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За да мо же 
Азът да бъ де 

Поз на ва те лят, а не-
Азът Поз на ва е мо то, 
по меж ду им тряб ва 
да бъ де ус та но ве но 

ед но оп ре де ле но 
от но ше ние. Не-Азът 

тряб ва да влияе 
вър ху Аза, ка то Азът 

на свой ред съ що 
тряб ва да оказ ва 

вли я ние вър ху 
не-Аза; тряб ва да 
има един вза и мен 

об мен по меж ду им. 
Зна ни е то е връз ка 

(relation) меж ду Аза и 
не-Аза, но пре ди то ва 

все пак тряб ва яс но 
да се осъз нае фак тът, 
че зна ни е то е връз ка. 

То под раз би ра 
двойс т ве ност: 

съз на ние у ед но Аз и 
поз на ва не на ед но не-

Аз – при със т ви е то 
на две те ре дом

е не об хо ди мо за 
зна ни е то. Природата 
на мисълта може да 
бъде разглеждана от 
две гледни точки – на 
съзнанието (което 
е познание) или на 
формата (чрез която 
се постига знание), 
чиято податливост 
на видоизменения 
прави възможно 
постигането на 
знание. Наличието 
на тези две гледни 
точки обуславя 
двете крайности във 
философията, които 
трябва еднакво да 
избягваме, защото 
всяка от тях игнорира 
някоя от страните на 
проявения живот. 
Фор ма та и жи во тът, 
ма те ри я та и ду хът,  
но си те лят и 
съз на ни е то са 
не раз дел ни в 
сво я та про я ва.
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та за Ис ти на та, ко я то тър сят с над пи са: “Ня ма 
ре ли гия по-го ре от ис ти на та.” (Мир в ду ши те 
ви1, е ка зал и Хрис тос; и още: Са мо ис ти на та 
ще ви нап ра ви сво бод ни!2) На те зи два ос нов ни 
стъл ба те о со фи те за поч ват да из г раж дат сво е то 
об щес т во.

Ко га то се раж да идея, в ко я то има зла тен 
пласт, не би ва да жа лим тру да си, до ка то не 
стиг нем до не го. И ако ед но об щес т во ис ка да 
нап ра ви все мир но брат с т во, как то Иисус Хрис-
тос е ис кал да сгра ди об щес т во на Лю бов та и да 
из ве де чо ве ка до Си нов ност, не мо жем да от ри-
ча ме тру да и да се от чай ва ме от нес по лу ки те до 
мо мен та, в кой то от к ри ем та зи злат на жи ла. 
Хрис тос да ва най-ве ли ко то уче ние – за Лю бов-
та, но как то виж да ме и до се га меж ду се бе си ня-
ма ме лю бов. Ка мо ли то га ва да бъ де осъ щес т вен 
из ця ло прин ци път за ми ра във всич ки те му раз-
но баг рия, прок ла ми ран от те о со фи те. Но кое е 
важ но то? Пъ тят, кой то Хрис тос по соч ва: По ис
кай те, по чу кай те, по тър се те!3 То ва се опит ват 

ПРЕДГОВОР
Теософското общество

учение, възгледи, идеи 

“Няма религия погоре от истината!”

Те о со фи я та, т.е. бо го мъд ри е то, е един все-
ми рен храм, с най-от к ри тия ол тар. Тя скре пя ва 
ве ли ки тай ни и поз во ля ва на чо ве чес т во то да 
си взе ма от хля ба на пос ве ще ни е то. Си я ни е то 
на мъд рост та не мо же да бъ де спря но – об ла ци 
до ри да за ту лят Слън це то, ни ко га не го ли ша-
ват от свет ли на. Та ка че зна ни е то е па зе но, но 
то ви на ги е вли за ло в ду ша та на чо ве ка, чес то 
по нез най ни пъ те ки. А Те о соф с ко то об щес т во в 
осъ щес т ве но пред наз на че ние в края на ХIХ век 
из на ся скри то то зна ние на ол тар на тра пе за.

Те о со фи те имат един ясен де виз – мир, и ед-
на вис ша цел – ис ти на та. В пул са им ля га иде я-
та за ми ра, кой то во ди към все мир но брат с т во, 
по ту ша вай ки лич нос т но то от но ше ние, и иде я-

1 Ев. на Лу ка, 24:36; ев. на Йо ан, 20:19
2 Ев. на Йо ан, 8:32
3 Ев. на Ма тей, 7:7
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да пра вят и те. Ис кат да вне сат в ду ша та на чо ве ка 
стре меж за сво бо да, ка то той съз да ва мир и хар-
мо ния в се бе си, учи уро ка за вза им на та тър пи-
мост и тър си ис ти на та. Ис ти на та е пос лед ни ят 
прис тан в ду хов но то раз ви тие на чо ве чес т во то, 
пре ди да за вър ши пла нет на та ман ван та ра и то 
да ста не сво бод но. А Сво бо да та има са мо ед на 
пред наз на че на стъп ка още – да бъ дем бо жес т- 
 ве ни, т.е. да се сле ем с Бо га. Иде я та за сво бо да 
е взе ла най-мно го чо веш ки жер т ви. Ко га то сме 
се по жер т ва ли, пос тиг на ли сме Ис ти на та и сме 
нап ра ви ли се бе си сво бод ни, то га ва ще вле зем 
в хра ма на Сво бо да та, къ де то ня ма ни то ико ни, 
ни то ол та ри – там чо век е у Бо га.

В да ле чи ни те на вре ме то пра-прас та ро-
то зна ние е из ви ра ло от ма ги я та, за що то 
умът още не е вла де ел пос та нов ки те. И усет-
ност та си е слу жи ла с енер гии и си ли, за ко и то 
той още е ня мал обяс не ние. Но ко га то умът 
ста ва влас т ник и за поч ва да ква ли фи ци ра по ве-
де ние, по я вя ват се дру ги тен ден ции. Не мо жей-
ки да ми не гра ни ци те на сво е то, той за поч ва да 
от ри ча. За то ва в окул т ни те сис те ми съ щес т ву ва 
един из раз, кой то мо же доб ре да бъ де раз б ран, 

но мо же и ло шо да бъ де из тъл ку ван – “умът е 
уби ец на ре ал ност та”: на она зи ре ал ност, ко я то 
е по-ре ал на от ре ал ност та – ре ал ност та на Ду ха. 
Раз би ра се, то ва, ко е то зре ни е то ни да ва в нис-
ши те по ле та съ що е ре ал но, тъй ка то те имат 
своя ма те рия и свои те ла. Не мо же да се ка же, 
че зна ни е то в мен тал но то по ле е не дейс т ви тел-
но, как то и в ас т рал но то, в етер но то или във 
фи зи чес ко то. Ние ви на ги сме в ед на ре ал ност, 
ма кар и пре ход на. Но ко га то умът не мо же да 
ми не гра ни ци те на сво е то по ле, ко га то не мо же 
да схва не и да из ра зи ни ва над не го, то га ва сту-
де ни ят му нож уни що жа ва ду хов на та ре ал ност 
за ра ди прак тич но по се ти не об хо ди мос ти.

Умът не мо же да бъ де уп рек нат, че ни ли ша-
ва от Бо га. Чо век ни ко га не мо же да бъ де ли шен 
от Бог, но умът е в със то я ние да нап ра ви от к ло-
не ние. Всъщ ност умът е при бул вал (не тол ко ва 
от к ло ня вал) свет ли на та, за що то е имал за за-
да ча да из не се чо ве ка. Вър ху обик но ве ния ум е 
сла га на сян ка та на по-нис ши те по ле та, с ко и то 
сме за поч ва ли сво я та ево лю ция на пла не та та, 
но и вис ши те ду хов ни си ли ви на ги при със т ват, 
и вис ши те по ле та из г раж дат чо веш ко то тя ло. 
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е не об хо ди мо той да се стра ху ва! Стра хът от 
зем но то не тряб ва да обез к ри ля буд ност та. 
За то ва те о со фи те ис кат да се ра бо ти не са мо 
вър ху кон к рет ния ум, ка то се об ла го ро дя ва 
и ос во бож да ва от двойн с т ве ност та (за да не го 
на ри ча ме по ве че уби ец на ду хов ност та), но и да 
се приб ли жа ва ме до ка у зал ност та, за да бъ дем 
ос вет ле ни от ве ли ко то зна ние на Аза. В при чин-
ния свят е про то ти път на би ти е то!

Те о со фи я та раз к ри ва част от същ ност та на 
ве ли ки те мис те рии – то ва, ко е то чо ве чес т во то 
тряб ва ве че да знае. Те о со фи те не счи тат, че 
мис те ри и те са ня как ви кул то ве, как то про по-
вяд ват мо дер но то зна ние и съв ре мен на та те о-
ло гия. Та ка ва по зи ция се за щи та ва са мо ко га-
то в тях се виж да вън ш на та стра на. Всъщ ност 
все ки култ е ед на фор му ла или об раз, в кой то 
е вгра де на съд бов на енер гия на съ от вет но йе-
рар хи чес ко по ле. За то ва не би ва да се гу би ма-
гич на та същ ност на мис те ри я та. Тя е вът ре шен 
из раз на мис тич на енер гия, да де на от Бо жес т во-
то и осъ щес т вя ва на от пос ве те ни те, и вън шен 
об раз, кой то съ щев ре мен но е аку му ла тор на 
та зи енер гия. Чрез мис те ри ал ния акт чо век се 

Обик но ве ни ят ни ум ра бо ти вър ху ма те ри я та, 
но при чин но то ни тя ло из фин ва мо зъч на та тъ-
кан.

Мис лов ност та, ръ ко во де на и про буж да-
на, за да не жи ве ем с илю зии, не би ва оба че 
да бъ де ли ша ва на от въ об ра же ние. И ако от-
к ро ве ни е то е йе рар хия на съ бу де ния Кун да-
ли ни, въ об ра же ни е то е на при чин но то тя-
ло. Илю зи я та е под мам ка, ко я то умът мо же да 
под не се – да да де кре щя ща та крас ка на нис ше-
то би тие. И не би ва чо век да ос та ва в съб ла зън, 
но и не тряб ва да за гу би твор чес ка та фан та зия 
и проз ре ни е то. За то ва ви на ги съм под чер та вал, 
че до ка за тел с т ва та не са най-доб ро то сви де тел с-
т во за ис ти на та. Те удов лет во ря ват ума, но мо-
же да пог ре бат не лъ жа та, а ис ти на та. Тай на та 
е да се жи вее с да де на идея, да се виб ри ра с ней-
на та ис ти на!

 Вну ше ни е то за ис ти на чрез ума не да ва 
пло до ве. Са мо прок рад на та та ис ти на, вляз ла 
в ду ша та, мо же да цъф ти и да пло ди. Ко га то 
тя тряб ва да се за щи та ва чрез ума за при над-
леж ност, чо век рис ку ва да пад не – но ко га то 
прос вет ле ни е то е да ло лъч на поз на ни е то, не 
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об но вя ва, по лу ча ва им пулс в сво е то раз ви тие. 
Та ка той се кач ва по Яко ва та стъл ба, как то Яков – 
Бо го бо ре цът, про ме ня чрез бла го дат та на мис-
тич но то зре ние име то си и ста ва Из ра ил. Фак ти-
чес ки те о со фи я та от к ри ва ве ли ка та на у ка, наре- 
 че на те ур гия – на у ка за Бо жес т во то (ко я то има 
сво е то из ход но на ча ло в ма гич но то). Тя въеж-  
да чо ве ка в ади ту ма, в за ла та на ве ли ко то пос-
ве щение! Те о со фи я та тър си езо те рич но то и в 
Хрис ти ян с т во то. И в три те му раз к ло не ния – 
пра вос ла ви е то, ка то ли циз ма и про тес тан с т во-
то, не се поз во ля ва да се мис ли, че има ня как-
ви окул т ни зна ния в Уче ни е то на Хрис тос, но 
та ки ва зна ния пър ви те хрис ти я ни са пол з ва ли, 
зна е ли са и за елев зийс ки те, и за еги пет с ки те 
мис те рии...

Ко га то уче ни кът е го тов, ве ли ки ят йе ро-
фант му каз ва: Иди да при ла гаш уче ни е то! До тук 
е тво е то обу че ние. Та ки ва са мис те ри ал ни те 
ета пи. За то ва Иисус чу ва и по ве ле ни е то: Иди в 
пус ти ня та на из ку ше ни я та, за да по бе диш хля ба, 
чу до то и власт та! И Той по каз ва как мо же да се 
по беж да ва! То ва без с пор но са мис те рии; съ щес-
т ву ват Иису со ви мис те рии, ко и то се със то ят в 

пос ве ще ния, има щи и прак ти чес ка стой ност. 
Ев ре и те са кръ ща ва ли с кръв и об ряз ва не, се га 
се кръ ща ва та ка, как то е кръс тен Хрис тос – с во-
да и огън, т.е. с ас т рал на енер гия и Све тия Дух.

Та ка че те о со фи те ис кат да вър нат за гу бе-
ния гно сис в Хрис ти ян с т во то, да вър нат све ще-
но то мяс то на пос ве ще ни е то. Но вмес то еги пет-
с ки те за ли – ади ту ми те, ве че е от к ри та го ля ма-
та пла ни на на все мир ност та – Пла ни на та на 
бла жен с т ва та. Те ис кат да ос во бо дят от заб лу ди 
как то ци ви ли зо ва ния чо век, та ка и он зи, кой то в 
за къс не ни е то си не се е до кос нал до хра мо ва та 
същ ност на ре ли ги и те. А Хрис тос на ри ча на-
ше то тя ло храм, оби та ли ще на Ду ха Гос по ден. 
За то ва е влас т на не об хо ди мост та то да бъ де 
усъ вър шен с т ва но. То ва са йе рар хии, през ко и-
то спо ред те о со фи те тряб ва да се ми не: от фи-
зи чес ко то, етер но то, ас т рал но то, мен тал но то 
до ка у зал но то, бу до во то и ду хов но то тя ло. Ако 
вие не ос ве ти те ма те ри я та тук, на Зе мя та, не 
мо же те да при със т ва те във вис ши те по ле та. 
За що то при съ ща та усет ност за при ло же ние на 
бо жес т ве ност та е тук, на фи зи чес ко то по ле. Та-
ка те о со фи те се про ти во пос та вят сре щу всич ки, 
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ко и то въс та ват сре щу плът та.
Спо ред окул т ни те пра ви ла, ко га то тя ло то е 

чис то, ни то ма гия го ло ви, ни то “дя во ли” му гос-
ту ват, ни то ня кой мо же да го оби ди. И кол ко то 
по ве че ра бо тим във фи зи чес ко то по ле, тол ко ва 
по ве че приб ли жа ва ме по-вис ши те по ле та. Бу-
ден бог у чо ве ка – та ка те о со фи я та осъ щес т вя ва 
иде я та за прак ти чес ки мис ти ци зъм!

Пър ва та цел на Те о соф с ко то об щес т во е да 
се приз нае пър вич но то един с т во на чо ве ци те, 
ду хов но то им брат с т во – че всич ки ду ши са от 
Бо га. Ето за що те о со фи те го во рят за ми ро во 
брат с т во. Къ де си при над ле жал, да ли си хрис-
ти я нин, бу дист, мо ха ме да нин, то ва не е важ но – 
 ко га то по ис каш, мо жеш да вле зеш в тях но то об-
щес т во, за що то ду ши те имат ду хов но род с т во. 
Ня ма ни как во зна че ние да ли си мъж или же на, 
се ме ен или не. Те зи ро ли имат за за да ча да съз-
да ват оп ре де ле ни опит нос ти. Прин ципът Мъж 
е ра ци о нал но то на ча ло, во ле ва та гра да ция – да 
се ру ши и из г раж да; прин ци път Же на е ог ни-
ще то (вес тал с ко то на ча ло в ми то ло ги и те), да се 
сгръ ща и кър ми, да се при лас ка ва и из ви ся ва. 
Оп ре де ле на опит ност но сят и ра со ви те раз ли-

чия. А са мо при до би ти ят опит во ди до ис ти на-
та, до мъд рост та за Бо га.

