побратими на крилете на два огромни орела и 

стигнали бързо до замъка с кулата. Онзи с големия корем се навел бързо, 
пресушил езерото и намерили сабята. Вкарали сабята в ножницата. Вед-
нага Звездочелият се събудил, хванал сабята си и се притекли тримата на 
помощ на рогатия кон, който неуморно се биел със стражата на царя. На-
края войниците се предали. Юнакът пощадил войниците, но хванал царя и 
вещицата. Заточил царя във високата кула, а вещицата хвърлили в езеро-
то с торба камъни на врата и тя се удавила. 

Така Звездочелият юнак и жена му станали цар и царица. Скоро след 
това той изпратил да доведат родителите му и всички заживели щаст-
ливо.

Анализ на приказката
Тази приказка разглежда света на алхимиците в човешкото царство 

на Земята или как посветените извършват алхимичното преобразяване на 
хората, за да прогледнат и станат възвисени души. Те са души САА, които 
се завръщат, за да подпомагат своите събратя. Всички посветени от Свет-
лата ложа, включително Христос, са били някога хора – в предишната епо-
ха на еволюцията (Цикъл от Седем коренни раси, предшестващ нашия). 
Достигнали ниво Индивидуална душа с ранг САА, тоест Космично посве-
тена душа, те се завръщат обратно в материалните царства да оказват кон-
кретна помощ. В този аспект на разсъждения можем да кажем, че всички 
Старци, Старици и т.н. мъдри същества, подпомагащи делата на героя в 
сакралните приказки, са в ниво Българин. Още веднъж ще подчертаем, че 
Българин не е народност, а ниво на посвещение, при което колобърската 
традиция разглежда три възможни степени: КаргаУр, БургУр и БалгУр. И 
трите символизират високо еволюирало човешко същество – приключило 
с алхимичните процеси в материалните светове и станало постоянен член 
на Светлата Небесна Йерархия – жител на Горната земя.

В  тази приказка се говори преди всичко за Небесните посвещения: 
Слънчево и Вселенно. Обикновено всички пратеници на небето, дошли 
да помагат на хората, имат Пето Слънчево (седмо земно). Незавръщаща 
се повече в материята Небесна душа се става, когато стигнем поне Пър-
во  Галактическо посвещение (САА), което съответства на Седмо Слън-
чево. Всички Галактически нива са и Вселенни, въпреки че истинските 
Вселенни степени и нива са всъщност производни на Галактическите, но 
на по-високо ниво. Това изключително високо ниво на знание за Йерар-
хиите на посветените не е достъпно за хората. Нивото Жар птица, за което 
говорихме в предишната приказка и нивото Балгур, което разглеждаме в 
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момента, принадлежат на Йерархията на Слънцето и Сатурн. Те са валид-
ни само за тази планетна система. Балгурите са Галактически и Вселенни 
посветени, но все още в степени, можещи да осъществяват прераждане в 
материята. Тях именно наричаме души САА. 

Тези хора не живеят в паралелен свят, а са част от човешкия род, но 
предпочитат уединен живот. Явяват се само, когато забележат пробудена 
душа или група души, за да ги подпомогнат по пътя на еволюцията. Не-
престанно наблюдават човешкия род. Те са тези, за които се казва: Когато 
ученикът е готов, Учителят идва. 

В езотеричното знание често ги наричат двойни хора: двуделни 
(звездни), четириделни (галактични) и шестделни (вселенни). Тук ще го-
ворим само за двуделните -  единство от две души в едно тяло. Тяхната 
двуделност, ясно различима за обученото око на колобъра, дава информа-
ция за присъствието на космично посветена душа в тялото на високо ево-
люирал земен човек. Често пъти подчертавахме, че на земята има няколко 
вида хора, живеещи в общия организъм на Човечеството. Ще направим 
уточнението, че душите от Земното човечество, достигнали високо ниво 
на еволюционно развитие, се наричат Рамани или Височинни хора. Тези 
същества стават най-често приемници на души от космичен порядък, ко-
ито вече са престанали да се прераждат в плътни човешки тела и затова 
гостуват на приемници. Договорката между „гостоприемник” и „гост” се 
извършва още в утробния период и затова при раждането не може по ни-
какъв начин да се разбере събитието. В процеса на зреенето на организма, 
с годините, все по-ясно започва да личи присъствието, но така или иначе 
тази яснота се схваща само от посветените в тайната, от знаещите белезите 
и връзката между тях.

Душата, гост на земния човек, се нарича САА или Саамани – кос-
мични души. Съжителството на такива двойни индивидуалности (рамани 
плюс саамани) протича без каквито и да е противоречия, защото целите 
им са еднакви. Симбиозата се осъществява под формата на непрекъсната 
взаимопомощ. 

Такова присъствие в света на хората имаме и от представители на 
тъмната ложа, което е особено засилено днес, в нашата преходна епоха. 
Изключителната изобретателност на силите на злото вътре в човечеството, 
тяхната огромна пригодност в живота, се дължи именно на високооргани-
зираната същност на тези гости  на мрака.  

Съществува и трети вид присъствие на души от Астрала в човешките 
тела. Те се различават от двата вида гости само по това, че пребивават в хо-
рата без тяхно съгласие – така нареченото обсебване, което става най-чес-
то в процеса на живота, а не още при ембрионалното развитие на плода. 

Една от задачите на гостите (от двата вида) е да подготвят и приоб-
щят към себе си човешкия род за предстоящите промени, което означава, 
че можем да наблюдаваме увеличеното им присъствие в края на всяка епо-
ха. Такива гости днес са огромна част от ангелския свят, душите на високо 
еволюирали човешки индивидуалности и такива, които вече са стигнали 
нивото Божествени души. Боговете, част от тях, живеят сред нас... и в нас. 
Енергийните им тела въздействат на огромен брой хора, докоснали се до 
полето им. Те могат да влияят пряко на бъдещето чрез енергийни промени 
в утробата на жените (яйцеклетките) и така стимулират появата на новото 
човечество. Тяхната чиста енергия периодично подпомага осъществяване-
то на кармичните приключващи процеси (Съдбата) и алхимичната транс-
мутация на физическите тела на хората.

Всички те системно провокират кармичните ни сценарии.
Неотклонно активизират алхимични процеси в нас.
С голямо внимание бдят над поколението на бъдещето.
Звездочелият юнак от приказката е такъв космичен гост. Такъв обаче 

е и неговият кон, защото земните коне нямат рог на челото си. Думата КОН  
е вахана на нашето Слънце (Амон Ра) и Централното Слънце (Танг Ра). 
Нека си припомним от приказката за Ян Би Би Ян, че вахана означава све-
щено животно. Вахана на Слънцето (и неговия народ) е обязденият, но без 
стреме и оплетка на опашката кон – конят на траките. Вахана на Централ-
ното слънце (и неговите пратеници) е обязденият, със стреме и оплетена 
опашка кон – конят на българите.

Главните герои на нашата приказка са две небесни същества, носещи 
на главата си ясен знак за своята принадлежност: Звезда и Рог – двата сим-
вола на родовете, достигнали нивото Балгур.

Третото  око на човека (звездата) и Третото ниво на развитието на Не-
бесните воини – конете (рогът). Орендата на Кановете. Работещото Трето 
око на човека и воинската същност на рогатия кон са отличителни белези 
на завръщащите се членове на Небесната конница, грижеща се за еволюци-
ята на Земното човечество - това са душите от Горната земя или съзвездие 
Еднорог. В книгата за тайните на учението на тангризма „Колобър” казахме 
ясно за връзката звезда (трето око) и рог (третото око на коня) на челото: 
„Когато твоята мисъл напусне звездата на челото на коня и двете ребра 
на рога завият спиралата на чувството...” („Колобър”, Северен джил, стр. 
25). Текстът недвусмислено свързва енергията на третото око при човека 
и животното и  подсказва, че те трябва да се разглеждат езотерично като 
едно цяло, като единен организъм. Тази идея при траките е символизирана 
от Кентавъра – човекът-кон.

Звездата на челото на момчето символизира звездата Алдебаран, то-
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ест енергията на съзвездие Телец. Душа, намираща се под действието на 
енергиите на съзвездие Телец, която провежда целенасочен, системен жи-
вот, за да отвори Третото си око. Звездата и Окото са синоними на просвет-
лението на ума и съзнанието, тръгнали по Пътя на духовността, на уче-
ничеството. Действащите енергии на това съзвездие провеждат системна 
подготовка за развитието на психичните сили в човека и  го подпомагат по 
пътя на посвещаването му. Момчето носи звезда на челото, което означава, 
че има активно работещо трето око и  е пратеник на Йерархията на Свет-
лината.

Рогът на челото на коня означава, че пренасящият момъка кон е не-
бесно същество. В българската устна колобърска традиция конят с рог на 
челото се нарича Еднорог – съзвездието, от което идват тези души. Душите 
на посветените в ниво Балгуру пребивават на това съзвездие. Символите 
Кон (Еднорог) и Човек (Звездочел) стават напълно еднозначни – същества 
във високо духовно развитие. Конникът е двусъщностна фигура, илюстри-
раща воините на Тангра – Централното слънце на нашата Вселена, намира-
що се в Плеядите, съзвездие Телец. Еднорогът е третото ниво на развитие-
то на душите, родени под знака Козирог.  Душите Козирози, когато са раз-
вили своята духовност правилно, са помощници и учители на човешкия 
род.  Ще припомним, че духовното развитие на душата Козирог преминава 
три нива: Макара (крокодил), Козирог (козел) и Еднорог (кон). Еднорогът 
е мистична душа-воин. Еднорогът е символ на душа в ниво Балгуру (Бъл-
гарин). В приказката е кодирана информацията как работят заедно Човек 
и Кон, Ученик и Учител, Телец и Козирог. Когато човекът язди кон, имаме 
илюстрация на сложния духовен път на еволюцията на душата, започващ 
от зодиакалния знак Телец и завършващ в Козирог. В тази истина се корени 
дълбоката връзка между душите на хората, родени под знаците на Телеца 
и Козирога. За подробности читателят може да прочете анализите на под-
визите на душите Телец и Козирог в книгата „Пътят на пробудената душа”. 
Връзката между душите Телец – Козирог има изключително сакрален ха-
рактер.

Нека проследим последователно как се развива дейността на този не-
бесен пратеник, според преданието вложено в приказката „Звездочел юнак 
и конят му Еднорог”.

Както често става, приказките започват с проблема за липсата на деца 
в семейството и мистичния начин, по който родителите придобиват дете. 
В  тази приказка мистичната поява на детето, също като в „Котката”, е в 
зачатието. И в двете приказки децата са заченати след изяждане на ябълка. 
Докато в „Котката” ябълката е цяла, в тази приказка момчето и конят са 
заченати от частите на една и съща ябълка, на един и същи плод, тоест те са 

от една и съща порода. Човек и Кон са единосъщни. На езика на посветени-
те това означава, че са на едно и също еволюционно ниво. 

Като проследим внимателно текста ще установим, че кончето е за-
ченато от една четвърт от ябълката, защото от другата четвърт е заченат 
и се ражда обикновен кон. Кодът е така перфектен, че не можем да не се 
възхитим на предаденото ни знание. В началото говорихме за двуделните и 
четириделните хора, както и езотеричното знание за присъствието на ви-
соко еволюирали небесни души в телата на земни хора. Тази информация 
е блестящо предадена именно чрез деленето на ябълката на две половини – 
двуделните хора и на четвъртинки – четириделните същества. Казахме, че 
небесните души се раждат и пребивават в обикновени човешки организми 
– четвъртинката, от която се ражда обикновеното конче. Втората половина 
на ябълката е двусъщностна, защото е цялост, която се разчупва на две час-
ти, едната от които сътворява  обикновено, а другата - специално конче. 

Конят е домашно животно и верен приятел на човека, той е част от 
неговото битие – нека си припомним казаното за домашните животни. Ако 
приемем, че двете кончета илюстрират цялото Животинско царство, става 
ясно, че Четвъртинката, от която се ражда рогатият кон, е  половината от 
царството на Животните, което означава, че част от Животинското царство 
също има своята висока еволюция – това са седемте рода животни, чрез ко-
ито преминават душите от Животинското в Човешкото царство. Първата 
половина от ябълката, от която е заченат звездочелият юнак, представлява 
единството на нашите души и небесните души - двуделността: Дух и Душа 
като единосъщни части. Съпрузите изяждат по една четвъртинка от ябъл-
ката, но раждат едно цялостно дете. Двете четвъртинки от първата поло-
вина, която те изяждат, всъщност отново се сливат в осъщественото  от тях 
полово тайнство. Майката зачева в пълнота бъдещото човешко същество – 
то е земно същество (в земно тяло) и небесно същество, защото е белязано 
със знака на небето – звездата. Следователно момчето е двуделно, с двойна 
душа. Такъв беше тракиецът  Херакъл (син Човешки и Син божи), такъв е 
и хурито-арамеецът Иисус (човек) и Христос (Божи син). Такива са всички 
човеци, основоположници на нови религии и учения – в техните зачатия 
винаги има пръст Небето, мистичното.