Вто ра та цел, ко я то си пос та вя Те о соф с ко-
то об щес т во, е да се приз на ят се дем те ос нов ни 
си ли, ко и то взе мат учас тие в раз ви ти е то ни. 
Те зи си ли, ко и то ни из г раж дат, дейс т ват и от-
вън, и от вът ре. От вън те деп ре си рат чо ве ка, от- 
 вът ре той се ос во бож да ва чрез тях. За то ва те о со-
фи я та каз ва: Ра бо те те вър ху скри ти те си ли! Те 
са пот реб ни, но е нуж на и кул ту ра за при ло же-
ни е то им. 

Те о со фи те счи тат, че меж ду вис ши те и нис-
ши те по ле та (и те ла) раз де лът е мен та лът – там, 
от къ де то тръг ва чо веш ки ят род. За да ча та на все-
ки т. нар. в йе рар хи я та им уче ник е да очис ти ас-
т рал но то си тя ло чрез ка у зал но то. Той тряб ва 
да из г ра ди ед но тя ло на же ла ни я та, непод буж-
да що ума към съб лаз ни, заб лу ди и фан та зии. 
При чин ност та е, ко я то да ва ре ал ност за ире ал-
но то. Зна чи и умът – уби е цът на ре ал но то, има 
от ко го да бъ де спи ран. Умът пре цеж да, но при-
чин ност та пре тег ля и по каз ва. То ва е теж ка та 
за да ча на уче ни ка – да нап ра ви ас т рал но то си 
тя ло фи но, за да зад ви жи то чак ри те си, ко и то 
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да ват буд ност. Та ка чо век ще мо же да се до кос не 
до ду хов ност та, ко я то ня ма да му поз во ля ва да 
вър ши не доб лес т ни де ла.

Вто ра та за да ча спо ред те о со фи те е задача-
та на мла де жа. (Ние бих ме ка за ли – на пос вете - 
ния, но в та зи гра да ция се из хож да от физи чес-
ки съ пос тав ки.) Мла де жът, ми нал ве че в гор ния 
клас на зна ни е то с ед на но ва йе рар хия, тряб ва 
да усъ вър шен с т ва етер но то си тя ло чрез си ла та 
на Буд хи. За що? За що то по-вис ши те по ле та и 
те ла да ват енер гии за из г раж да не на по-нис ши-
те. За то ва све тът на Ду ха (Ат ма) ка то пред наз-
на че ние вла га сво я та енер гия за из г раж да не то 
пък на плът ния фи зи чес ки свят, а бу до во то по-
ле из лъч ва сво и те ема на ции, за да гра ди ете ра. 

Етер ни ят двой ник, или етер но то тя ло, е 
най-бли зо до плът но то фи зи чес ко и как ва то и 
виб ра ция да ми не от ас т ра ла, ми на ва и през не-
го. Съ щев ре мен но кол ко то по-фи но е то, толко-
ва по ве че ас т ра лът го хра ни и мен та лът об ла го-
ро дя ва, тол ко ва по ве че до ла вя ду хов ност та.

Тре та та за да ча тряб ва да осъ щес т ви т. нар. 
об но вен. Не об но вя ва щи ят се, не то зи, кой то 
гра ди фи но етер но тя ло, ус ми ря ва ас т ра ла си 

или па зи рав но ве сие в своя ум, а он зи, кой то 
ов ла дя ва фи зи ка та си. Той тряб ва да от ра бо ти 
с вис ши те си ли на Ду ха фи зи чес ко то си тя ло. 
За бо жес т ве но то се въз к ръс ва! Чо век ще е в 
със то я ние да пръс ка и съ би ра ма те ри я та 
си, за що то тя е про дъл же ние на Ду ха. Об но-
ве ни ят ра бо ти за фи зи чес кия свят, за що то тук, 
на зе мя та, е би ти е то на чо ве ка! Той тряб ва да 
поз во ли на вът реш ни те си ли да го под х ран ват.

Ако ис ка ме да бъ дем съ вър ше ни, фи зи чес-
ко то ни тя ло тряб ва да е чис то, за що то, ако то 
не е из фи не но, как ед на Ду хов на въл на да бъ де 
изя ве на?! Изя вя ват Ду ха са мо оне зи, ко и то 
имат дос та тъч но чис та фи зи чес ка струк ту ра! 
Без с пор но Ду хът се явя ва и чрез ас т ра ла, и чрез 
мен та ла, но ако плът но то тя ло не е под гот ве но 
да е про вод ник на ду хов ни те си ли, огъ нят мо-
же да го из го ри. (За то ва иси хас ти те по чис т ват 
тя ло то – в сво я та ек с таз ност да имат бла жен с т-
во то и мъд рост та.)

То ва е йе рар хи я та на се бе ов ла дя ва не то – Ду-
хът зи да фи зи ка та, Буд хи – ете ра, ка у зал ност та – 
ас т ра ла. Умът де ли цар с т ва та и е или уби ец на 
ре ал ност та, или кам ба нен звън за про бу да. За-
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то ва спо ред те о со фи те той тряб ва да се очис т ва 
чрез кон цен т ра ция и ме ди та ция. Да се об ра-
бот ват те ла та и чрез ка у зал ност та да се тър си 
ду хов ност. То ва е иде я та на поз на ни е то, а не да 
се раз чи та са мо на вя ра та. Мно го хо ра вяр ват в 
своя Бог, но то ва не е зна ние за Не го!

Тре та та цел на Те о соф с ко то об щес т во е да 
се при е ме, че вся ко раз ви тие е про мя на. За то ва 
то тър си скри ти те си ли у нас. И все ки тряб ва 
да знае, че ги има мно го по ве че, от кол ко то ми-
съл та му да ва  и чув с т во то му, про бу де но или 
неп ро бу де но, го хра ни. Да тър сим те зи скри ти 
си ли, да из веж да ме въз хи ще ни е то, ко е то раз-
ви ва ра дост та – ус мив ка та на Мъд рост та; да ги 
вна ся ме в ду ша та си, за да ня ма ме ог ра ни че ния 
в пъ ту ва не то ни към Сво бо да та!

То ва, ко е то мо же да спре чо ве ка, е не поз-
на ва не прин ци пи те за раз ви тие. Те о со фи я та 
из ди га след ни те прин ци пи: тър пе ние, сво бо да 
на ми съл та и съ вест та, стра хо по чи та ние, бла го-
дар ност, ос во бож да ва не от дог ми те, кул то ве те 
и ав то ри те ти те.

Тър пе ни е то е пър ва та но та в то но ва та 
съл би ца на доб ро де те ли те. То зи, кой то не мо-

же да из пее “до”, т.е. кой то ня ма тър пе ние, не 
мо же да нап ра ви жер т ва.

А сво бо да та на ми съл та и съ вест та, каз ват 
те о со фи те, раж да пра во то на са мо оп ре де ле-
ние. Съ вест та не би ва да ог ра ни ча ва. Ко га то 
е сму тен чо век, той е ог ра ни чен, т.е. съ вест та 
му е кон с та ти ра ла не що, ко е то е на ру ше ние. 
На ру ше ни е то пък вла га виб ра ция за са мо оп-
ре де ле ние, ко е то мо жем да на ре чем стра да ние. 
Сле до ва тел но стра да ни е то е от б ля сък на свещ-
та на съ вест та! А ко га то мо же те да стра да те, без 
да пре чи те на дру ги те, то ва ве че е пос ти же ние. 
Пос ти же ние е да стра да те не за бе ля за но – ка то 
из хо ди те пъ тя си, без да да де те знак на бо лест-
та, на бе да та! (То ва Ва сил Лев с ки пра ви в своя 
жи вот.) Със т ра да ни е то пък е при е ма не на чуж-
до то стра да ние.

Стра хо по чи та ни е то е сми ре ние пред Бо га, а 
бла го дар ност та приб ли жа ва към Не го. Ето как 
чо век се осъ щес т вя ва от лич но то към со ци ал но-
то; от со ци ал но то към ис то ри чес ко то; от ис то-
ри чес ко то към все мир но то би тие.

Спо ред те о со фи те тряб ва ни сво бо да от дог-
ми, кул то ве и ав то ри те ти. Не об хо ди мо е хо ра та 
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да раз бе рат тай на та на дог ма та, ка то я раз тъл-
мят, а не да я пра вят свое за дъл же ние. Дог ма та и 
кул тът въз пи та ват, но в съ що то вре ме и ове риж-
ват – пок ло не ни е то пред све тост та е за дъл жи-
тел но, но свя тост, ко я то не ос во бож да ва за път, 
е бре ме. За то ва кул тът е риск и мно го от ме ре но 
тряб ва да се съз да ва. Ко га то све тост та на ку ми-
ра свър ши, той тряб ва да ум ре. По бе да та над 
кул та е осъ щес т ве на, ако не той мо ти ви ра по-
ве де ни е то, а чо ве кът сам оп ре де ля би ти е то си, 
ос во бо дил се от вън ш ни ав то ри те ти. Чес то ни 
се вну ша ват цен нос ти, но тряб ва да се на у чим 
да ги пре це ня ва ме. На ис ти на важ но е чо век да 
се ос во бо ди от ав то ри те ти те, но го ля ма греш ка 
е, ако из диг не се бе си на пи е дес тал. (Как то един 
Алек сан дър Ве ли ки, за да се въз ве ли чае, ма ха 
Бо жес т во то.)

Ос нов но то пред наз на че ние на Те о соф с ко то 
об щес т во оба че си ос та ва да под гот ви пъ тя, да 
про чис ти ат мос фе ра та, да съ бу ди сво и те уче ни-
ци за по-дъл го то при със т вие на Ми ро вия Учи-
тел на на ша та пла не та, за да мо же и по-трай но 
как то ка то аура, та ка и ка то ду хов ност да пре-
бъд ва це лост та Му. С то ва се из бяг ва въз мож-

ност та да се пов то ри ста на ло то с Иисус. Той е 
мо жел са мо три го ди ни да про по вяд ва. Не о си-
гу ре на та при със т ве ност на Ми ро вия Учи тел се 
из бяг ва, за  да Му се да де по ве че вре ме. И за то-
ва (не за ви си мо че Ани Бе зант твър ди, че Иисус 
Хрис тос жи вее мно го по ве че от 33 г.) те ис кат да 
съз да дат са ни та рен по яс око ло бъ де щия Ми ров 
учи тел. Тряб ва да се на пои ат мос фе ра та, мес та-
та, в ко и то Той ще оти де с иде и те, ко и то ще из-
лъ чи. (Ве ли ки ят пос ве тен мо же да не из ре че 
не що, а са мо да го из лъ чи. Хрис тос без с пор но 
е ко рес пон ди рал със Свои вис ши бра тя, да вал 
е пре цен ки за то ва, ко е то тук се вър ши, по е мал 
е от го вор ност за за о би ка ля що то Го с ог лед на 
Ми ро во то слу же ние.) Та ка че при със т ви е то на 
Учи те ля е ед на ема на ция, ед но си я ние, което 
въз дейс т ва и вър ху со ци ал на та сре да, и вър ху 
кул ту ра та, по ли ти ка та... (не в сми съл на пря ко 
учас тие, раз би ра се). То ва, с ко е то Ми ро ви ят 
Учи тел под по ма га, са иде и те Му, вклю чи тел-
но и со ци ал ни те, за що то хо ра та, ко и то ще Го 
след ват в ре ли гия или из по ве да ние, тряб ва да 
бъ дат об ле че ни, нах ра не ни и доб ре уп рав ля ва-
ни. За то ва Той да ва об раз ци как се уп рав ля ва, 
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как се слу жи.
Друг ва жен ас пект в та зи идея е, че до ри и с 

по со че ния то га ва Криш на мур ти ка то нов Ми-
ров Учи тел се е сви де тел с т ва ло, че То зи, Кой то 
е, ще бъ де пак ис то ри чес ка лич ност. С то ва чо-
ве чес т во то се ос во бож да ва от не ле по то схва ща-
не, че ня ма ре ал но при със т ва ли Учи те ли. Нап-
ро тив, те всич ки са до един ис то ри чес ки – не е 
дос та тъч но да бъ дат са мо ме та фи зи чес ки. Да се 
ос пор ва Хрис тос в Не го ва та бо жес т ве ност е ня-
как по-при ем ли во, за що то ня кой мо же да не е в 
със то я ние да стиг не до та ка ва йе рар хия на поз-
на ние. Но да се от ри ча при със т ви е то и жи во тът 
на един Иисус е смеш но. Най-страш на та оби да 
за чо ве ка е, ко га то се уни жа ва с то ва, че е не веж 
не за ра ди нез на ние, а за да об с лу жи из вес т на 
иде о ло гия.

Не за ви си мо как тре ти рат проб ле ма те о со-
фи те, бо гос ло ви те и фи ло со фи те, без с пор но 
Иисус Хрис тос и ка то Син Бо жий, и ка то Вто ра 
ипос тас, и ка то пер со нал ност е един Все ми рен 
Учи тел. Но как во оз на ча ва да при със т ва нов 
Учи тел при на ли чи е то ве че на ре ли гии? 
Но ва йе рар хия на чо ве чес т во то за да ден 

ис то ри чес ки пе ри од! За що то пъ тят му не 
се оп ре де ля от док т ри на та на ня как ва ре ли-
гия, а от съ щи на та на раз ви ти е то за се дем те 
Ко рен ни ра си на пла не та та. По си ла та на та-
зи ево лю ция хо ра та имат нуж да от раз лич ни 
ду хов ни въл ни ка то зна ние и ре ли гия, ко и то 
раз ви ват в тях съ от вет но то по ле: фи зи чес ко, 
етер но, ас т рал но, мен тал но...

Хрис тос каз ва: И по ве че от Мен ще зна е те, сле-
до ва тел но мно го оп ре де ле но Си пос та вя мяс то 
и ни ко го не ли ша ва от то ва да бъ де ка то Не го и 
не що по ве че. То ва ни как не Го пра ви по-ма лък 
от дру ги те Учи те ли. До ри меж ду всич ки, ко и то 
са сли за ли на Зе мя та, са мо Той да ва иде я та за 
Цар с т во то Не бес но, из веж да из Аде са чо ве ка в 
Не бе са та и де мон с т ри ра иде я та за Въз к ре се ни е - 
то. Раз би ра се, има раз лич ни спо ро ве – да ли 
е въз к ръс нал в тя ло от плът, или с етер ния Си 
двой ник и про чие, но за ви си кой с как во гле да!

През 1915 г. те о со фи съз да ват и т. нар. Ли-
бе рал на все лен с ка цър к ва, за пре ус пя ва не то на 
де ло то на ней ния учи тел Хрис тос. Из по вед ни-
ци те и вяр ват в жи вия, във веч ния Хрис тос, кой-
то жи вее неп рес тан но ду хов но, и се стре мят да 
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ста нат Не го ви но си те ли. Са ми ят Хрис тос каз ва: 
Аз съм ви на ги с вас, до ри до края на све та.1

Ли бе рал на та цър к ва приз на ва яс но вид с т во-
то за раз ли ка от хрис ти ян с ка та, ко я то го счи та 
за са та нин с ко де ло. Счи та, че ду хов но раз ви ти 
хо ра мо гат да имат не пос ред с т ве но зна ние за 
ду хов ни те ис ти ни. Та зи цър к ва при е ма и се дем-
те тайн с т ва, ко и то са как то в из точ но то пра вос-
ла вие, та ка и в ка то ли циз ма: кръ ще ние, ми ро-
по маз ва не, ев ха рис тия, из по вед, еле ос ве ще ние, 
бра ко съ че та ние и ръ ко по ла га не. Про тес тан-
тиз мът в не го ви те ро я ци приз на ва са мо две 
тайн с т ва, а Ли бе рал на та все лен с ка цър к ва, 
ос во бо де на от схо лас ти ки и дог ми, приз на ва 
и се дем те! Точ но то ва сви де тел с т ва, че са най-
мо дер на та и пос ве те на ре ли ги оз на фор ма ция, 
най-мъд ра та. Тайн с т ва та, ко и то но сят пра об-
раз на Бо га, не мо гат да бъ дат пре мах на ти с ар-
гу мен та, че ис ка ме да бъ дем мо дер ни. Се дем те 
тайн с т ва са нуж ни ка то хра на на се дем те чак ри. 
Ето за що под чер та вам, че Ре фор ма ци я та не 
бе ше во де на от пос ве те ни, а от ра ци о на лис-
ти. По-доб ре е мо дер низ мът да се дъл жи на 
един ин с тин к ти вен ум, кой то мо же да бъ де 

не ви нен, от кол ко то на ци ви ли зо ва ния, но 
без маг не тич на и ма гич на сила.

Ли бе рал на та все лен с ка цър к ва се приз на ва 
за със тав на част от един на та, све та, съ бор на и 
апос тол с ка цър к ва. Тя при е ма Сим во ла на вя-
ра та, Све то то Пи са ние и Све то то Пре да ние; 
има нуж да и от об ре ди, за да бъ де адек ват-
на на вре ме то. Та ка че в слу же ни е то си има 
пок ри тие с хрис ти ян с ка та цър к ва, но ре ви-
зи ра ли тур ги я та. За що? За да се ос во бо ди от 
Юда из ма в нея, за да се из ба вят хо ра та от стра-
ха, кой то хрис ти ян с т во то вна ся от там. Хрис тос 
про по вяд ва уче ние за Лю бов та, а в ня кои псал-
ми се че те: Ти уд ряш по ли це то всич ки мои вра го ве 
и тро шиш зъ би те на не чес ти ви те.2 Или: Из т ре би 
вра го ве те ми и по гу би всич ки, ко и то уг не тя ват 
ду ша та ми.3 И ги че тат те зи псал ми све ще ни ци-
те! Яв но е, че ко га то са от ра бот ва ни пра ви ла та 
за слу же ни е то в Ли бе рал на та цър к ва, доб ре 
е уточ не но, че е не об хо ди мо ос во бож де ние от 
ера та на страх, гняв, прок ля тие и уни же ние. 

1 Ев. от Ма тей, 28:20
2 Псалм 3:7
3 Псалм 142:1
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Тряб ва да се гра ди чо век, кой то има съз на ние за 
бо жес т ве ност, а не страх ли вец, оти ващ да па ли 
све щи, за да се сво бо ди от гре хо ве те си (а след 
то ва в кръч ма та ще се на пие). Не, нe мо же ед на 
мо дер на цър к ва да ос та ви в жи вот те зи уни же-
ния, а тряб ва да съз да ва ду хов ни де ца, ко и то ня-
ма да се спъ нат в ни що по пъ тя към Бо га.

Та ка Ли бе рал на та цър к ва, или по-об що 
Те о соф с ко то об щес т во, не се е лъ чи ло от Хрис-
то во то уче ние и Хрис то ва та цър к ва. Фак ти чес-
ки Те о соф с ко то об щес т во ак ти ви зи ра ос вен те -
зи, ко и то вър шат го ля ма та прос вет на ра бо та, 
и обик но ве ния ми ря нин, за да за поч не бор ба 
вът ре в се бе си. Та ка се пос та вя чо ве ка на из пи-
та ние, а из пи та ни е то е рас теж.

Ос нов ни те це ли и пра ви ла в те о со фи я та 
пра вят ве ли ка та пле те ни ца на вът реш ния и вън-
шен жи вот ка то де ло на ед но и съ що съ щес т во – 
чо век в Бо га и Бог в чо ве ка!

Автор  ВАКЛУШ ТОЛЕВ3

3 Ваклуш Толев е богослов по образование и автор на трило-
гията “История и теория на религиите”, на двутомника “Духов- 
ните дарове на България”, на изцяло авторското сп.”Нур” 
и др. заглавия. Пълната му студия “Теософия” може да се 
прочете в сп. Нур, бр. 3/96 и 1/97 (виж www.nur.bg). – Б. ред.

Та  зи мал   ка кни  га има за цел да по  мог   не на лю  боз
  на  тел   ния чи  та  тел да изу  чи сво  я  та соб  с  т   ве  на при
 ро  да от   към ней  на  та ум  с  т   ве  на стра  на. Ако ус   вои 
тук из   ло  же  ни  те прин   ци  пи, той ще се на  со  чи към 
сът   руд   ни  чес  т   во с При  ро  да  та по пъ  тя на сво  я  та 
соб  с  т   ве  на ево  лю  ция и ще се из   диг   не ум  с  т   ве  но мно
 го побър   зо, от   кол   ко  то ако не поз   на  ва за  ко  ни  те на 
сво  е  то раз   ви  тие.
Уво  дът би мо  гъл да съз   да  де из   вес  т   ни зат   руд   не  ния 
на обик   но  ве  ния чи  та  тел, та  ка че мо  же да бъ  де 
про  пус   нат при пър   во че  те  не. Той оба  че е не  об   хо
 дим ка  то ос   но  ва за те  зи, ко  и  то би  ха ис   ка  ли да 
раз   бе  рат как   во е от   но  ше  ни  е  то на ин   те  лек   та към 
дру  ги  те стра  ни на тях   на  та при  ро  да и към вън  ш
  ния свят. А оне  зи, ко  и  то би  ха же  ла  ли да из   пъл   нят 
пра  ви  ло  то “Поз   най се  бе си”, не би  ва да бя  гат от ед
  но мал   ко ум  с  т   ве  но уп   раж   не  ние, ни  то да очак   ват 
ум  с  т   ве  на  та хра  на, при  гот   ве  на от Не  бе  то, са  ма да 
па  да в ле  ни  во от   во  ре  на  та им ус   та.
Ако книж   ка  та бъ  де от по  мощ ма  кар и за не  кол  
ци  на рев   нос  т   ни чи  та  те  ли, ка  то ос   вет   ли ня  кои 
труд   ни мо  мен   ти от пъ  тя им, тя ще пос   тиг   не 
цел   та си.

Ани Бе зант
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УВОД

Цен   ност   та на зна  ни  е  то про  ли  ча  ва от си  ла-
 та му да очис   ти и об   ла  го  ро  ди жи  во  та и всич   ки 
жад   ни за зна  ние се стре  мят да при  ло  жат те  о  ре-
 тич   но  то поз   на  ние, при  до  би  то от изу  ча  ва  не  то 
на те  о  со  фи  я  та, в раз   ви  ването на соб  с  т   ве  ния си 
ха  рак   тер и в по  мощ на сво  и  те съб   ра  тя. Имен   но 
за та  ки  ва жад   ни за зна  ние чи  та  те  ли е на  пи  са  на 
та  зи мал   ка кни  га с на  деж   да  та, че ед   но по-доб-
  ро раз   би  ра  не на ум  с  т   ве  на им при  ро  да мо  же 
да ги на  со  чи към це  ле  съ  об   раз   но кул   ти  ви  ра  не 
на доб   ро  то в нея и из   ко  ре  ня  ва  не на не  доб   ро  то. 
Ен   ту  си  аз   мът да жи  ве  еш пра  вил   но е нап   ра  зен, 
ако свет   ли  на  та на ума не ос   ве  тя  ва пъ  тя на по  ве-
 де  ни  е  то, за  що  то как   то сле  пи  ят чо  век по нез   на-
 ние се от   би  ва от пъ  тя и па  да в ка  нав   ка  та, та  ка и 
Азът, сляп от нез   на  ние, се от  к   ло  ня  ва от пъ  тя на 
пра  вил   ния жи  вот, до  ка  то по  пад   не в ка  па  на на 
ло  шо  то по  ве  де  ние. На  ис   ти  на, Ави  дя – от   със  т   ви-
 е  то на зна  ние – е пър   ва  та стъп   ка от един с т во  то 
към от   дел   ност   та и са  мо с ней  но  то на  ма  ля  ва  не 

се сто  пя  ва и от   дел   ност   та, до  ка  то нак   рая на  пъл-
  но бъ  де въз   вър   нат Веч   ни  ят Мир.

Азът ка то Поз на ва тел

Ко  га  то изу  ча  ва  ме при  ро  да  та на чо  ве  ка, от-
  деля  ме чо  ве  ка от но  си  те  ли  те, с ко  и  то той си слу- 
  жи, от   де  ля  ме жи  вия Аз от дре  хи  те, в ко  и  то е об   - 
ле  чен. Азът е един, кол   ко  то и раз   но  об   раз   ни да 
са фор   ми  те на не  го  ва  та про  я  ва, ко  га  то ра  бо ти 
чрез и пос   ред  с  т   вом раз   лич   ни  те ви  до  ве мате-
рия. Ис   ти  на е, раз   би  ра се, че има са  мо Ед   но 
Аз в пъл   ния сми  съл на ду  ма  та; че как   то лъ  чи  те 
из   ли  зат от Слън   це  то, та  ка и мно  го  то Аз, пред  с  -
тав   ля  ва  щи ис   тин  с   ки  те хо  ра, са прос   то лъ  чи 
на Вис   ше  то Аз; че вся  ко Аз мо  же да си на  шеп-
  ва “Аз съм Той”. Но за нас   то  я  ща  та ни за  да  ча, 
взе  май  ки един от   де  лен лъч, мо  жем да ви  дим в  
не  го  ва  та от   дел   ност из   на  чал   но  то му един  с  т   во, 
прик   ри  ва  но от фор   ми  те му. Съз   на  ни  е  то е ед   но 
един  с  т   ве  но и раз   де  ле  ни  я  та, ко  и  то обо  со  бя  ва  ме в 
не  го, съз   да  ва  ме или с об   ра  зо  ва  тел   на цел, или по-
 ра  ди илю  зии, дъл   жа  щи се на ог   ра  ни  че  ност   та на 
на  ша  та спо  соб   ност да схва  ща  ме чрез ор   га  ни  те,  
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с ко  и  то то ра  бо  ти в нис   ши  те све  то  ве. Фак   тът, че 
про  я  ви  те на Аза след   ват по  от   дел   но от не  го  ви  те 
три ас   пек   та – зна  ние, во  ля и ак   тив   ност (от ко  и-
 то про  из   ти  чат мис   ли, же  ла  ния и де  ла) – не би-
 ва да ни поп   ре  чи да ви  дим, че ня  ма раз   де  ле  ние 
в същ   ност   та (це  ли  ят Аз знае, це  ли  ят Аз же  лае, 
це  ли  ят Аз дейс  т   ва) и че те  зи ас   пек   ти не са на-
 пъл   но раз   де  ле  ни един от друг. Ко  га  то той знае, 
той съ  що та  ка же  лае и дейс  т   ва; ко  га  то дейс  т   ва, 
той съ  що та  ка знае и же  лае; ко  га  то же  лае, той 
съ  що знае и дейс  т   ва. Еди  ни  ят ас   пект пре  об   ла-
 да  ва и то по  ня  ко  га до та  ка  ва сте  пен, че на  пъл   но 
за  сен  ч   ва ос   та  на  ли  те, но до  ри и при най-ин   тен-
  зив   но  то кон   цен  т   ри  ра  не на зна  ние – ко  га  то то се 
от  к   ро  я  ва над всич   ко – ви  на  ги при  със  т   ват скри-
 то и дейс  т   вие, и же  ла  ние, ви  ди  ми при един по-
вни  ма  те  лен ана  лиз.

На  ре  кох   ме те  зи три стра  ни “три ас   пек   та 
на Аза”. Ед   но мал   ко по  яс   не  ние ще по  мог   не за 
вник   ва  не  то в същ   ност   та им. Ко  га  то Азът е в по-
 кой, то  га  ва се про  я  вя  ва ас   пек   тът Зна  ние – спо-
 соб   ност   та да се упо  до  би на кой  то и да е наб   лю-
 да  ван пред   мет. Ко  га  то Азът е кон   цен  т   ри  ран, 
с на  ме  ре  ние да про  ме  ни със   то  я  ние, то  га  ва се 

про  я  вя  ва ас   пек   тът Во  ля. Ко  га  то в при  със  т   ви  е  то 
на да  ден пред   мет Азът из   лъ  чи от се  бе си енер-
  гия, за да го дос   тиг   не, то  га  ва той про  я  вя  ва ас-
  пек   тът Дейс  т   вие. От   тук ста  ва яс   но, че те  зи три 
стра  ни не са от   дел   ни час   ти на Аза, не са три 
от   дел   ни не  ща, съ  е  ди  не  ни или сме  се  ни в ед   но, 
а не  раз   рив   но ця  ло, ко  е  то се про  я  вя  ва по три 
раз   лич   ни на  чи  на.

Не е лес   но да се да  де яс   на пред  с   та  ва за Аза 
по друг на  чин, ос   вен ка  то прос   то се фор   му  ли  ра 
и из   ка  же ос   нов   на  та идея за не  го. Азът е оно  ва 
съз   на  тел   но, чув  с  т   ва  що и веч   но съ  щес  т   ву  ва  що 
не  що, ко  е  то във все  ки един от нас съз   на  ва се  бе 
си ка  то съ  щес  т   ву  ва  що. Чо  век не мо  же да мис   ли 
за се  бе си ка  то за не  съ  щес  т   ву  ващ или да се са  мо-
 оп   ре  де  ля в съз   на  ни  е  то си ка  то “Аз не съм”. Как-
  то Бха  го  ван Дас се из   ра  зя  ва: “Азът е не  за  ме  ни-
 ма  та пър   ва ос   но  ва на жи  во  та...” Спо  ред ду  ми  те 
на Ва  шас   па  ти Миш   ра в не  го  ви  те ко  мен   та  рии 
вър   ху Ша  ри  ра  ка-бха  шия на Шан   ка  ра  ча  рия1: 
1 Индуистки религиозен философ, живял ок. VII век пр. Хр. 
Възродил Индуизма, автор на едни от най-ценните комента-
ри върху Упанишадите и Бхагават-гита. Сред най-стойност-
ните му философски съчинения са Шарирака-бхашия и 
коментар върху Веданта-сутра на Бадараяна. – Б. ред.
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“Ни  кой не се съм   ня  ва Съм ли аз или Не съм ли 
аз.” Се  бет   вър   де  ни  е  то “Аз съм” из   ли  за пред вся-
 ко ед   но дру  го не  що, стои над и от   въд вся  как   во 
твър   де  ние. Ни  как   во до  ка  за  тел  с  т   во не мо  же да 
под   си  ли стой  ност   та му и ни  как   ви ар   гу  мен   ти 
про  тив не мо  гат да я на  ма  лят. Как   то до  ка  за -
тел  с  т   во  то, та  ка и ста  ра  ни  е  то да се из   ве  дат ар- 
   гу  мен   ти про  тив се ос   но  ва  ват вър   ху фак   та “Аз 
съм” – оно  ва не  а  на  ли  зи  ру  е  мо усе  ща  не за съ -
щес  т   ву  ва  не, за ко  е  то ни  що дру  го не мо  жем да 
ка  жем, ос   вен че то ту се усил   ва, ту от  с   лаб   ва. “Аз 
съм по  ве  че” е из   раз на удо  вол  с  т   ви  е  то, “Аз съм 
по-мал   ко” е из   раз на стра  да  ни  е  то.