В добро семейство, при добри родители, в добри условия, се ражда по 
мистичен път момченце. Трябва да отчетем вече как при последните при-
казки имаме подчертаване на по-обикновения произход на родителите. 
Нека читателят сам проследи този езотеричен код. Основното им качест-
во е изключителното гостоприемство, което ги кара всяка вечер да канят 
външни хора да пренощуват у тях. Този символ - гостоприемството -  ха-
рактерна черта на българите, дава информацията, че родителите са посве-
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тени, които имат задачата да посрещат и изпращат странници, тоест пъту-
ващи души. Пътуващата душа е душа, която преминава през местата, без 
да остава трайно в тях. Нито един от гостите преди стареца не е оставил 
трайна следа в техния живот. Но идва една посветена душа, нашият вече 
добре познат Старец, и действието променя своя ход и направление. Той не 
само оставя следа в душите им, той променя коренно целия им живот.

Старецът не само променя хода на развитието, но и ясно, категорич-
но демонстрира своите магически знания и умения, своята магическа мощ. 
Старецът е  Пратеник на Небето от много висш ранг – този, който има 
право да се намесва дори в генетичното наследство на хората. И го прави 
веднага. Следствията са ясни. Ражда се звездочел юнак. Звездата в тангри-
зма е синоним на Слънцето, което е Син на Танг-Ра – Централното слънце. 
Всички звезди (слънца) са Синове на Танг-Ра. Следователно в образа на 
момченцето откриваме идеята, че в материята е слязла душа на небесно 
същество, а  заедно с него пристига и небесният му кон. Две същества от 
Небето, които ще се слеят в битката против злото и ще победят. Но не са-
мостоятелно, а с помощта на своите Побратими, които според нас трябва 
да са трима, за да е Целостта пълна, но приказката говори само за двама. 
Все пак са запазени нужните за сакралното знание три качества: индиви-
дуална сила, безмерна жажда (стремеж) и ясно чуване. Двамата имат три 
свръхкачества, благодарение на които действието се развива до своя бла-
гоприятен край. 

Умението да  правят свръхкачествени неща, освен че е характерен 
елемент от вълшебните приказки, показва, че побратимите на героя са 
посветени души. Те не са зли, не правят пакости на хората, а просто при-
тежават качества, които вършат работа само и единствено на нашия ге-
рой – звездочелият юнак. Но те не биха могли да му услужат, ако не беше 
цветето на Майката на героя. Ето как елегантно и незабележимо текстът 
свързва състоянието на героя с неговия архетипов генетичен модел – май-
ката. Връзката  майка-дете беше ярко подчертана в предишната приказка, 
но сега тя е символ на живота и смъртта тук, на земята, защото този герой 
идва да помага на хората, попаднали в плен на злото (разбойникът, вещи-
цата, царят). На Звездочелия не му предстои да става небесно същество, 
като беше с Пепеляшка и Принца, защото той вече е такова и се е завърнал 
да помага на хората. Жар птица, небесната душа, сега е  олицетворена от 
един нов символ - звезда върху челото на героя, върху неговия ум.

Да проследим Последователността на повествованието, при което се 
развива и законът за Пропорционалността на действията на посветените 
пратеници. 

На пръв поглед приказката изглежда твърде обикновена и като че ли  

далеч от някаква закономерност относно действията на посветения прате-
ник. Всъщност имаме грижливо закодирано знание за последователност-
та в борбата на посветения с личната сила на посветените, които не са 
разбрали задачата си, а се перчат със своята дарба (първият юнак), с пос-
ветените, които са придобили големи лични умения, но са извън живота 
(вторият юнак) и с представителите на тъмната ложа, които използват 
уменията си за свои лични, користни цели (разбойникът и вещицата). 

Всъщност ние разбираме какво прави Пратеникът на небето, наблю-
даващ и контролиращ действията на посветените. В Новия завет този про-
цес, прецизно наблюдаван от Небесната Йерархия, е отразен чрез притчата 
на Иисус Христос за смокинята, която няма плод и той я убива веднага. За 
подробности виж анализа в „Дванайсетте тайнства на Христос”.

 Първото действие в приказката се развива между семейството и 
стареца.

 Семейството, андрогинната двойка, можеща да стане приемник на 
небесна душа, няма деца и страда. Налице е предопределен недостиг, който 
трябва да се компенсира в повествованието чрез пряката намеса на тайн-
ствения Старец - той се оказва бял маг, тоест Балгуру.  Характерен момент 
е, че семейството не моли бога, не протестира, не търси лек или магичен 
начин да се сдобие с дете, а приема ролята на Дом за пътници,  скитници 
и т.н. Този факт определя една от най-съществените роли на посветените 
пратеници – приемането на вървящите, на търсещите, на странниците в 
света на материята, които не водят застоял угоднически  живот, а  изуча-
ват света - търсят и изследват неговата същност. Нека си припомним как 
човекът стои и чака някой да се появи, да види бездомник, за да го приюти 
в дома си, да го нахрани и стопли. Всички посветени небесни пратеници 
са бездомници. Те нямат имоти, богатства и задържащи ги връзки с хо-
рата. Ако внимателно се вгледаме в живота на великите посветени, чиито 
биографии човечеството се е постарало да проучи и разбере, ще открием 
тази неотменна закономерност – липсата на домашно огнище. Никак не е 
случайно, че Тибетските Махатми наричат Иисус Христос – Великият Път-
ник. Това определение дава ясна характеристика за ранга и задачите на Все-
ленската Велика Душа Христос, която преди две хиляди години посещава 
планетата ни. Тя използва за гостоприемник тялото на Великия посветен 
Иисус – ръководител на Шести лъч. Да си припомним и факта, че Иисус 
Христос изпраща своите дванадесет ученика (посветни и ръкоположени 
от него) като пътници (скитащи проповедници) в света на хората, които 
да кръщават, лекуват и разпространяват Учението му.  Свети Павел преду-
преждава в Деяния на апостолите: Приемайте странници, защото някои 
от вас може и ангели да приемат в дома си! Тези негови думи ясно говорят 
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за характерната  дейност на  посветените, илюстрирана от архпетиповия 
образ на Стареца. Те подкрепят твърдението ни, че в човешки тела на земя-
та присъстват небесни същества.