Ко  га  то наб   лю  да  ва  ме то  ва “Аз съм”, от  к   ри-
 ва  ме, че то на  ми  ра своя из   раз по три раз   лич   ни 
на  чи  на: 

а) Вът   реш   но раз   миш   ле  ние за ед   но не-Аз, 
зна  ние, ко  ре  нът на мис   ли  те; 

б) Вът   реш   но със   ре  до  то  ча  ва  не, во  ля, ко  ре-
 нът на же  ла  ни  я  та; 

в) От  п   ра  вя  не към вън  ш   но  то, енер   гия, ко  ре-
 нът на де  ла  та.

“Аз знам” или “Аз мис   ля”, “Аз ис   кам” или 
“Аз же  лая”, “Аз пра  вя уси  лия” или “Аз дейс  т-

  вам” – то  ва са три  те твър   де  ния на не  ви  ди  мо  то 
Аз, на “Аз съм”. Всич   ки про  я  ви мо  гат да се от   не-
 сат към един или друг от те  зи три ас   пек   та; Азът 
се про  я  вя  ва в на  ши  те све  то  ве са  мо по те  зи три 
на  чи  на; та  ка, как   то всич   ки цве  то  ве про  из   ли  зат 
от три  те ос   нов   ни, та  ка и без  б   рой  ни  те про  я  ви 
на Аза се ос   но  ват на те  зи Во  ля, Енер   гия и Зна-
 ние.

Азът ка  то он   зи, кой  то же  лае, Азът, ка  то он-
  зи, кой  то пра  ви уси  лия, Азът, ка  то он   зи, кой  то 
знае, е ед   но във Веч   ност   та и е ко  ре  нът на ин   ди-
 ви  ду  ал   ност   та във Вре  ме и Прос  т   ран  с  т   во. Азът 
от   към не  го  ва  та ми  съл-стра  на, Азът ка  то Поз   на-
 ва  тел е пред   ме  тът на на  ше  то из  с   лед   ва  не тук.

Не-Азът ка то Поз на ва е мо

Азът, чи я то при ро да е зна ние, на ми ра от ра-
зе ни в се бе си ка то в ог ле да ло го ля мо мно жес т-
во (вън ш ни) фор ми и на у ча ва от опит, че мо же 
да знае, да дейс т ва и да же лае в и чрез тях. От к-
ри ва, че те зи фор ми не са та ка дос тъп ни за не го-
вия кон т рол, как то е тя ло то му – пър во то не що, 
ко е то той осъз на ва и ко е то (по пог реш ка, но все 
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пак по не об хо ди мост) се на у ча ва да отъж дес т-
вя ва със се бе си. Той знае, а те не мис лят; той 
же лае, а те не по каз ват же ла ние; той про я вя ва 
енер гия, а те не се зад виж ват в от го вор. Той не 
мо же да ка же за тях: “Аз знам”, “Аз дейс т вам”, 
“Аз ис кам” и нак рая от к ри ва, че то ва са чуж ди 
същ нос ти – ми не рал ни, рас ти тел ни, жи во тин-
с ки, чо веш ки и свръх чо веш ки фор ми, ко и то 
на зо ва ва с раз би ра е мо то “не-Аз” – то ва, в ко е то 
той ка то от дел но Аз не е, в ко е то той не знае, 
не дейс т ва и не же лае. Та ка за дъл го вре ме той 
от го ва ря на въп ро са “Как во не що е не-Азът?” с: 
“Всич ко, в ко е то Аз не зная, не же лая и не дейс-
т вам.”

И ма кар на ис ти на след ус пе шен ана лиз да 
от к рие, че не го ви те но си те ли пос ле до ва тел но 
(без най-тън ка та об вив ка, ко я то го пра ви от дел-
но Аз) са час ти от не-Аза, са обек ти на зна ни е то, 
са Поз на ва е мо то, са не-Поз на ва те лят, все пак за 
всич ки прак ти чес ки це ли то зи не гов от го вор 
е то чен. Всъщ ност той ни ко га ня ма да мо же да 
знае, ако му от не мем та зи най-тън ка об вив ка, 
ко я то го пра ви от дел но Аз. Да поз нае и нея ка-
то не-Аз, оз на ча ва да се слее с Всич ко.

Зна ни е то

За да мо же Азът да бъ де Поз на ва те лят, а 
не-Азът Поз на ва е мо то, по меж ду им тряб ва да 
бъ де ус та но ве но ед но оп ре де ле но от но ше ние. 
Не-Азът тряб ва да влияе вър ху Аза, ка то Азът 
на свой ред съ що тряб ва да оказ ва вли я ние вър-
ху не-Аза; тряб ва да има един вза и мен об мен 
по меж ду им. Зна ни е то е връз ка (relation) меж-
ду Аза и не-Аза, при ро да та на ко я то ще бъ де 
изяс не на в след ва ща та гла ва на та зи кни га, но 
пре ди то ва все пак тряб ва яс но да се осъз нае 
фак тът, че зна ни е то е връз ка. То под раз би ра 
двойс т ве ност: съз на ние у ед но Аз и поз на ва не 
на ед но не-Аз – при със т ви е то на две те ре дом е 
не об хо ди мо за зна ни е то.
Поз на ва тел, Поз на ва е мо и Зна ние – то ва са оне-
зи три, обе ди не ни в ед но, не ща, в същ ност та на 
ко и то тряб ва доб ре да се вник не, за да мо же 
мис лов на та си ла да бъ де на со че на към един с т-
ве но пра вил ния път на раз ви тие, т.е към ра бо та 
за под по ма га не раз ви ти е то на све та. Спо ред за-
пад на та тер ми но ло гия умът е су бек тът, кой то 
знае; обек тът е то ва, ко е то е поз на ва е мо; връз-
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ка та по меж ду им е зна ни е то. На ша та за да ча е 
да раз га да ем при ро да та на Поз на ва те ля, при-
ро да та на Поз на ва е мо то, при ро да та на връз ка-
та, ус та но ве на по меж ду им и как тя въз ник ва. 
Осъз на ем ли всич ко то ва, ще сме нап ра ви ли 
дейс т ви тел на стъп ка към оно ва се бе поз на ние, 
ко е то е мъд рост. То га ва на ис ти на ще бъ дем спо-
соб ни да по ма га ме на све та око ло нас, ре а ли зи-
рай ки се ка то не го ви слу жи те ли и спа си те ли, 
за що то то ва е ис тин с ко то пред наз на че ние на 
мъд рост та – раз па ле на от лю бов та, да из ве де 
све та от ни ще та та на нез на ни е то до там, къ де то 
мъ ки и стра да ния не мо же да има. То ва е пред-
ме тът на на ше то из с лед ва не, за що то доб ре е ка-
за но в кни ги те на то зи на род, кой то при те жа ва 
най-ран на та, най-дъл бо ка та и най-тън ка та пси-
хо ло гия, че цел та на фи ло со фи я та е да се сло-
жи край на стра да ни е то. За то ва Поз на ва те лят 
мис ли, за то ва пос то ян но тър сим Зна ние. Да се 
пре мах не стра да ни е то е ис тин с ки ят сми съл на 
фи ло со фи я та и ед на мъд рост не е ис тин с ка, ако 
не во ди към пос ти га не то на Ми ра.

ГЛА ВА I

При ро да та на ми съл та

При ро да та на ми съл та мо же да бъ де раз г-
леж да на от две глед ни точ ки – на съз на ни е то 
(ко е то е поз на ние) или на фор ма та (чрез ко я-
то се пос ти га зна ние), чи я то по дат ли вост на 
ви до из ме не ния пра ви въз мож но пос ти га не то 
на зна ние. На ли чи е то на те зи две глед ни точ ки 
обус ла вя две те край нос ти във фи ло со фи я та, 
ко и то тряб ва ед нак во да из бяг ва ме, за що то 
вся ка от тях иг но ри ра ня коя от стра ни те на 
про я ве ния жи вот. Ед на та край ност раз г леж да 
вся ко не що ка то съз на ние, пре неб рег вай ки жиз-
не на та не об хо ди мост от фор ма та ка то не що, 
ко е то обус ла вя съз на ни е то и го пра ви въз мож-
но. Дру га та раз г леж да вся ко не що ка то фор ма, 
пре неб рег вай ки фак та, че фор ма та мо же да съ-
щес т ву ва са мо бла го да ре ние на жи во та, кой то 
я оду ше вя ва. Фор ма та и жи во тът, ма те ри я та и 
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не пос ти жи ма за обус ло ве но то съз на ние. Цве те-
то не виж да ко ре на, от кой то е из рас ло, ма кар 
це ли ят му жи вот да ид ва от не го и без не го съ-
щес т ву ва не то му да е не въз мож но.

Ха рак тер на фун к ция на Аза ка то Поз на ва-
тел е от ра зя ва не то на не-Аза в се бе си (ка то в 
ог ле да ло). Как то ед на чув с т ви тел на плас тин ка 
при е ма лъ чи свет ли на, из п ра ща ни от пред ме-
ти те, и про ме ня под тях но вли я ние своя хи ми-
чес ки със тав (ка то по то зи на чин се по лу ча ват 
об ра зи на пред ме ти те), та ка е и с Аза от към 
стра на та зна ние по от но ше ние на всич ко вън-
ш но. Не го ви ят но си тел е ед на сфе ра, вър ху 
ко я то Азът при е ма от не-Аза от ра зе ни те лъ чи 
на Ед но то Аз. Та ка вър ху по вър х ност та на та зи 
сфе ра се по я вят об ра зи – от ра же ние на то ва, ко-
е то Той не е. Поз на ва те лят в пър ви те стъп ки на 
сво е то осъз на ва не не по лу ча ва зна ние за са ми те 
не ща. Той опоз на ва са мо об ра зи те, въз п ро из ве-
де ни в не го вия но си тел от дей ност та на не-Аза, 
ко и то са са мо фо тог ра фии на вън ш ния свят. 
Ето за що умът, кой то е но си тел на Аза ка то Поз-
на ва тел, е срав ня ван с ог ле да ло, в ко е то се виж-
дат об ра зи те на всич ки пред ме ти, пос та ве ни 

ду хът, но си те лят и съз на ни е то са не раз дел ни в 
сво я та про я ва. Те са ас пек ти, стра ни на ТО ВА, в 
ко е то и две те са из на чал ни; ТО ВА, ко е то е ни то 
съз на ни е то, ни то но си те лят, а КО РЕ НЪТ и на 
две те. Фи ло со фия, опит ва ща се да обяс ни всич-
ко с фор ми те, пре неб рег вай ки жи во та, ще се 
из п ра ви пред проб ле ми, ко и то ще е на пъл но 
нес по соб на да раз ре ши. Фи ло со фия, опит ва ща 
се да обяс ни всич ко с жи во та, пре неб рег вай ки 
фор ми те, ще се озо ве в пъ тя си пред ви со ки сте-
ни, ко и то ня ма да е в със то я ние да прес ко чи. 
За то ва не ка при е мем, че съз на ние и но си те ли 
на съз на ни е то, жи вот и фор ма, дух и ма те рия 
са вре мен ни про я ви на два та ас пек та на ед но то 
бе зус лов но Съ щес т ву ва не, ко е то не мо же да 
бъ де поз на то, ос вен ко га то се про я ви ка то Ко-
рен-Дух (на ре че но от ин ду си те Pratyagatman) 
– аб с т рак т но Съ щес т во, аб с т рак тен Ло гос, от 
кой то про из ли зат всич ки ин ди ви ду ал ни Аз – и 
Ко рен-Ма те рия (Mulaprakriti), от ко я то про из-
ли зат всич ки фор ми. При вся ка про я ва то зи 
Ко рен-Дух по раж да ед но тро ич но съз на ние, 
а Ко рен-Ма те ри я та – ед на тро ич на ма те рия; 
тях на ос но ва е ед на та Ре ал ност, ос та ва ща веч но 
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об раз, по лу чен от пред ме та в не го вия но си тел, 
а не са ми ят пред мет. А то зи об раз не е съ вър ше-
но ко пие на пред ме та по при чи на, на ко я то ще 
се спрем в след ва ща та гла ва.

“Но” – мо же да се по пи та – “та ка ли ще е ви-
на ги? Ни ко га ли ня ма да зна ем не ща та та ки ва, 
как ви то са са ми по се бе си?” Та ка сти га ме до 
иде я та за същ нос т но то раз ли чие меж ду съз на-
ни е то и ма те ри я та, в ко я то то ра бо ти, и имен но 
то ва раз ли чие мо же да да де от го вор на важ ния, 
пос та вян от чо веш кия ум. Ко га то съз на ни е то 
след дъл га ево лю ция раз вие спо соб ност та да 
въз п ро из веж да в се бе си всич ко, съ щес т ву ва що 
вън от не го, то га ва об вив ка та-ма те рия, в ко я то 
то е ра бо ти ло, от па да и съз на ни е то (ко е то е зна-
ние) отъж дес т вя ва своя Аз с всич ки Аз, сред 
ко и то се раз ви ва, и въз п ри е ма ка то не-Аз са мо 
ма те ри я та, свър за на ед нак во с всич ки Аз по от-
дел но. То ва е де нят “Бъ ди с нас!” – сли ва не то, 
ко е то е три ум фът на ево лю ци я та, ко га то съз-
на ни е то знае се бе си и дру ги те и знае дру ги те 
ка то да е са мо то то. По ра ди еди но съ щи е то се 
пос ти га пъл но зна ние и Азът ре а ли зи ра то ва 
чу дес но със то я ние, в ко е то при ли ка та не се  

пред не го. Ние не по лу ча ва ме зна ние за са ми те 
не ща, а са мо впе чат ле ни я та вър ху на ше то съз-
на ние; не пред ме ти те, а об ра зи те им са то ва, 
което на ми ра ме в ума си. Как то ог ле да ло то из-
г леж да та ка, ся каш пред ме ти те са в не го, но те-
зи ви ди ми пред ме ти са са мо об ра зи, илю зии, 
при чи не ни от лъ чи те свет ли на, от ра зе на от 
пред ме ти те, а не са ми те пред ме ти, та ка и умът 
в сво е то поз на ние за вън ш на та все ле на поз на ва 
са мо илю зор ни те об ра зи, а не са ми те не ща.

Те зи об ра зи вър ху но си те ля Поз на ва те лят 
виж да ка то пред ме ти, но то ва не е ни що дру го, 
ос вен ед но въз п ро из веж да не в се бе си. Ана ло ги-
я та с ог ле да ло то и упот ре ба та на ду ма та “от ра-
же ние” в пред ход ния па раг раф са мал ко не точ-
ни в слу чая, за що то ум с т ве ни ят об раз е ед но 
въз п ро из веж да не, а не от ра же ние на пред ме та, 
кой то го пре диз вик ва. Ма те ри я та на ума на ис-
ти на при е ма фор ма, упо до бя ва ща пред ме та, 
пос та вен от п ред, ко я то на свой ред се въз п ро из-
веж да от Поз на ва те ля. Ко га то ви до из ме ни се бе 
си по по до бие на един вън шен пред мет, то га ва 
се каз ва, че той знае то зи пред мет, но в раз г-
леж да ния слу чай, то ва, ко е то той знае, е са мо 
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из губ ва и па мет та съ що, но къ де то от дел ност та 
се сто пя ва и Поз на ва тел, Поз на ва е мо и Поз на-
ние са ед но.