Оказва се, че бездетното семейство приема маг с много висок ранг. 
Старецът е толкова значителен представител на посветените Пратеници, 
че трябва да му отделим специално внимание. Неведнъж сме казвали, че в 
момента на Балканския полуостров, в България, се намира един от Чети-
римата Велики посветени на нашата Галактика, отговарящ за генетичното 
наследство на Човечеството като единен организъм. Новото поколение на 
бъдещата Шеста коренна раса трябва да дойде в генетически чисти орга-
низми. Особено на жените. Присъствието му сега доказва отговорността 
на Небесната  генетична Йерархия към процесите на трансформация „по 
химично и психично сродство”, които настъпват в края на всяка коренна 
раса. Неговият ранг е САА от висше ниво – Вселенско. В Стария завет той 
е описан много подробно, както и дейността на всичките му събратя. Не е 
възможно сега да разглеждаме този архетипов образ на Небесните синове.

Старецът извършва магически действия, сведени отново до стария 
български код – ябълката. Ах, тази ябълка – все току изплува, за да про-
мени рязко посоката на действието. Веднъж е златна, друг път дава зача-
тие, трети път ражда звездочело момче, после рогато конче и т.н. Нейната 
поява винаги е специална, определяща и предопределяща. Но сега тя има 
такава магична сила, че само от една ябълка могат да се родят един чо-
век и два коня. Брилянтен пример за трансмутация на „химичните атоми 
по сродство”, чиято трансформация показва как растителните атоми, пре-
структурирани от организма на жената, стават на човешко същество – си-
нът, или от утробата на кобилите  - на кончета. Растението Ябълка става 
животните Човек и Кон. 

Старецът е върховен Алхимик. Генетик от висш порядък. Но той вла-
дее и магиката на неживата материя (сабята), която служи на хората, но и 
задължава, контролира живота на човека. Сабята, металът, воинското оръ-
жие, е представител на Минералното царство. Елементът желязо е символ 
за трансформация на железните атоми. Да си припомним приказката „Сне-
жанка и седемте джуджета” и каква е ролята на джуджу  Сънливко (желя-
зо) за жизнените сили на човека. Хемоглобинът е най-важният от състава 
на нашата кръв (нефешът, душата, както е в Библията), неговото количе-
ство води до живот или смърт. Металът е Петият елемент от материята 
на планетата ни след водата, огъня, въздуха и земята. Сабята е качеството 
- средство на небесната душа. Тя служи на посветения за защита, за преду-
преждение и за наказателен атрибут  - когато убива разбойника. Тези три 
функции на оръжието всъщност са реакциите на душата на Звездочелия, 

защото той убива с нея разбойника – поробител на принцесата, но само 
предупреждава с майсторското й въртене Черноликия.

Алхимик - владеещ трансмутацията на Трите основни царства: Крис-
талното, Растителното и Животинското. Старецът е представител на съз-
вездие Козирог – ръководещите кристалното царство – основата на мате-
рията Земя. Той е в ниво Катар Еднорог. 

Колобърът - Катар е владеещият алхимичните трансмутации в съ-
вършенство. Ябълката носи символа на познанието в колобърското преда-
ние. Ябълката кодира и знанието, че  притежава възможността за зачатие 
на небесни души в човешки тела – звездочелият юнак и рогатият кон. Как-
то вече казахме, можем сами да проследим трите специфични нива на това 
мистично зачатие: зачатие на обикновено животно (конче без рогче), на 
специално животно (конче с рог на челото) и зачатие на човешко съще-
ство от рода на посветените (звездочелото момче ). Три нива на предопре-
деленост, контролирана и насочвана от Стареца – алхимик. Ето най-яркият 
представител на мага на Мощта, използващ Силите да извършат трансфор-
мацията, но не чрез насилие, а чрез мощта на личната си енергия. Бял маг. 
Благодетел и покровител на пратениците. Старецът и неговата ябълка не 
са за обикновените хора, а за посветените, за пратениците на Небето, на 
Горната земя – съзвездие Еднорог.

 Силата, за която се говори в приказката, всъщност е синоним на уме-
нието да се владеят земните енергии – силите на природата. Към тях спадат 
както личните физически сили на момчето, така и уменията му да ловува, 
да помага и да води битки за освобождението на поробените, на пленни-
ците на тъмната ложа. 

Звездочелият юнак се ражда от организмите на възрастни родители. 
В чисто генетичен план този факт определя тайнството на късното зача-
тие. В древността младежите са се женили предимно след навършването 
на 21 години. Често обаче са  извършвани специални бракове между мъж 
над 42 години и момиче не повече от 21 години. От днешна позиция този 
брак е неравностоен. От позицията обаче на генетичната трансмутация е 
напълно нормален. Посветените мъже са влагали своята зряла генетична 
информация в младите, но еволюирали организми на девойките между 16 
и 21 години. Ето още едно значение на кода 16 години от приказката „Зме-
йова невеста”. В нея принцесата посрещна своя бъдещ годеник в първия 
ден от своята седемнадесет годишнина. А не изпадна ли в сън на 17 години 
и принцесата от „Спящата красавица”? Мистичните бракове най-често се 
символизират от възрастни родители. В нашата приказка този факт е ясно 
подчертан. Зрелостта на техните организми, плюс посветеността им, оп-
ределят качеството на бъдещия еволюционен клон в човешкия род, което 
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техните деца ще предават по естествен полов път.
Интересен и напълно в този дух на анализа е и фактът, че двете коби-

ли на семейството също не са раждали. Те принадлежат на това семейство 
и имат живот напълно идентичен с проблема на стопаните. Много е любо-
питен фактът, че едната кобила ражда обикновено конче, а другата - специ-
ално. Точна информация за принадлежността на Животинското царство 
към животинската колективна душа. Въпреки че имаме само две предста-
вителки на това царство, ние разбираме, че това царство се дели на обик-
новени и специални представители. Човешкото царство също  принадле-
жи към Животинското и също се дели на две основни групи: пробудени и 
обикновени хора. Прбудените могат да бъдат и посветени, ако са тръгнали 
и издържали изпитанията по пътя на посвещението.