Имен но ве ли чес т ве на та при ро да на Аза, ко-
я то раз ви ва ме в се бе си чрез нат руп ва не на поз-
на ния с вре ме то, тряб ва да изу чим доб ре, за да 
вник нем в при ро да та на ми съл та, ка то е не об хо-
ди мо да ви дим яс но илю зор на та стра на, да из-
пол з ва ме илю зи я та, за да я над мог нем. И та ка, 
не ка из с лед ва ме се га как зна ни е то – връз ка та 
меж ду Поз на ва те ля и Поз на ва е мо то – въз ник-
ва, ко е то ще ни по мог не да си изяс ним как ва е 
при ро да та на ми съл та.

Поз на ва тел, Поз на ва е мо и Зна ние

Има ед на ду ма “треп те ние”, или “виб ра-
ция”, ко я то нав ли за все по ве че и по ве че в тер ми-
но ло ги я та на за пад на та на у ка, за е май ки клю - 
чо во мяс то в нея та ка, как то е за е ма ла дъл го вре-
ме в на у ка та на Из то ка. Дви же ни е то е ко ре нът 
на всич ко. Жи во тът е дви же ние, съз на ни е то е 
дви же ние. И то ва дви же ние, въз дейс т ва що на 
ма те ри я та, е треп те ние. Ед но то, Ця ло то мо же 

да се оп ре де ли ка то неп ро мен ли во, не под виж-
но или ка то аб со лют но дви же ние, за що то в Ед-
но то от но си тел но дви же ние не мо же да има. 
Са мо ко га то има ди фе рен ци ра ност – на лич-
ност на от дел ни час ти, мо же да бъ де мис ле но 
то ва, ко е то на ри ча ме дви же ние – про мя на та по 
от но ше ние на мяс то, пос ле до ва тел ност и вре-
ме. Ко га то Ед но то ста не Мно го, то га ва се по я вя-
ва дви же ни е то. Щом е рит мич но, пра вил но, то е 
здра ве, съз на ние, жи вот и об рат но – не рит мич-
но, неп ра вил но ли е дви же ни е то, то е бо лест, 
не съз на ние, смърт. За що то жи во тът и смърт та 
са близ на ци, ро де ни по един и съ щи на чин от 
дви же ни е то, ко е то е про я ва.

Ко га то Ед но то ста не Мно го, дви же ни е то 
въз ник ва по не об хо ди мост. Ето за що, ко га то 
Вез де съ що то се про я ви ка то от дел ни час ти ци, 
пос то ян но то дви же ние тряб ва да пред с та ви 
вез де същ ност, или, ка за но по друг на чин, тряб-
ва да от ра зи та зи вез де същ ност (да бъ де не ин 
об раз) в ма те ри я та. В същ ност та на ма те ри я та е 
от дел ност та, как то в та зи на ду ха е един с т во то. 
И ко га то близ на ци те из п лу ват от Ед но то, по-
доб но на кай ма ка в мля ко то, от ра же ни е то на 
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вез де същ ност та на то ва Ед но в мно жес т ве ност-
та на ма те ри я та е без с пир но и без ко неч но дви-
же ние. Аб со лют но то дви же ние – при със т ви е то 
на вся ка дви же ща се еди ни ца във вся ка точ ка 
на прос т ран с т во то във все ки мо мент – е тъж дес-
т ве но с по кой, но по кой са мо от глед на точ ка на 
ма те ри я та, не и от та зи на ду ха. От глед на точ ка 
на ду ха вез де съ що е Ед но то, а от глед на точ ка 
на ма те ри я та – Мно го то.

То ва без к рай но дви же ние се про я вя ва в ма-
те ри я та, да ва ща му из раз, ка то рит мич ни дви-
же ния, виб ра ции, при ко е то вся ка Джи ва, или 
от дел на еди ни ца съз на ние, е от де ле на от всич-
ки дру ги Джи ви пос ред с т вом тън ка об вив ка от 
ма те рия. Вся ка Джи ва по-на та тък се въп лъ тя ва, 
об ли ча се в раз лич ни дре хи от ма те рия. Ко га то 
те зи дре хи от ма те рия треп тят, те пре да ват сво-
и те треп те ния на об к ръ жа ва ща та ги ма те рия 
и тя ста ва пос ред ник, чрез кой то треп те ни я та 
се пре да ват на вън. То зи пос ред ник пре да ва на 
свой ред треп те ни я та на “дре хи те”, об ви ва щи 
дру га Джи ва, ко е то ка ра та зи Джи ва да треп ти 
в уни сон с пър ва та. С та зи по точ ност от треп-
те ния, за ро ди ли се в ед на Джи ва, пре да де ни 

на ма те ри ал на та й об вив ка, от нея – на пос ред-
ни ка, кой то е я за о би ка ля, а от не го – на дру га 
об вив ка и от та зи об вив ка – на Джи ва та, ко я то е 
в нея, ние по лу ча ва ме ве ри га та треп те ния, чрез 
ко я то един поз на ва дру ги го. Вто ра та Джи ва поз-
на ва пър ва та, за що то я въз п ро из веж да в се бе си 
и та ка из пит ва оно ва, ко е то из пит ва и пър ва та. 
И все пак има ня как ва раз ли ка, за щото вто ра та 
Джи ва пред ва ри тел но е в със то я ние на треп те-
ние и ней но то със то я ние след по лу ча ва не на 
тла съ ка от пър ва та не е прос то пре пов та ря не 
на то зи тла сък, а сме си ца от ней но то соб с т ве но 
ин ди ви ду ал но треп те не и оно ва, ко е то я дос ти-
га от вън, ето за що ре зул та тът не е аб со лют но 
точ но въз п ро из веж да не. Бли зост та с об ра за на 
пър во из точ ни ка ста ва все по-пъл на и по-пъл-
на, но ця лос т на та при ли ка с не го все не ни се 
уда ва, до ка то сме в об лек ла та си.

Та зи пос ле до ва тел ност от треп те ния се 
наб лю да ва чес то в при ро да та. Пла мъ кът нап ри-
мер е един цен тър на треп те ния в ете ра, ко и то 
на ри ча ме топ ли на. Те зи виб ра ции, или топ лин-
ни въл ни, при веж дат окол ния етер в треп те не, а 
той от своя стра на пре диз вик ва по доб ни треп те-
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ния в ете ра на ед но пар че же ля зо, на ми ра що се 
наб ли зо. Не го ви те час ти ци за поч ват да виб ри-
рат под вън ш ния им пулс и та ка же ля зо то ста-
ва го ре що ка то са мо на свой ред ве че из лъч ва 
топ ли на. Ето как да де ни виб ра ции пре ми на ват 
от ед на Джи ва в дру га и как всич ки съ щес т ва са 
вза им но свър за ни пос ред с т вом та зи мре жа от 
връз ки.
Раз лич ни те ви до ве треп те ния във фи зи чес ка та 
при ро да на зо ва ва ме с раз лич ни име на (ед ни на-
ри ча ме свет ли на, дру ги – топ ли на, тре ти – елек-
т ри чес т во, чет вър ти – звук и т.н.), и все пак всич-
ки те са от ед но ес тес т во, всич ки те са на чи ни на 
дви же ние на ете ра (зву кът съ що пър во на чал но е 
етер но треп те не), ма кар че се раз ли ча ват по чес-
то та та на треп те не то и по ха рак те ра на въл ни-
те. Мис ли, же ла ния и де ла – ак тив ни те про я ви 
на зна ние, во ля и енер гия в ма те рия – са все от 
ед но ес тес т во, т.е всич ки те са треп те ния, но се 
раз ли ча ват в про я ва та си по ра ди своя раз ли чен 
ха рак тер. Има пос ле до ва тел ност от треп те ния с 
оп ре де лен ха рак тер в оп ре де лен род ма те рия, 
ко я то на ри ча ме ми съл-треп те не. Дру га ед на 
пос ле до ва тел ност се на ри ча же ла ние-треп-

те не, тре та – дей ност-треп те не. Всич ки те зи 
име на оз на ча ват из вес т ни на лич ни фе но ме ни 
в при ро да та. Съ щес т ву ва вид етер, чи и то треп-
те ния, ко га то е при ве ден в дви же ние, дейс т ват 
на на ши те очи; то ва дви же ние на час ти ци те 
на ри ча ме свет ли на. Има и един мно го по-фин 
етер, чи и то треп те ния се схва щат от ума; то ва 
дви же ние на час ти ци те на ри ча ме ми съл. Ние 
сме за о би ко ле ни от ма те рия с раз лич на сте-
пен на плът ност и на и ме но ва ме дви же ни я та 
спо ред то ва, как ни дейс т ват, спо ред то ва, как 
им от го ва рят раз лич ни те ор га ни на на ши те 
плът ни и фи ни те ла. Наз ва ни е то “свет ли на” 
да ва ме на оне зи дви же ния, ко и то дейс т ват вър-
ху око то; наз ва ни е то “ми съл” – на дви же ни я та, 
ко и то дейс т ват вър ху друг един ор ган – ума. 
“Виж да не” има, ко га то свет ли на-ете рът меж ду 
да ден обект и на ши те очи е при ве ден в треп те-
не; “мис ле не” има, ко га то ми съл-ете рът меж ду 
да ден пред мет и на шия ум е при ве ден в треп-
те не. Ед но то не е с ни що по ве че или по-мал ко 
мис те ри оз но от дру го то. Ко га то ще го во рим за 
ума, ще ви дим, че из ме не ни я та в под ред ба та 
на не го ва та ма те рия се при чи ня ват от уда ри те 
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на ми съл-въл ни и че при кон к рет но об раз но 
мис ле не, ние из пит ва ме още вед нъж пър во на-
чал ни те тла съ ци от вън. Поз на ва те лят про я вя ва 
сво я та дей ност чрез те зи треп те ния и всич ко, 
на ко е то те мо гат да от го во рят, т.е. всич ко, ко е-
то мо гат да въз п ро из ве дат, е зна ние. Ми съл та 
е въз п ро из веж да не в ума на Поз на ва те ля на 
оно ва, ко е то той не е – не-Аза; тя е кар ти на, по-
лу че на от сме се но то въз дейс т вие на раз лич ни 
въл ни-треп те ния; тя на ис ти на е един об раз. Ед-
на част от не-Аза треп ти и ко га то Поз на ва те лят 
за поч ва да треп ти в от го вор, та зи част ста ва Поз-
на ва е мо то. Треп те не то на ма те ри я та меж ду тях 
пра ви въз мож но Зна ни е то, тъй ка то ги пред с та-
вя един на друг. Та ка въз ник ва и се под дър жа 
ве ри га та Поз на ва тел, Поз на ва е мо и Зна ние.

ГЛА ВА II

Тво ре цът на заб лу да та

“Ста нал рав но ду шен към се тив ни те 
пред ме ти, лю боз на тел ни ят тряб ва да тър си 

Гос по да ря на се ти ва та, Ми сълСъз да те ля, 
кой то съз да ва заб лу да та.” 

“Умът е ве ли ки ят уби ец на Ре ал ност та.”
Та ка е пи са но в един от от къ си те, при ве де-

ни от Бла ват с ка в “Кни га на Злат ни те пра ви ла” – 
та зи чу дес на по е ма в про за, един от най-от б ра-
ни те ней ни по да ръ ци за све та. На ис ти на, ня ма 
дру го по-из ра зи тел но наз ва ние за ума от то ва – 
“тво рец на заб лу да”.

Умът не е Поз на ва те лят и тряб ва ви на ги 
вни ма тел но да се раз г ра ни ча ва от не го. Мно го 
от заб луж де ни я та и труд нос ти те, ко и то из мъч-
ват из с ле до ва те ля, про из ли зат от то ва, че той 
не от чи та раз ли ка та меж ду то зи, кой то знае, 
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и ума – не го во то сред с т во за дос ти га не на зна-
ни е то. Все ед но да не се пра ви раз ли ка меж ду 
скул п то ра и не го во то дле то.

Умът в ос нов ни ли нии е двойн с т вен и ма-
те ри а лен, тъй ка то е със та вен от об вив ка фи на 
ма те рия, на ре че на при чин но тя ло плюс ма нас 
(аб с т рак тен ум) и от об вив ка по-гру ба ма те рия, 
на ре че на ум с т ве но тя ло плюс ма нас (кон к ре тен 
ум), ка то са ми ят ма нас е от ра же ние в ат мич на та 
ма те рия на то зи ас пект на Аза, кой то е зна ние. 
То зи ум ог ра ни ча ва Джи ва та, ко я то с раз ши ря-
ва не на се бе съз на ни е то на ми ра се бе си ог ра ни-
че на от в ся къ де. Как то ня кой, ко га то за пос ти га-
не то на из вес т на цел си сла га де бе ли ръ ка ви ци, 
от к ри ва, че ръ це те в тях из губ ват го ля ма част 
от чув с т ви тел ност та си, от де ли кат ност та при 
до кос ва не, от спо соб ност та си да дър жат дреб-
ни не ща и че в тях е спо со бен да дър жи са мо 
го ле ми пред ме ти и да усе ща гру би до кос ва ния, 
по съ щия на чин и Поз на ва те лят усе ща се бе си, 
ко га то се об ле че в дре ха та на ума. В слу чая Поз-
на ва те лят е ръ ка та, а умът – ръ ка ви ца та.

В след ва щи те па раг ра фи ще све дем из пол з-
ва не то на наз ва ни е то ум са мо за оз на ча ва не на 

кон к рет ния ум – ум с т ве но тя ло плюс ма нас.
Умът е ре зул тат от ми на ла мис лов на дей-

ност и пос то ян но се ви до из ме ня от нас то я ща та 
мис лов на дей ност. Той е не що точ но и оп ре де-
ле но с да де ни спо соб нос ти и не у ме ния, сил ни 
и сла би стра ни – пос лед с т вия от ак тив ност 
в ми на ли жи во ти. Той е та къв, ка къв то сме 
го съз да ли; ние мо жем да го про ме ним са мо 
пос те пен но; не мо жем да пре о до ле ем не дос та-
тъ ци те му чрез уси лие на во ля та, не мо жем да 
го пре неб рег нем, ни то от вед нъж да от с т ра ним 
не съ вър шен с т ва та му. Та къв, ка къв то е, той е 
наш, ед на част от не-Аза, ко я то е прис по со бе на 
и офор ме на за на ша соб с т ве на упот ре ба и са мо 
чрез не го мо жем да зна ем.

Всич ки ре зул та ти от мис лов на та дей ност, 
ко я то сме из вър ш ва ли в ми на ло то, са в нас 
и със тав ля ват на шия ум; все ки ум при те жа ва 
свое соб с т ве но със то я ние на треп те не и се на ми-
ра в неп ре къс на то дви же ние, т.е. пред с тав ля ва 
ед на пос ле до ва тел ност от неп ре къс на то сме ня-
щи се кар ти ни. Вся ко впе чат ле ние, ид ва що от-
вън, се от пе чат ва вър ху то ва ве че съ щес т ву ва що 
и дейс т ва що къл бо, ка то на лич ни те треп те ния 
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про ме нят но воп рис ти га щи те, но и са ми те те съ-
що се из ме нят от тях. Ре зул та тът сле до ва тел но 
не е точ но въз п ро из веж да не на но ви те треп те-
ния, а сме си ца от тях и ве че съ щес т ву ва щи те. 
Да си пос лу жим за при мер пак със свет ли на та. 
Ако дър жим пар че чер ве но стък ло пред очи те 
си и гле да ме зе ле ни пред ме ти, те ще ни се сто-
рят чер ни. По доб но не що ще се по лу чи и ако 
наб лю да ва ме син пред мет през жъл то стък ло. 
Един цве тен пос ред ник при всич ки слу чаи ще 
съз да де впе чат ле ние за цвят, раз ли чен от то зи 
на пред ме та, гле дан с прос то око. До ри ко га то 
гле дат на не ща та с прос то око, от дел ни те хо ра 
виж дат ня как раз лич но, за що то и са мо то око 
ви до из меня треп те ни я та, ко и то по лу ча ва, при 
то ва мно го, мно го по ве че, от кол ко то мно зи на 
си пред с та вят. Вли я ни е то на ума ка то пос ред-
ник, чрез кой то Поз на ва те лят по лу ча ва впе чат-
ле ния за вън ш ния свят, на по до бя ва в го ля ма 
сте пен вли я ни е то на цвет но то стък ло вър ху 
цве то ве те на пред ме ти те, гле да ни през не го. 
Поз на ва те лят е до тол ко ва не съз на те лен за то-
ва вли я ние на ума, кол ко то е и един чо век за 
раз ли чи я та в цве то ве те на пред ме ти те, ко и то 

стък ла та пре да ват, ако е наб лю да вал све та един-
с т ве но през чер ве но, жъл то или дру го ня как во 
стък ло.