Момчето не избира своя кон по външни белези, а чрез проверка на 
неговата стабилност. Вътрешната устойчивост, показана чрез външната 
физическа устойчивост на двете кончета е единственото качество, което 
интересува героя. Рогатият кон, небесният посветен, е устойчив и твърд в 
позицията си. Затова избират него. Още Старецът беше казал на бащата да 
гледа добре кончето, защото него ще язди синът му и въпреки това момчето 
самó проверява качествата на конете. Еднорогът е предопределен по съдба, 
но това не го освобождава от отговорността да доказва себе си. Български-
ят народ, децата на съзвездие Еднорог, са пратеници, но не са освободени 
от отговорността сами и непрекъснато да доказват нивото си. Дори, когато 
души като цар Борис Първи – Михаил  демонстрират как невежеството и 
жаждата за власт могат да извършат геноцид над собствения си род.  Раз-
бира се Небето винаги запазва корена на своите пратеници здрав и годен 
да се възражда от собствената си пепел. Жар птиците са безсмъртни.

В нашата приказка обаче Еднорогът е и воин. Ето една прекрасна по-
датка за ролята на еднорозите на земята – да се бият с армията на злия цар 
и да не допускат той да завладее дома на посветените. Конят е перфектен 
воин - справя се с цялата стража на царя. Но ако си припомним как сам ска-
ча нависоко, когато Звездочелият убива разбойника, ще открием, че този 
кон знае бойни похвати, които осигуряват победа. От преданията се знае, 
че българските бойни коне са били обучавани да бягат с ниско наведена 
глава, да клякат и да освобождават на воина пространство за атака. Осо-
бено важно било това, когато са нападали воините с камшиците. При тази 
атака всеки воин е въртял над главата си камшик, достигащ на дължина до 
три метра и половина, с тежко желязно топче накрая. Завъртян над глава-
та на конника, воинът е можел да контролира пространство около седем 
метра в диаметър  край себе си. Камшикът се е въртял с голяма скорост и 
около боеца не е можело да падне нито стрела, нито копие, защото тетивата 

на камшика ги е изхвърляла встрани от конника. Камшикът е образувал 
свистящ чадър над главата му. 

Освен това, с камшика българските воини са можели да захванат 
шлем, копие, меч, дори главата на противника и да го съборят на земя-
та. Желязното топче накрая е нанасяло смъртоносен удар. Разредените, на 
пръв поглед рехави и нестройни редици на конниците са изглеждали като 
слаби, но всъщност те са контролирали цялото пространство, което е да-
вало възможност на стрелците и копиехвъргачите, тичащи зад конницата,  
бързо да излязат на линия и да атакуват, защитени от камшичните чадъ-
ри. Така челната редица конници е осигурявала защитен фронт на атаку-
ващите стрелци. Веднага след като камшикът е ставал ненужен, в боя са 
влизали сабята и лъкът. Именно при атака с камшик конете са умеели да 
приклякват, за да може конникът да нанесе удар с топчето върху противни-
ка. В епоса „Крали Марко” неведнъж е описано как конят на Крали Марко 
прикляква, за да може юнакът да хвърли боздугана си. 

Конят с рог на челото е мистичен кон, неговият рог е образуван от 
двата рога на свещения Козирог, които са станали едно цяло и са се премес-
тили в центъра на челото – където се намира третото око. Символиката на 
работещ психотронен орган е ясна и точна: небесната конница е конницата 
на посветените психотроници, синовете на Тангра – Централното слънце, 
Енергийният и Духовен център на нашата вселена.

Помощници на този специален пратеник на небето са неговите двама 
побратими: Черноликият и Жадният. Съществува още един юнак – Тро-
шачът на подкови. Той е първият, който се среща със Звездочелия и ведна-
га бива победен. Трошачът на подкови е представител на първата категория 
посветени, достигнали до осъзнаването на своите изключителни качества, 
но нямащи смирението да станат помощници, а се превръщат в перчещи 
се факири. Трошачът на подкови е просто трошач на желязо. Той работи 
със Силата, не с Мощта, което го превръща в отхвърлен от обществото на 
посветените пратеници. Този вид провалили се от себелюбие посветени 
са описани в притчата на Иисус Христос за смокинята, която няма плод, 
за да го нахрани. Ето защо Звездочелият не става побратим с него, не му 
предлага своето приятелство, дори не слиза от коня, а веднага заминава по 
пътя си.

Вторият юнак - Черноликият, с още по-черния кон, е  представител 
на скритите посветени, които не вършат зло, но и не подпомагат лично 
пробудените души или посветените. Те просто съществуват някъде, пра-
вят каквото искат и не се интересуват от съдбините на света. Звездочелият 
го намира в дома му и Черноликият се спуска към него, ревнал с глас като 
хала: Какво търсиш в моя дом? Звездочелият не се смущава, изважда са-
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бята си и въздухът пропищява от свистенето на острието й. Черноликият 
се стъписва, впил очи в сабята и рога на коня, скача на земята и коленичи 
пред юнака с молбата да бъде пощаден. В същия миг се превръща в хубав 
бял момък. 

Ето един пример за така нареченото преобръщение. В Новия завет 
са описани преобръщенията на св. Павел и св. Петър. Черноликият чува 
свистенето, вижда рога и разбира (познава), че пред него стои специален 
човек. Мигновеното прозрение, че юнакът е пратеник на Небето, че пред 
него стои същество далеч по-силно и могъщо, дава шанс на Черноликия. 
Светкавично оценявайки своето нелепо поведение, той приема новата по-
сока на своя живот и осъзнава, че е настъпило времето на неговата задача 
на земята. Също като Добрия разбойник от Голгота, за преобръщението 
на когото говорихме подробно в „Дванайсетте тайнства на Христос” и в 
„Пътят на пробудената душа”.  Схващайки значителността на събитието, 
юнакът коленичи и се подчинява на висшестоящия пратеник. В този кра-
тък миг той осъзнава и приема покровителството на по-високо посветена-
та душа. Веднага характеристиката на душата на Черноликия се променя  
коренно и той пред очите на Зведочелия става бял красив момък – тоест 
разкрива се неговата истинска същност. Звездочелият прибира сабята, ска-
ча от коня и двамата започват да се веселят. Ядат и пият три дни, защото 
голяма е радостта на Пратеника, открил своите побратими будни и готови 
за работа.

Белоликият сам започва да разказва на Звездочелия какви умения 
притежава, с какви качества е пристигнал на земята. 

- Аз съм голям познавач – казал той. – Още щом те видях и познах, че 
си най-силният юнак на света. Освен това мога да се превръщам на какво-
то животно поискам, да ходя на ръцете си и да си служа с краката като с 
ръце.

Разбираме, че юнакът има две качества, първото от които му позво-
лява да трансмутира атомите си по „химично сродство”, връщайки своята 
програма в Животинското царство. Този тип трансмутация е владян само 
от колобрите-катари, тоест алхимиците, владетели на генетичния код на 
царството на животните. Забележете, че той не може да се превръща в рас-
тение, поне не казва, че има такова умение. Този посветен доказва на Звез-
дочелия пратеник на Небето, че е готов да му служи с качествата на своята 
лична еволюционна характеристика. Прибавя също, че умее да  работи в 
екстремни „преобърнати” ситуации,  запазвайки възможността си да вър-
ши нормални неща – да бере круши с краката си, както с ръце. Това умение 
доказва пълнотата на изключително високата разделителна способност на 
съзнанието му. Да гледаш света обратно, тоест в огледално отражение, и да 

вършиш нужното като нормален човек, означава само едно: свръхсъзна-
ние, можещо приоритетно да работи над Огледалния свят – каквото всъщ-
ност представлява Животът на земята по отношение на Небесния живот. 
Означава Владетел на Материалното и Менталното съзнание. Във всичко 
реално на света той вижда скритата, обърнатата, кодираната същност. 

Това, че е Чернолик,  дава знанието за посветен и в тайнствата на тъм-
ната ложа. Той е преминал по най-трудния път на посвещението и е станал 
вече Велик владетел на Мрака (материята), но и мощен посветен от Свет-
лата ложа, защото се преобръща, става Белолик. Промяната на цвета на 
кожата му дава да се разбере, че пред нас имаме душа, преминала през ко-
лобърските нива Ястреб, Бухал и Забулена сова. Тези три специфични нива 
в колобърските степени Гарван, Орел и Сокол са кодове за владеене на тъм-
ните страни на нашето мислене и съзнание. Посветеният владее напълно 
своя личен ум. Пред нас се разкриват качествата на посветен от нивото на 
Стареца, който също е в ниво Забулена сова, тоест с прикрита дейност. Но 
докато Старецът остава скрит за хората, Черноликият – Белолик  разкрива 
на Звездочелия своите лични качества. Прикрит като Черен, този посветен 
е вършел своите дела тайно, скрито от хорските очи. В „Колобър” разгледа-
хме какво представляват този вид колобри, наречени още „Змей горянин”, 
както и тяхната съпруга -  Баба Янга. 

Звездочелият приема качествата на юнака, но не се изненадва, а от-
сича:

Дребна работа!  Друго?!- 
Мога като си допра ухото на земята, да чуя всички разговори по - 

света.
Виж, това е много хубаво - казал  нашият герой и добавил: - А сега - 

сбогом! 
Оказва се, че Бледоликият има още едно качество, но не го споменава, 

докато не бъде попитан. Умението да се чуват всички разговори по земя-
та означава, че той има способността да чува говор, тоест да различава и 
разбира вибрациите на словото, независимо кой го казва и на какъв език. 
Цялата земя, всички езици са му „под ухо”,  така да се каже. Перфектен 
телепатичен контакт. Черноликият може да прониква в умовете на хора-
та. В  зодиакалния знак Козирог от книгата „Пътят на пробудената душа”, 
описахме как Учителят на Херакъл му предава телепатично събитията, 
свързани с овладяването на този духовен подвиг. Звездочелият веднага 
оценява това качество и казва „Сбогом”. Отношенията приключват. Ка-
чествата на посветения са ясни. Няма какво повече да се търси от този по-
мощник, защото той отсега нататък ще бъде на разположение на Звездоче-
лия - пратеникът на небето. А не получиха ли такова качество апостолите 
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на Христос на Петдесетница,  когато те говориха на арамейски, а всички ги 
разбираха? 

Разбрал, че юнакът владее най-високото ниво на посветените в Сло-
вото, Звездочелият веднага си тръгва. И го обявява за свой побратим, то-
ест приема го като равен на себе си, обяснявайки му кодовата символика 
на Цветето, посадено от неговата майка в деня на неговото раждане. Той 
всъщност обяснява  непосредствената си  връзка с царството на Растител-
ния свят. Бледоликият разбира, че пред него стои  Велик колобър-алхи-
мик на кодовата структура (ДНК), на Двете царства. Черноликият владее 
трансмутациите само на Животинското царство, а Звездочелият е в пряка 
връзка и с трансмутациите между Растителното (цветето) и Животинско-
то царство (самият той). Разбира също, че когато Животинското царство 
страда и губи своите качества, Растителното също реагира на тази вътреш-
на връзка и хармония. Цветето е код за връзката между царството на Рас-
тенията и царството на Животните, към което принадлежи и царството на 
Човечеството. Растителният и Човешкият свят са тясно свързани. Смъртта 
на единия води до смърт и на другия представител. Тази връзка днес много 
драстично я усеща цялото човечество, но все още сляпо и безотговорно 
продължава да унищожава растителността на планетата. Защото озонови-
ят слой се разрушава главно от две неща: като следствие от унищожаването 
на растителността и от смъртоносните вибрации на огнестрелното оръ-
жие.

Посветеният пратеник и Преобърнатият посветен се вливат в общо-
то дело и се разделят. Анализът показва, че посветеният Бледолик прите-
жава всъщност три основни качества: да познава хората, да се превръща 
в животно и да различава вибрациите на словото. 

Отлита като сокол нашият Звездочел пратеник и обикаля земята, до-
като попада на друг юнак, изпиващ пред очите му цяло езеро. И тук нямаме 
битка, по изхода на която да различим юначността им, да разберем кой 
юнак и с какво е по-юнак от другия. Просто единият може да изпие цяло 
езеро, когато е жаден. Жаждата е символ на устремеността. Сега нашият 
Звездочел герой, впечатлен от видяното, слиза сам от коня си  и повеж-
да разговор, който приключва с побратимяването им. Какво е впечатлило 
толкова героя, та да пожелае да се побратими с новия си познат? Това че пие 
много вода, не е кой знае какво геройство, ако въобще можем да говорим 
за геройство и юначна сила. Все пак първият юнак, Трошачът на подкови, е 
някак си по-юначен от Жадния. Поне е силен физически. 