В то зи имен но оп рос тен и раз би ра ем за 
всич ки сми съл умът се на ри ча “тво рец на заб лу-
ди”. Той ни пред с та вя са мо раз к ри ве ни об ра зи – 
сме си ца от не го и вън ш ния пред мет. Но в един 
мно го по-дъл бок сми съл той на ис ти на е ве че 
“тво рец на заб лу ди”, за що то до ри те зи раз к ри-
ве ни об ра зи са не дру го, а об ра зи на ви ди мос ти 
(не на дейс т ви тел нос ти); сен ки на сен ки те – то-
ва е всич ко, ко е то той ни да ва. Не ка се га оба че 
да раз г ле да ме заб лу ди те, ко и то са след с т вие от 
не го ва та соб с т ве на при ро да.

На ши те раз би ра ния за све та щя ха да са 
твър де раз лич ни, ако бях ме в със то я ние да го 
поз на ва ме та къв, ка къв то е до ри са мо във ви ди-
ма та му фор ма, без ви до из ме не ни я та, ре зул тат 
от треп те ни я та на ума. То ва не е не въз мож но, 
но е въз мож но са мо за дос та нап ред на ли те в ов-
ла дя ва не то на ума. Треп те ни я та на ума мо гат 
да бъ дат ту ши ра ни, ка то съз на ни е то се от д-
ръп не от тях – то га ва вся ко въз дейс т вие от вън 
ще въз п ро из ве де точ но ко пие на се бе си, ка то 
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треп те ни я та ще си съв па дат и по ка чес т во, и по 
ко ли чес т во, нес ме се ни с треп те ни я та, при над-
ле жа щи на наб лю да те ля. Дру ги ят на чин, по 
кой то то ва мо же да ста не, е ка то съз на ни е то 
се на со чи и про ник не наб лю да ва ния пред мет, 
не пос ред с т ве но пре жи вя вай ки по то зи на чин 
не го ви те треп те ния. И в два та слу чая се пос ти-
га ед но ис тин с ко поз на ние за пред ме та. Иде я та 
в све та на но у ме ни те, на ко я то е из раз да де на 
фор ма (тя ло), съ що мо же да бъ де поз на та, но са-
мо от съз на ние, ра бо те що в при чин но то тя ло, 
нес пъ ва но от кон к рет ния ум или от по-плът ни-
те но си те ли.

Да при е мем за ис ти на фак та, че обик но ве но 
поз на ва ме един с т ве но соб с т ве ни те си впе чат ле-
ния за не ща та, а не са ми те не ща – ос вен в по со-
че ни те слу чаи, – кой то е от го ля мо зна че ние за 
по ве де ни е то ни в жи во та. Осъз на ва не то на то зи 
факт ни да ва урок по сми ре ние и пред паз ли-
вост, как то и го тов ност да се вслуш ва ме в но ви 
идеи. Ние гу бим ин с тин к тив на та си си гур ност, 
че сме пра ви в наб лю де ни я та и зак лю че ни я та 
си, и се на у ча ва ме да се вглеж да ме пър во в се бе 
си пре ди да осъж да ме дру ги те.

Не ка да си пос лу жим с ед на илюс т ра ция, 
за да ни ста не по-яс но ка за но то до тук.

Сре ща ме ли це, чи я то чес то та на треп те не 
е та ка ва, че до пъл ва на ша та соб с т ве на. Ко га то 
се срещ нем, енер ге тич но се из раз ход ва ме един в 
друг, по ра ди ко е то не се ха рес ва ме вза им но, не 
виж да ме ни що в от с рещ ния и все ки от нас се 
чу ди за що еди-кой-си счи та то зи за ос т ро у мен, 
ко га то ние го на ми ра ме за край но глу пав. В по-
до бен слу чай, ако аз лич но съм пос тиг на ла мал-
ко по ве че се бе съз на тел ност, не бих се чу ди ла. 
Вмес то да смя там дру гия за глу пав, бих мог ла 
да се по пи там: “Как во ми лип с ва, че не мо га да 
от го во ря на не го ви те треп те ния? Ние и два ма-
та треп тим и ако аз не мо га да схва на не го вия 
жи вот и ми съл, то е за що то не мо га да въз п ро-
из ве да не го ви те треп те ния. За що тряб ва да го 
съ дя, ако не мо га до ри да го поз на вам, до ка то 
не про ме ня се бе си до тол ко ва, че да бъ да в със-
то я ние да го въз п ри е ма?” Ние не мо жем да про-
ме ним мно го дру ги те, но мо жем да про ме ним 
мно го се бе си и би тряб ва ло неп ре къс на то да се 
ста ра ем да раз ши ря ва ме въз п ри ем чи вост та си. 
Тряб ва да ста нем ка то бя ла та свет ли на, ко я то 



~ 29 ~

съ дър жа в се бе си всич ки цве то ве и не из к ри вя-
ва ни то един, за що то ни то един не от х вър ля; 
ко я то при те жа ва спо соб ност та в се бе си да от-
го во ри на всич ки. До кол ко сме се приб ли жи ли 
до та зи бе ло та мо жем да съ дим по си ла та си да 
от к лик ва ме на най-раз лич ни ха рак те ри.

Ум с т ве но тя ло и ма нас

Не ка се га да се спрем вър ху ус т ройс т во то 
на ума ка то ор ган на съз на ни е то от към не го ва та 
стра на Зна ние и да ви дим как во е то ва ус т ройс-
т во, как сме съз да ли ума си в ми на ло то и как 
мо жем да го про ме ним в нас то я ще то.

Умът ка то жи вот е ма нас, а ма нас е от ра-
же ние на поз на ва тел на та стра на на Аза – Азът 
ка то Поз на ва тел – в ато мич на та ма те рия на тре-
то то (ум с т ве но то) по ле.

Умът ка то фор ма има две стра ни, обус ла вя-
щи по раз ли чен на чин дей ност та на ма нас, ко га-
то съз на ни е то ра бо ти на ум с т ве но то по ле. Те зи 
две стра ни се дъл жат на нат ру па на та в по ле то 
ма те рия, прив ле че на от ато мич ния треп тящ 
цен тър. Та зи ма те рия, спо ред ней на та при ро да 

и при ло же ние, на ри ча ме ум с т ве на или мис лов-
на ма те рия. Тя за е ма ед на об шир на об ласт от 
Все ле на та, ко я то про ник ва ас т рал на та и фи зи-
чес ка та ма те рия, и съ щес т ву ва в се дем под раз-
де ле ния, по доб но на ма те ри я та, със тав ля ва ща 
фи зи чес ко то по ле. Тя въз п ри е ма глав но треп те-
ни я та, ид ва щи от към страна та Зна н и е на Аза, 
ко я то й на ла га своя спе ци фи чен от пе ча тък.

Пър ва та и най-вис ша стра на на ума ка то 
фор ма е на ре че на при чин но тя ло. При чин но-
то тя ло е със та ве но от ма те рия на пе то и шес то 
под по ле та на ум с т ве но то по ле, ко и то от го ва-
рят на по-фи ни те ете ри на фи зи чес ко то по ле. 
То е сла бо раз ви то у бол шин с т во то хо ра в нас то-
я щия етап на раз ви тие, тъй ка то е без чув с т ве но 
за ум с т ве ни въз дейс т вия, от п ра ве ни от вън ш ни 
пред ме ти. Ето за що на пър во вре ме мо жем да 
го ос та вим нас т ра на. Всъщ ност то е ор ган за аб-
с т рак т но мис ле не.

Вто ра та стра на се на ри ча ум с т ве но тя ло и е 
със та ве на от мис лов на ма те рия, при над ле жа ща 
на че ти ри те по-нис ки под по ле та на ум с т ве но то 
по ле, ко и то от го ва рят на най-нис кос то я щия 
етер и на га зо об раз но то, теч но то и твър до то 
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със то я ние на ма те ри я та във фи зи чес ко то по ле. 
То ва да ва ос но ва ние да го на ре чем плът но ум с-
т ве но тя ло. Ум с т ве ни те те ла се де лят на се дем 
ве ли ки ос нов ни ти па, все ки от ко и то об х ва ща 
фор ми от всич ки сте пе ни на раз ви тие, а те от 
своя стра на се усъ вър шен с т ват и раз ви ват съ-
об раз но съ щи те за ко ни. Да се раз бе рат и при-
ло жат те зи за ко ни оз на ча ва да се за ме ни бав-
на та ес тес т ве на ево лю ция с бър зо нап ред ва не 
пос ред с т вом це ле на со че на дей ност. Ето ка къв е 
дъл бо ки ят сми съл от тях но то изу ча ва не.

Из г раж да не и раз ви тие  
на ум с т ве но то тя ло

Не об хо ди мо е яс но да се схва не на чи нът, 
по кой то съз на ни е то из г раж да сво и те но си те-
ли, за да мо же ефек тив но да бъ де из пол з ва на 
ежед нев на та въз мож ност да го при ла га ме за 
пос ти га не то на вис ши це ли в жи во та си. Буд ни 
или спя щи ние неп ре къс на то гра дим сво и те 
ум с т ве ни те ла, за що то треп тей ки, съз на ни ето 
въз дейс т ва на за о би ка ля ща та ни мис лов на ма-
те рия и най-мал ки ят не гов тре пет, дъл жащ се 

до ри на най-пре ход на ми съл, прив ли ча в ум с-
т ве но то тя ло час ти ци мис лов на ма те рия и из х-
вър ля дру ги от не го. То ва се дъл жи на треп те-
ни я та що се от на ся до но си те ля, но не би ва да 
се заб ра вя, че в са ма та същ ност на съз на ни е то е 
да мис ли пос то ян но за не-Аза ка то го от х вър ля 
и по то зи на чин неп ре къс на то се се бе ут вър ж да-
ва. Съз на ни е то се със тои от про ме ня що то се ут-
вър ж да ва не и от х вър ля не – “Аз съм то ва” и “Аз 
не съм то ва”; не го во то дви же ние при чи ня ва 
прив ли ча не и от б лъс к ва не в ма те ри я та, ко е то 
на ри ча ме виб ра ция. Окол на та сре да при е ма 
те зи виб ра ции и та ка слу жи ка то пос ред ник за 
въз дейс т вие вър ху дру ги съз на ния.

Фи ност та или гру бост та на прив ле че на та 
ве че в тя ло то ма те рия, за ви си от чес то та та на 
треп те ни я та, пре диз ви ка ни от съз на ни е то. Чис-
ти те и въз ви ше ни мис ли имат ви со ка чес то та 
на треп те не и мо гат да въз дейс т ват са мо на 
фи на та мис лов на ма те рия. По-гру ба та ос та ва 
не до кос на та, за що то е нес по соб на да треп ти с 
не об хо ди ма та бър зи на. Ко га то по доб на чис та 
ми съл ка ра ум с т ве но то тя ло да треп ти, час ти-
ци гру ба ма те рия се из х вър лят от тя ло то и тях-
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но то мяс то се за е ма от по-фи ни час ти ци. По 
то зи на чин в със та ва на ум с т ве но то тя ло вли за 
по-оду хот во ре на ма те рия. И об рат но – ло ши те, 
или не чис ти, мис ли прив ли чат в ум с т ве но то тя-
ло час ти ци по-гру ба ма те рия, под хо дя щи за 
тех ния из раз и из х вър лят на вън час ти ци по-
фи на.

Та ка те зи треп те ния на съз на ни е то пос то-
ян но из х вър лят от тя ло то един вид ма те рия и я 
за мес т ват с друг. От то ва след ва из во дът, че от 
ви да ма те рия, с ко я то в ми на ло то сме гра ди ли 
на ше то ум с т ве но тя ло, за ви си и спо соб ност та 
ни да въз п ри е ма ме мис ли, ид ва щи от вън. Ако 
ум с т ве ни те ни те ла са из г ра де ни от фи на ма те-
рия, гру би и не чис ти мис ли ня ма да на ме рят 
при ем у нас и не би ха мог ли да ни при чи нят 
вре да; об рат но то, ако са из г ра де ни от гру ба ма-
те рия, те ще се вли я ят от вся ко ми на ва що зло и 
ще ос та ват не до кос ва ни и не об ла го де тел с т ву ва-
ни от доб ри мис ли.

Ко га то срещ нем чо век с въз ви ше ни мис ли, 
не го ви те мис лов ни виб ра ции пре диз вик ват 
треп те ния в съ от вет на та ма те рия на на ше то 
ум с т ве но тя ло, ко и то раз мес т ват и до ри из х вър-

лят на вън ня кои от най-гру би те му час ти ци, 
за да мо же то ка то ця ло да виб ри ра в уни сон. 
До кол ко ще раз бе рем то зи чо век, как ще го въз-
п ри е мем, за ви си мно го от на ша та ми на ла мис-
лов на дей ност, обус ла вя ща и пол за та за на ше то 
ду хов но из рас т ва не, ко я то мо жем да из в ле чем 
от об щу ва не то си с не го. Ние не мо жем да мис-
лим вмес то друг ня кой; чо ве кът до нас мо же да 
мис ли са мо със свои мис ли, ко и то при чи ня ват 
съ от вет но виб ра ции в ум с т ве на та ма те рия око-
ло не го. Те зи виб ра ции вли я ят вър ху нас, пре-
диз вик вай ки в на ши те ум с т ве ни те ла срод ни 
треп те ния, ко и то от своя стра на въз дейс т ват на 
съз на ни е то ни. Ако ня кой по же лае да дос тиг не с 
ми съл на ше то съз на ние, мо же да нап ра ви то ва 
са мо ка то пре диз ви ка ми съл-треп те ния в ум с т-
ве но то ни тя ло.

Не ви на ги оба че та ко ва вна ся не на треп те-
ния от вън во ди до не пос ред с т ве но раз би ра не. 
По ня ко га въз дейс т ви е то на по до бя ва то ва на 
слън це то, дъж да и поч ва та вър ху се ме то, за-
ро ве но в зе мя та. На пър во вре ме то ся каш не 
от го ва ря на тях но то вли я ние, но вът ре в не го 
все пак е на ли це един не за бе ле жим тре пет на 
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вът ре шен жи вот, кой то ще ста ва все по-си лен 
и по-си лен, до ка то оду ше вя ва щи ят жи вот про-
бие нак рая об вив ка та на се ме то и пус не ко рен 
и стъ бъл це. Та ка е и с ума. Съз на ни е то треп ти 
ед ва за бе ле жи мо вът ре в се бе си пре ди да бъ де 
спо соб но да да де ка къв то и да би ло вън шен от-
го вор на ока за ни те му въз дейс т вия; по съ щия 
на чин, ко га то още не сме в със то я ние да раз бе-
рем ня кой бла го ро ден мис ли тел, у нас все пак 
има ед но не съз на тел но треп те не, пред те ча на 
съз на тел но то въз п ри е ма не. Ние сме се до кос-
на ли за мал ко до бо га тия мис ло вен жи вот, на 
кой то той е из ра зи тел; за ро ди ши те на мис ли те 
са про бу де ни и съ дейс т ват за ево лю ци я та на 
на ши ят ум.

Раз ви ти е то на ума мо же да бъ де до из вес т-
на сте пен под по мог на то от вън, но по-съ щес т ве-
на е дей ност та на на ше то соб с т ве но съз на ние, 
и ако ис ка ме да при те жа ва ме сил но, жиз не но, 
ак тив но и спо соб но да въз п ри е ма въз ви ше ни 
мис ли ум с т ве но тя ло, тряб ва уси ле но да ра бо-
тим над не го, за що то соб с т ве ния ни ум се гра ди 
от нас са ми те.

Мно го хо ра оби чат да че тат. Не че те не то 

оба че, а ми съл та гра ди ума. Че те не то е цен но в 
то ва от но ше ние са мо ако дос та вя ма те ри ал за 
раз ми съл. Ня кой мо же да че те мно го, но ум с т-
ве но то му раз ви тие ще бъ де про пор ци о нал но 
на ум с т ве но то уси лие, вло же но при че те не то. 
Цен ност та на ми съл та, ко я то той ще про че те, се 
оп ре де ля от то ва как ще я из пол з ва. Не за поч не 
ли да ра бо ти сам над нея, пол за та от нея за не го 
ще бъ де мал ка и вре мен на. “Че те не то из пъл ва 
чо ве ка”, каз ва лорд Бей кън, и тук мо жем да от-
к ри ем го ля ма ана ло гия меж ду ума и тя ло то. 
Хра на та из пъл ва сто ма ха, но тя е без по лез на за 
тя ло то, до ка то не бъ де смля на и аси ми ли ра на. 
По съ щия на чин умът мо же да бъ де из пъл нен 
с че те ни не ща, но до ка то мис лов на дей ност не 
е аси ми ли ра ла про че те но то, той не са мо че не 
рас те, а до ри би мо гъл да се пре то ва ри и да от с-
лаб не под те жест та на по е ти и нес м ле ни идеи, 
вмес то да ук реп не.

Би тряб ва ло да че тем по-мал ко и да мис-
лим по ве че, ако ис ка ме умът ни да рас те и да се 
раз ви ва. Ако ис ка ме да вър вим твър до нап ред 
в усъ вър шен с т ва не то на ума си, би тряб ва ло 
ежед нев но да пре кар ва ме по не час в изу ча ва не 
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на ня коя се ри оз на и теж ка кни га, ка то че тем 5 
ми ну ти и раз миш ля ва ме 10 ми ну ти над про че-
те но то. Обик но ве но се че те час-два бър зо, след 
ко е то кни га та се ос та вя нас т ра на, до ка то дой де 
след ва щи ят мо мент за че те не. Ето за що мис лов-
на та си ла на хо ра та рас те мно го бав но.

Ед но от най-за бе ле жи тел ни те яв ле ния, 
ко и то мо жем да наб лю да ва ме в ре ди ци те на 
те о соф с ко то об щес т во, е ум с т ве ни ят нап ре дък, 
кой то от го ди на на го ди на бе ле жат не го ви те 
чле но ве. То ва се дъл жи на фак та, че те о соф с ко-
то уче ние изяс ня ва при ро да та на ми съл та; та ка 
оне зи, ко и то го след ват, за поч ват мал ко по мал-
ко да раз би рат на чи на, по кой то умът дейс т ва 
и да ра бо тят це ле на со че но за из г раж да не то на 
ум с т ве ни те си те ла. Уче но лю би ви ят, же ла е щи-
ят да се усъ вър шен с т ва, тряб ва да си на ло жи 
все ки ден да от де ля най-мал ко по 5 ми ну ти за 
че те не и по 10 ми ну ти за уси ле но раз миш ля ва-
не над про че те но то. В на ча ло то ще от к рие, че 
то ва е дос та труд но и мъ чи тел но и ще раз бе ре 
кол ко сла ба е не го ва та спо соб ност да мис ли. 
Та зи кон с та та ция ще е бе лег за не го ви те пър ви 
стъп ки, за що то не е ма ло важ но да осъз на еш, че 

си нес по со бен да мис лиш це ле на со че но и пос ле-
до ва тел но. Хо ра, ко и то не мо гат да мис лят, но 
си въ об ра зя ват, че мо гат, не от бе ляз ват осо бен 
нап ре дък. По-доб ре е чо век да съз на ва сво я та 
сла бост, от кол ко то да си въ об ра зя ва, че е си лен, 
ко га то в дейс т ви тел ност е слаб. Нес по соб ност та 
на ума да се със ре до то чи вър ху ед но не що, усе-
ща не то за за топ ля не, обър к ва не и умо ра, ко и то 
се по я вя ват след про дъл жи тел но то уси лие да 
се след ва хо да на ед на труд на ми съл, на по до бя-
ва усе ща не то в мус ку ли те, ко е то из пит ва чо век 
след про дъл жи тел но фи зи чес ко на то вар ва не. 
Със сис тем но и пос то ян но, но не пре ка ле но 
уп раж ня ва не ми съл та ук реп ва, точ но как то на- 
 рас т ва и фи зи чес ка та си ла. А ед нов ре мен но с 
на рас т ва не то й, мис лов на та си ла мо же да бъ де 
на соч ва на и към служ ба на оп ре де ле ни це ли. 
Без та къв кон цен т ри ран раз ми съл ум с т ве но то 
тя ло не мо же да бъ де доб ре офор ме но и ор га ни-
зи ра но, а без със ре до то ча ва не, мис лов на та си ла 
не мо же да бъ де из пол з ва на це ле на со че но.
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ГЛА ВА III

Пре да ва не на мис ли от раз с то я ние

Поч ти все ки от нас очак ва с не тър пе ние 
вре ме то, ко га то ще мо же да пре да ва мис ли на 
да леч но раз с то я ние, и меч тае за удо вол с т ви е то 
от об щу ва не то с при я те ли без те лег раф или по-
ща. Мно зи на са оне зи, ко и то до пус кат, че мо гат 
да пос тиг нат то ва без мно го уси лия и ос та ват 
край но из не на да ни, ко га то сре щат пъ лен не ус-
пех в опи ти те си. Яв но е, че чо век пър во тряб ва 
да е спо со бен да мис ли, пре ди да мо же да пре-
на ся ми съл та си, и че е не об хо ди ма из вес т на ус-
той чи вост на мис лов на та си ла, за да мо же да се 
из п ра ти мис лов на струя през прос т ран с т во то. 
Сла би те, ко леб ли ви мис ли на бол шин с т во то 
хо ра про из веж дат прос то ед но мъж ду ка що дви-
же ние в мис лов на та ат мос фе ра, ко е то се по я вя-
ва и гу би неп ре къс на то и не по лу ча ва ни как ва 

оп ре де ле на фор ма. Ед на ми съл-фор ма тряб ва 
да бъ де от де ле на и доб ре ожи ве на, ако ис ка ме 
да бъ де из п ра те на в да де но нап рав ле ние, и да 
е дос та тъч но сил на при дос ти га не на мес то наз-
на че ни е то си, за да пре диз ви ка свое въз п ро из-
веж да не.

Съ щес т ву ват два на чи на за пре на ся не на 
мис ли. Еди ни ят мо же да се на ре че фи зи чес ки, 
а дру ги ят – пси хи чес ки. Пър ви ят е свър зан с 
дей ност та на мо зъ ка и на ума, а вто ри ят – са мо 
с та зи на ума. Ми съл та се по я вя ва в съз на ни е то, 
пре диз вик ва виб ра ции в ум с т ве но то тя ло, пос-
ле в ас т рал но то, след то ва про из веж да въл ни 
в етер ни те мо ле ку ли и чак след то ва в по-плът-
ни те мо ле ку ли на фи зи чес кия мо зък. Те зи мо-
зъч ни треп те ния въз дейс т ват от своя стра на на 
фи зи чес кия етер и пре диз вик ват въл ни, ко и то 
се прид виж ват в прос т ран с т во то, до ка то дос тиг-
нат друг мо зък и при чи нят треп те ния в не го ви-
те плът ни фи зи чес ки и етер ни със тав ки. След 
то ва те се пре да ват на ас т рал но то и ум с т ве но то 
те ла ка то треп те ни я та в ум с т ве но то тя ло въз-
буж дат в от го вор треп те ния в съз на ни е то. То ва 
са мно го то ета пи, през ко и то пре ми на ва при 
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спо ме на тия пър ви на чин ми съл та по своя път 
от ед но съз на ние до дру го. Но то зи за о би ко лен 
път не е не об хо дим. Въз бу ди ли треп те ния в 
сво е то ум с т ве но тя ло, съз на ни е то е в със то я ние 
да ги из п ра ти нап ра во в ум с т ве но то тя ло на 
приема що то съз на ние, с ко е то се из бяг ва по-го-
ре опи са ния оби ко лен на чин.

Не ка раз г ле да ме се га под роб но как во ста-
ва в пър вия слу чай. В мо зъ ка има един ма лък 
ор ган – пи не ал на та жле за, чи я то фун к ция не 
е из вес т на на за пад ни те фи зи о ло зи и с ко я то 
за пад ни те пси хо ло зи съ що не се за ни ма ват. 
Пи не ал на та жле за е ос но вен ор ган при чо ве ка и 
се усъ вър шен с т ва, а не за кър ня ва, как то ня кои 
пред по ла гат, ка то в бъ де ще ще фун к ци о ни ра 
при всич ки хо ра. То ва е ор га нът за пре на ся не 
на мис ли, как то око то е ор ган за виж да не, а ухо-
то – за слу ша не.

Ако ня кой раз миш ля ва уси ле но вър ху да де-
на идея, то той мо же да усе ти ед но мал ко треп-
ва не или не що ка то по лаз ва не (срав ня ват го с 
ла зе не то на мрав ка) в пи не ал на та жле за. Пот-
реп ва не то ста ва в ете ра, кой то про ник ва жле за-
та и съз да ва ле ка маг не тич на струя – имен но тя 

се усе ща ка то по лаз ва не при по-плът ни те мо ле-
ку ли на жле за та. Ако ми съл та е ус пя ла да при-
чи ни струя, оз на ча ва, че тя е дос та тъч но сил на и 
яс на, за да мо же да бъ де пре да де на.

Те зи виб ра ции в ете ра на пи не ал на та жле за 
пре диз вик ват въл ни в окол ния етер, по доб ни 
на свет лин ни те въл ни, но с мно го по-мал ка дъл-
жи на и мно го по-ви со ка чес то та на треп те не. 
Треп те не то от там на та тък се раз п рос ти ра във 
всич ки по со ки и дос ти гай ки друг мо зък, на свой 
ред про из веж да въл ни в ете ра на не го ва та пи-
не ал на жле за, от къ де то те би ват прех върля ни 
в ас т рал но то, пос ле в ум с т ве но то тя ло и та ка 
нак рая дос ти гат съз на ни е то. Ако вто ра та пи-
не ал на жле за не мо же да въз п ро из ве де дос тиг-
на ли те я въл ни, то га ва ми съл та ще от ми не не-
за бе ля за но, без да нап ра ви впе чат ле ние, точ но 
как то и свет ли на та не мо же да нап ра ви впе чат-
ле ние на сле пи те очи.

При вто рия на чин за пре да ва не на мис ли 
мис ле щи ят съз да ва ми съл-фор ма в соб с т ве но то 
си ум с т ве но по ле, но не я из п ра ща до мо зъ ка, а 
нап ра во в мен тал но то по ле на дру гия Мис ли-
тел. Спо соб ност та да се пра ви то ва съз на тел но  
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под раз би ра мно го по-нап ред на ла ево лю ция, 
от кол ко то изис к ва фи зи чес ки ят на чин за пре-
да ва не на мис ли, за що то из п ра ща щи ят мис ли 
тряб ва да бъ де се бе съз на те лен на мис лов но рав-
ни ще.

Но не це ле на со че но и не съз на тел но ние пос-
то ян но уп раж ня ва ме та зи спо соб ност, за що то 
вся ка на ша ми съл при чи ня ва виб ра ции в ум с т-
ве но то тя ло, ко и то по ес тес т вен път се раз на сят 
в за о би ка ля ща та ни мис лов на ат мос фе ра. Сле-
до ва тел но не е не об хо ди мо да свеж да ме из ра за 
“пре на ся не на мис ли” са мо до съз на тел но то 
и це ле на со че но пре да ва не на да де на ми съл от 
един чо век на друг. Ние неп ре къс на то си вли я-
ем чрез мис лов ни те въл ни, из п ра ща ни без съз-
на тел но на ме ре ние, и оно ва, ко е то на ри ча ме 
об щес т ве но мне ние, обик но ве но се об ра зу ва 
точ но та ка. По ве че то хо ра мис лят по оп ре де-
лен на чин не за що то се ри оз но са раз миш ля ва-
ли вър ху да ден проб лем и са ми са дос тиг на ли 
до оп ре де лен из вод, а за що то го лям брой хо ра 
мис лят по то зи на чин и та ка вли я ят и на дру ги-
те да мис лят ка то тях. Сил на та ми съл на ня кой 
ве лик мис ли тел се из лъч ва в све та на мис ли те и 

от там я до ла вят въз п ри ем чи ви те умо ве. Те въз-
п ро из веж дат ней ни те треп те ния и та ка усил ват 
мис лов на та въл на, ко я то мо же да се ула вя ве че и 
от дру ги, ос та на ли глу хи за пър ви те треп те ния. 
Все ки следващ, кой то ула вя и пре пов та ря, усил-
ва още по ве че въл ни те и нак рая те дос ти гат ши-
ро ки те на род ни ма си.

Вед нъж съз да де но, об щес т ве но то мне ние 
уп раж ня ва гос под с т ва що вли я ние над умо ве те 
на го лям брой хо ра ка то ата ку ва мо зъ ци те им 
и съ буж да в от го вор треп те ния. Съ щес т ву ват и 
на ци о нал ни мо де ли на мис ле не – оп ре де ле ни и 
дъл бо ко про ко па ни ка на ли на мис ле не, – след с-
т вие от про дъл жи тел но то (със сто ти ци го ди ни) 
въз п ро из веж да не на ед но об раз ни ми съл-фор-
ми, ро де ни от ис то ри я та, бор би те и оби ча и те 
на на ро да. Те дъл бо ко пре об ра зя ват ро де ни те 
от на ро да умо ве, да вай ки им ха рак те рен цвят, 
а всич ко, ко е то ид ва от вън, би ва про ме не но от 
спе ци фич но то на ци о нал но треп те не. Как то ум-
с т ве ни те ни те ла ви до из ме нят въз п ри е ма ни те 
от вън мис ли, смес вай ки ги със соб с т ве ни те си 
оби чай ни треп те ния, та ка и на ро ди те, при е май-
ки чуж ди вли я ния, ги смес ват със соб с т ве ни те 
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си на род нос т ни треп те ния и по то зи на чин ги 
ви до из ме нят. Ето за що ан г ли ча нин и фран цу-
зин или ан г ли ча нин и тран сил ва нец мо гат да 
бъ дат сви де те ли на ед ни и съ щи яв ле ния, но 
при ба вяй ки ги към соб с т ве ни те си ве че съ щес-
т ву ва щи мне ния, би ха мог ли съв сем ис к ре но 
да се об ви нят вза им но във фал ши фи ци ра не 
на фак ти те и из пол з ва не на не чес т ни сред с т ва. 
Ако та зи ис ти на се зна е ше, мно го меж ду на род-
ни спо ро ве щя ха да се раз ре ша ват по-лес но, 
от кол ко то в мо мен та, мно го вой ни щя ха да се 
из бег нат, а за поч на ти те ве че щя ха по-бър зо 
и без бо лез не но да прик лю чат. То га ва все ки на-
род би раз б рал как во е то ва “personal equation” 
(су бек ти вен фак тор) и вмес то да уко ря ва дру-
ги те за раз ли ка та в мис ле не то, все ки ще тър си 
ком п ро мис ни ре ше ния, без да нас то я ва са мо 
на своя соб с т вен въз г лед.