Текстът не коментира този факт. Кодът Вода е изключително важен, 
защото означава Астрално поле, астрална енергия. Езотерично водата ви-
наги е била символ на  астрала. Жадният е символ на посветените хора, 

владеещи астралната енергия, можещи да я поглъщат, тоест да я консуми-
рат, без това да им навреди, без да изпадат в зависимост от нея. Посве-
тен, овладял напълно своите чувства и страсти, защото това е всъщност 
астралното тяло в нас – емоции, чувства, страсти. Докато ги погълнем и 
превърнем в нещо друго – например в качеството да утоляваме жаждата си 
чрез поглъщане на вода, а не чрез агресия към света. И този факт е достатъ-
чен, за да може Звездочелият да поиска побратимяване. Да не пропускаме 
факта, че Жадният дори не го пита той какво може, в какво е по-юнак от 
него, та трябва да приеме предложението за побратимяването им. Жадни-
ят също разбира, че пред него стои Велика душа, защото той е владеещият 
емоциите си и разбира интуитивно кой може да владее своите чувства. Ас-
тралът е енергията на чувствителността и на Растителното царство, затова 
Жадният веднага схваща с кого се побратимява и не претендира, а приема 
предложението. Звездочелият обяснява и на него качествата на цветето, 
което му дава като  свидетел за себе си.

И се разделят. Всеки по пътя си, всеки със своите си задачи. Това са 
посветените от една порода, от едно качество и на тях не им е нужно обяс-
нението. Една дума им стига, за да схванат същността. Както Натанаил чува 
Иисус Христос да казва „Видях те под смоковницата” и веднага възкликва: 
„Рави! Ти си Син божи!” (Йоан,1:48,49). Видяха се, чуха се и се познаха!

Двамата юнаци, притежаващи четирите основни качества на посве-
тените хора, са опората на Небесните пратеници. Тях търсеше Христос, 
когато поиска от смокинята да го нахрани. Звездочелият юнак търси съ-
щите човеци и се побратимява с тях. Но на земята съществуват още един 
вид посветени души, които са представители на тези, които са превърнали 
своите качества в средство за лична изгода и користни цели. Такава е ве-
щицата.

Вещицата е представител на еволюиралите души, преминали на 
страната на тъмната ложа – тази, която поддържа регреса на човешкото 
съзнание и съзнателно пречи на еволюцията на хората. Тя е хитра, ловка 
и коварна манипулаторка, можеща да отклони от правия път всяка душа, 
притежаваща чистота на мислите и действията си. Успява бързо да подведе 
Принцесата и да научи тайната на посветения пратеник на небето. Не хаби 
време и чувства, а веднага пристъпва към унищожаването на Небесното 
същество. В смъртта на Звездочелия юнак съзираме един  код за невин-
ността и безпомощността на посветените представители на Светлата ложа, 
когато са в материалния свят. Тук, в материята, в мрака на формите, те не 
могат да се борят с представителите на тъмната йерархия, защото не прите-
жават хитростта и коварството им. Звездочелият предупреждава жена си 
да не казва тайната, защото ще умре, но непосветената душа (принцесата) 
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не може да се сдържа – тя няма дисциплината и отговорността на еволюи-
ралото същество. 

Алчността и хитростта на вещицата в последна сметка го убива, но 
развръзката идва благодарение на помощта и качествата на посветените 
побратими, тоест на сродните души по  „психично сродство”. Много е ин-
тересен кодът котка. В тази приказка се използва, за да се каже колко ко-
варно може да бъде знаещото, обученото, но недобронамерено същество. 
В приказката „Котката” обяснихме влиянието, което християнството, осо-
бено във времето на Светата инквизиция, упражнява над хората по отно-
шение на това животно. Сега се доказва силата на посветените жени в ниво 
„Котка”, когато са станали служителки на тъмната ложа. Разбира се, тра-
гичният им край е неизбежен. 

Среща между представителите на двете Йерархии няма. Борба и 
битки за надмощие обаче съществуват и то доста безкомпромисни. Само 
съвместната дейност на посветените побратими предотвратява трагичния 
край на Звездочелия, който принципно се оказва безсмъртен. Той всъщ-
ност не умира, а само изпада в смъртно състояние, което се прекратява  
веднага, щом се извърши нужното. И забележете, не се прави никакво 
тайнство, не се прилагат никакви магични действия, няма „абракадабра”, а 
конкретни действия - по ясен и обикновен начин изпълнени, но от посве-
тени същества. Предсказанието се изпълнява, а щастливият завършек ста-
ва лично дело на Йерархията на земните посветени. Принцесата е спасена 
чрез спасението на своя съпруг. Сродните души, сродили се по закона на 
Подобието, остават в своята осъществена цялост благодарение на личната 
си еволюция. Небесното същество, заченато по магичен начин и земното 
същество (жената) стават сродна андрогинна цялост.

Принцесата в тази приказка е архетипов образ на сродните души от 
земен произход, които небесните съпрузи (женихи) ще призоват за сро-
дяване. Да си припомним, че тя е готова да се самоубие още в началото, 
когато предполага, че юнакът може да загине от ръката на свирепия й съ-
пруг. Жената е готова да приеме смъртта, но не и съществуването си без 
перспективата да бъде освободена от робството на тъмната ложа. До този  
момент тя не е изпитвала  безнадеждност при смъртта на другите юнаци, 
но сега, познала своята сродна душа, приема неговата евентуална смърт 
като лична трагедия и предпочита да умре, вместо да живее повече в плен 
на тъмните сили.

Изключително важен е кодът, че тя не е момиче, не е девственица – 
нещо важно и подразбиращо се за всички принцеси от другите приказки. 
Тя е жена. Но не е майка. С разбойника те нямат деца, тоест нямат сродство 
и андрогинност. В този код е заложено знанието за ролята на небесните 

посветени, идващи да вземат част от морално еволюиралите земни жени и 
да ги изнесат в Небесните селения. Знанието, че такава роля се възлага на 
много небесни посветени в края на всяка Коренна раса, не е тайна за коло-
брите, това е описано в Новия завет, което ни дава основанието да мислим, 
че апостолите са знаели за него. В „Откровението” на Йоан Богослов, този 
велик посветен на Небесната йерархия и верен ученик и съратник на Хрис-
тос, се казва ясно и точно по повод на 144 000 избраници: „Тия са, които се 
не  оскверниха  с жени, защото са девствени”. (Откровение, 14:4)

Опираме отново до един много щекотлив и напълно неясен за хората 
въпрос за девствеността  на жената. Бихме могли да го конкретизираме 
така: Защо е хименът на жената, доказващ нейната девственост или лип-
сата на такава? Нужен ли е въобще? На кого?!

Отговор на този въпрос  дадохме в книгата „Теория на енергийния 
обмен – обща част”. Сега само ще припомним, че това „споразумение” 
между двете Йерархии – Небесната и Земната – е прието, за да може да се 
осъществи енергийната промяна в биополето на жената след първия полов 
акт. Моралът изисква жената да е девственица именно по описаните там 
причини, но истинската неморалност настъпва, когато вече е извършена 
дефлорацията - в начина й на живот. Тайната се състои във факта, че все-
ки мъж, имал жена, с която осъществява първи полов акт, е принципно 
обвързан с нейната еволюция и  не може да еволюира, ако не изведе и нея. 
Тази съпружеска зависимост е използвана от Земната йерархия много ма-
нипулативно, затова съществува препоръката и указанието на апостола 
кои мъже могат да напуснат този сват – не осквернилите се с девственици. 
Става ясно, че земната йерархия стриктно държи сметка за обвързването 
на мъжете, особено на небесните гости, с жените. Достигнахме до просло-
вутия грях на Ева, на Живота, тук - на планетата. В книгата „Битие” се каз-
ва:  Небесните синове като видели, че земните жени са красиви, ги вземали 
за жени и от тези бракове се родили исполините и т.н. (Битие, 6:2)

Отделно от този въпрос стои възможността: еволюирали в ниво Жар 
птица Ян души да се завръщат за своите сродни души или да извеждат по 
една устремена душа в края на своето пребиваване на земята, в материята. 
Те спасяват тази душа, като я приемат за съпруга (не любовница), незави-
симо от нейното положение. Тук идеята за пленничеството на жените от 
тъмната ложа (разбойника) е пределно ясна. Жената е пленница на Земна-
та йерархия и трябва да бъде освободена от това пленничество. Възможно 
е да стане, само ако еволюирала в Небесен ранг, тоест вече неподвластна на 
земната Йерархия душа, пожелае да я изведе от тежките полета на материя-
та. Това може да стане  при условие, че жената не е била с повече от четири-
ма мъже, и е абсолютно недопустимо, ако те са повече от пет. В притчата за 
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Самарянката, разисквана в „Дванайсетте тайнства на Христос” разяснихме 
защо тя не получава опрощение за сексуалната си невъздържаност.

Този факт обяснява зависимостта на Небесните духове чрез Земните 
души. Днес много от посветените търсят своите сродни души, пропадна-
ли в материята (страстите), държани в плен от тъмната ложа, като нашата 
принцеса, в отчаяни опити да ги освободят и вземат със себе си. За съжа-
ление това става изключително рядко, по простата причина, че тези жени, 
паднали в лапите на тъмните, не могат да преодолеят своята разгулност. 
Близо една трета от човечеството няма да може да еволюира до Шеста ко-
ренна раса по тази причина. Жените, защото са морално (генетически) ув-
редени, а мъжете, защото не могат да напуснат този свят без тях.

 Принцесата в нашата приказка не обвързва Звездочелия по тази при-
чина – той не е отговорен за нейната дефлорация. Но й става съпруг (не 
любовник), а по силата на съпружеството и сродството по Закона за Подо-
бието, я взима под своя закрила. Велика е тази тайна на половете, която е 
кодирана в приказката. Прекрасно разбираща положението си, жената от-
казва да напусне Звездочелия, защото разбира, че любовта е единствената 
здрава спойка между душите: небесната и земната. Тя веднага интуитивно 
разбира ролята на пратеника на Небето и предпочита да се самоубие, ако 
изгуби шанса за спасение.

Предполагаме, че читателят е разбрал вече в какво се състои грехът 
на Ева, когато приема този път на еволюцията – чрез натрупване на лично 
познание и опитност. И каква е ролята на Бога, който ги разделя по соб-
ствено желание на две самостоятелно развиващи се същества. Кой е Той 
и каква е ролята Му в живота на хората? А може би се досеща и защо в 
Библията се отчитат само ражданията на мъжете и никога не се говори за 
раждането на момичетата.

Нашият герой може да приеме своята съпруга до себе си по волята 
на своята висока посветеност, даваща му възможност да трансмутират с 
нея окончателно. Звездочелият води две важни битки за Жената. Първата 
е с Разбойника – представител на тъмната ложа, държаща насила жената, 
а втората е с архетиповия образ на земното човечество – Царя, явяващ се 
баща на жената. Те са в пълна генетична зависимост. Царят затова настой-
чиво я вика при себе си и иска да я даде на друг, да я омъжи за човек от 
своето потекло. Земната йерархия се стреми да задържи земните хора при 
себе си, на планетата.

Звездочелият води успешни битки, но втората я спечелва благодаре-
ние на своя небесен кон. Небесните воини на Тангра, Еднорозите, присти-
гат на земята, за да подпомагат посветените пратеници дори в личен план. 
Нека си припомним, че конят води битка с войниците на царя и успява да 

ги задържи, докато пристигнат посветените побратими. Небето не е без-
участно нито към хората, нито към своите пратеници. Съдбата на всеки 
човек е важна за Светлата йерархия. Съдбата на андрогинните двойки, на 
сродните души, е пряко подпомагана от нея. Разбира се нужно е жената 
да е заявила своята готовност да следва посветения съпруг всеотдайно и 
безкомпромисно. Така както Мария Магдалена осъзна и последва безпре-
кословно Христос в борбата му за хората. Посветените от ранга на Иисус 
могат да хармонизират личността и без да осъществяват брак. В нашата 
приказка кодовете показват какво правят посветените пратеници, които 
още имат лична съдба и лична обвързаност  на земята. Христос няма та-
кава обвързаност с никоя личност, защото е обвързан с еволюцията на ця-
лото човечество. Дори на майка си заявява на сватбата в Кана: Какво имаш 
ти  с  мене, жено?

Мъжът и Жената (небето и земята) осъществяват своето сродство 
окончателно и безвъзвратно. Небесните воини  (конят) им помагат. Едно 
съединение, което започна в „Снежанка” и завършва в тази приказка. Ду-
шите по Подобие стават души единни и цялостни. Ето защо Жар птица 
(небесната душа) слиза в света на човеците, за да даде реалната си помощ  
на земните хора по пътя към тяхната лична еволюция. Мистичното зачатие 
на мъжа (духът) и земното зачатие на жената (душата)  образуват Монада. 

И СЕ ЗАВРЪЩАТ НА НЕБЕТО.
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