Най-съ щес т ве ни ят въп рос, кой то въз ник ва 
пред чо ве ка, за поз нат ве че с то ва неп рес тан но 
и все об що пре да ва не на мис ли, е: “Как бих мо-
гъл то га ва да при е мам доб ро то и да из бяг вам 
ло шо то, след ка то съм при ну ден да жи вея в ат-
мос фе ра, къ де то доб ри и ло ши ми съл-фор ми 

неп рес тан но се но сят във всич ки по со ки и ата-
ку ват моя мо зък? Как да се пред паз вам от при е-
ма не то на вред ни мис ли и как да се въз пол з вам 
от по лез ни те?” Да се раз бе ре на чи нът, по кой то 
ра бо ти из би ра тел на та спо соб ност, е от жиз не-
но важ но зна че ние.

Чо ве кът е то зи, кой то сам неп ре къс на то 
влияе на соб с т ве но то си ум с т ве но тя ло. Дру ги-
те му вли я ят слу чай но. Он зи, кой то че те на глас 
не чие съ чи не ние, влияе на ум с т ве но то тя ло на 
слу ша те ли те. Но той е слу чай ни ят фак тор в тех-
ния жи вот, пос то ян ни ят са си са ми те те. Лич-
но то вли я ние вър ху със та ва на соб с т ве но то ни 
ум с т ве но тя ло е мно го по-сил но от вли я ни е то, 
ко е то мо же да ни ока же коя да е дру га лич ност 
и ние сме те зи, ко и то под дър жа ме пос то ян-
на та чес то та на треп те не на своя ум. Мис ли,  
ко и то не хар мо ни рат с та зи чес то та, ще бъ дат 
от х вър ле ни, ко га то до кос нат ума. Ко га то ня-
кой съз на ва ис ти на та, ед на лъ жа не мо же да 
на ме ри под с лон в не го вия ум; ако мис ли те му 
са из пъл не ни с лю бов, ом ра за та не мо же да го 
обез по кои; ако мис ли мъд ро, не ве жес т во не мо-
же да го ог ра ни чи. В то ва се със тои си гур ност та, 
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в то ва е ис тин с ка та си ла. Умът не би ва да се 
ос та вя без кон т ро лен, за що то то га ва вся ко се ме 
на ми съл би мог ло да пус не ко рен в не го и да 
из рас не; не би ва да се ос та вя да треп ти как то 
му дой де, за що то то га ва вся ко ми на ва що треп-
тение би му вли я ло.
В то ва се със тои прак ти чес ки ят урок. Чо ве кът, 
кой то го при ла га в жи во та си, ско ро ще се убе-
ди в не го ва та зна чи мост и ще от к рие, че чрез 
це ле на со че но то мис ле не жи во тът мо же да бъ-
де нап ра вен по-бла го ро ден и по-щас т лив и че 
на ис ти на с мъд рост мо же да се сло жи край на 
стра да ни е то.

ГЛА ВА IV

За раж да не на ми съл та

Мал ко хо ра из вън кръ га на изу ча ва щи те 
пси хо ло гия са си да ва ли тру да да раз ре шат въп-
ро са как се за раж да ми съл та. Ако се за мис лим, 
ще ви дим, че още ка то де ца ние при те жа ва ме 
ве че офор ме ни мно жес т во мис ли – ог ро мен 
склад от тъй на ри ча ни те “вро де ни” идеи. То ва 
са идеи, ко и то но сим със се бе си – син те зи ра ни и 
обоб ще ни ре зул та ти от на ши ми на ли опит нос-
ти в пре диш ни жи во ти. С та къв ум с т вен ба гаж 
ние нав ли за ме в то зи жи вот, та ка че пси хо ло гът 
не е в със то я ние да ус та но ви чрез не пос ред с т ве-
ни наб лю де ния как се за раж да ми съл та.

И все пак той би мо гъл да на у чи то ва-оно ва 
от наб лю де ни я та си над ед но де те, за що то как-
то но во то фи зи чес ко тя ло пов та ря на бър зо в ут-
роб ния си пе ри од дъл га та фи зи чес ка ево лю ция 
на чо ве чес т во то, та ка и но во то ум с т ве но тя ло 
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пре ми на ва в дет с т во то ста ди и те на сво е то дъл го 
ми на ло раз ви тие. На ис ти на, ум с т ве но то тя ло по 
ни ка къв на чин не би мог ло да се отъж дес т ви с 
ми съл та и сле до ва тел но с прос то то изу ча ва не 
на но во то ум с т ве но тя ло всъщ ност не мо жем да 
ус та но вим как се за раж да ми съл та. То ва е още 
по-вяр но, ако се има пред вид, че хо ра та, ко и то 
мо гат да изу ча ват ум с т ве но то тя ло не пос ред-
с т ве но са мал ко, а дру ги те са ог ра ни че ни да 
пра вят из во ди са мо въз ос но ва на ре зул та ти те 
от дей ност та на то ва тя ло, ко и то мо гат да се 
наб лю да ват от ра зе ни вър ху не го вия по-плъ тен 
дру гар – фи зи чес кия мо зък и нер в на та сис те ма. 
Са ма та ми съл е не що съ що тол ко ва раз лич но 
от ум с т ве но то тя ло, кол ко то и от фи зи чес ко то; 
тя при над ле жи на съз на ни е то от към не го ва та 
жи вот-стра на, до ка то ум с т ве но то и фи зи чес ко-
то те ла при над ле жат на фор ма-стра на та, на 
мате ри я та и са прос то пре ход ни но си те ли или 
сред с т ва за про я ва. Как то ве че ка зах ме, из с ле-
до ва те лят тряб ва ви на ги да има пред вид “раз-
ли ка та меж ду то зи, кой то знае и ума, кой то е 
не го во то сред с т во за пос ти га не на зна ни е то”, 
как то и да де но то ве че оп ре де ле ние на ду ма та 

“ум” – ум с т ве но тя ло и ма нас – ед но слож но 
об ра зу ва ние.

Мо жем оба че, изу ча вай ки въз дейс т ви е то 
на ми съл та вър ху те зи мла ди те ла, по ана ло гия 
да нап ра вим из вод за на чи на, по кой то въз-
ник ва ми съл та, ко га то ед но Аз, от ко я то и да е 
Все ле на, вли за за пър ви път в кон такт с не-Аза. 
Наб лю де ни я та мо гат да ни по мог нат спо ред 
пра ви ло то “Как во то е го ре, то ва е и до лу”. Тук 
всич ко е са мо от ра же ние и изу ча вай ки от ра же-
ни я та, мо жем да на у чим не що за пред ме ти те, 
ко и то ги хвър лят.

Ако вни ма тел но наб лю да ва ме ед но де те, 
ще ус та но вим, че усе ща ни я та – от к лик на драз-
не ния с чув с т во на удо вол с т вие или мъ ка – пред-
шес т ват все ки приз нак на ум. То ва оз на ча ва, че 
не оп ре де ле ни усе ща ния пред шес т ват оп ре де-
ле ни поз на ния. Пре ди раж да не то де те то е би-
ло под дър жа но от жиз не ни те си ли, те ча щи в 
май чи но то тя ло. Ко га то то за поч не не за ви сим 
жи вот, при то кът на те зи си ли сек ва. То га ва май-
чи ни ят жи вот те че ве че вън от тя ло то на де те то 
и не се под х ран ва от не го. С на ма ля ва не то на 
жиз не ни те си ли за поч ва да се до ла вя нуж да 
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и та зи нуж да е мъ ка. Удов лет во ря ва не то й пък 
дос та вя удо вол с т вие и де те то из па да от но во в 
не съз на тел ност. По я вя ват се пър ви те слу хо ви 
и зри тел ни усе ща ния, но все още не се за бе ляз-
ва приз нак на раз би ра не. Пър ви ят приз нак на 
ум се по я вя ва, ко га то ви дът и гла сът на май ка та 
или дой ка та се свър жат с пос то ян но под но вя ва-
ща та се нуж да и с дос та вя не то на удо вол с т вие 
чрез хра не не – ко га то чрез па мет та се по я ви 
връз ка меж ду гру па пов та ря щи се усе ща ния 
и вън шен обект, кой то се раз г леж да ка то не-
що от дел но и ка то при чи на на те зи усе ща ния. 
Ми съл та е осъз на ва не то на връз ка, обе ди ня ва-
ща в един ця лос тен об раз мно го то усе ща ния 
и вън ш ния обект. То ва е пър ва та про я ва на ум, 
пър ва та ми съл; тех ни чес ки, то ва е пер цеп ция1. 
Същ ност та на та зи пер цеп ция е ус та но вя ва не-
то на връз ка, по доб на на го ре о пи са на та, меж ду 
ед на еди ни ца съз на ние (Джи ва) и да ден обект; 
там, къ де то се ус та но ви та ко ва от но ше ние, има 
ми съл.

То зи прост и веч но пов та рящ се слу чай мо-
же да пос лу жи ка то при мер за то ва как се раж- 
 да ми съл та в ед но от дел но Аз, т.е. в ед но тро ич- 
 но Аз, зат во ре но в об вив ка от ма те рия, не за-
ви си мо кол ко фи на е тя; ед но Аз, раз лич но 
от Един ния Аз. В та ко ва ед но от дел но Аз усе-
ща ни я та пред шес т ват мис ли те, вни ма ни е то 
на Аза се съ буж да от впе чат ле ния, нап ра ве ни 
му от ня кои усе ща ния, на ко и то то от к лик ва. 
Сил но то усе ща не за нуж да, дъл жа що се на на-
ма ля ва не то на жиз не на та енер гия, са мо по се-
бе си не по раж да ми съл. Но нуж да та, ко я то се 
удов лет во ря ва при сре ща та с мля ко то, ос та вя 
оп ре де ле но впе чат ле ние, след ва но от чув с т во 
на удо вол с т вие. След ка то то ва дос та тъч но чес-
то се е пов та ря ло, Азът дос ти га по вър х ност та 
сле пеш ка та, пип неш ком; по вър х ност та, за що-
то от там са дош ли впе чат ле ни я та. Жиз не на та 
енер гия те че в ум с т ве но то тя ло и вли ва в не го 
жи вот та ка, че то за поч ва да от ра зя ва (пър во-
на чал но сла бо) пред ме та, пре диз ви кал усе ща-
не то. Та зи про мя на в ум с т ве но то тя ло, след 
ка то бъ де пов то ре на мно го пъ ти, раз буж да Аза 
от към не го ва та поз на ва телна стра на и той за-

1 От лат. perceptio = възприемане. Псих. Отражение на 
непосредствено въздействащите върху сетивните органи 
предмети и явления от реалния свят. – Б. р. 
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поч ва съ от вет но да треп ти. Из пит вал е нуж да, 
осъ щес т вя ва се сре ща, из пит ва удо вол с т вие, но 
със сре ща та се по я вя ва и об раз – въз дейс т ва но 
е как то вър ху ус т ни те, та ка и вър ху очи те, ка то 
две те се тив ни впе чат ле ния се сли ват. Не го ва та 
соб с т ве на вът реш на при ро да свър з ва нуж да та, 
сре ща та, об ра за и удо вол с т ви е то в ед но и та зи 
връз ка е ми съл. До ка то той не от го во ри на въз-
дейс т ви я та по та къв на чин, ми съл ня ма; Азът 
е то зи, кой то въз п ри е ма, а не не що дру го или 
по-нис шес то я що.

Но ви ят на чин на въз п ри е ма не офор мя же-
ла ни е то; съз на ни е то прес та ва да усе ща не яс на 
нуж да от не що и офор мя же ла ние за не що ве-
че оп ре де ле но – за мля ко. Но пър во на чал но то 
въз п ри я тие тряб ва да бъ де пре раз г ле да но, за-
що то Поз на ва те лят е свър зал три не ща в ед но, 
а ед но от тях тряб ва да се от де ли – же ла ни е то. 
За от бе ляз ва не е, че пър во на чал но по я ва та на 
чо ве ка, кой то да ва мля ко то, из вик ва нуж да та, 
т.е. Поз на ва те лят из вик ва нуж да та, ко га то се 
по я ви об ра зът, асо ци и ран с нея – де те то, ма кар 
и да не е глад но, ще же лае гръд та на май ка та, 
ко га то я ви ди. По-къс но та зи пог реш на връз ка 

се пре ус та но вя ва и май ка та се въз п ри е ма ка то 
при чи на и цел на удо вол с т ви е то. Та ка въз ник ва 
же ла ни е то за май ка та, ко е то по-на та тък ста ва 
им пулс за ми съл.

Връз ка меж ду усе ща не и ми съл

В мно го из точ ни и за пад ни кни ги по пси хо-
ло гия е ка за но твър де яс но, че ми съл та се ко ре-
ни в усе ща не то и че до ка то не бъ дат нат ру па ни 
мно жес т во усе ща ния, не мо же да има мис ле не. 
“Умът, как то ние го раз би ра ме”, каз ва Еле на 
Бла ват с ка, “мо же да се раз г ле да ка то съв куп ност 
от със то я ния на съз на ни е то с раз но об раз на про-
дъл жи тел ност, плът ност, слож ност и пр., всич-
ки в край на смет ка има щи за ос но ва усе ща не-
то.”1 Ня кои ав то ри оти ват по-да леч, ка то твър-
дят, че усе ща ни я та са не прос то ма те ри ал, от 
кой то се из г раж дат мис ли те, а че мис ли те про-
из ли зат от усе ща ни я та, иг но ри рай ки по та къв 
на чин при със т ви е то на ка къв то и да би ло Поз на-
ва тел. Дру ги пък из па дат в про ти во полож на та 
1 Тайната доктрина, I, 1, стр. 48
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усе ща не то е май ка та, а ми съл та – де те то.
При по ло же ние, че мис ли те во дят на ча ло-

то си от усе ща ни я та, а те пък би ват пре диз вик-
ва ни от вън ш ни въз дейс т вия, е мно го важ но, 
по я ви ли се ня как во усе ща не, не го во то ес тес т во 
и об х ват да бъ дат точ но наб лю да ва ни. За да ча 
но мер ед но на Поз на ва те ля е да наб лю да ва; ако 
ня ма ше ни що за наб лю де ние, той би ос та нал 
за ви на ги спящ. Но ко га то пред пог ле да му зас-
та не ня ка къв пред мет, ко га то усе ти въз дейс т-
вие ка то от дел но Аз, то га ва ка то Поз на ва тел 
той наб лю да ва. От пре циз ност та на то ва наб-
лю де ние ще за ви си ми съл та, ко я то ще си със та-
ви въз ос но ва на всич ки по доб ни наб лю де ния 
взе ти за ед но. Ако той не наб лю да ва вни ма тел-
но, ако ус та но вя ва неп ра вил на връз ка меж ду 
при чи ня ва щия въз дейс т ви е то пред мет и се бе 
си, то га ва от та зи греш ка в не го ва та дей ност ще 
се по ро дят цял куп след ва щи заб лу ди, ко и то 
са мо ед но пре раз г леж да не на не ща та би мог ло 
да оп ра ви.

Не ка се га прос ле дим как ра бо тят усе ща-
не то и въз п ри я ти е то в оп ре де ле ни слу чаи. Да 
пред по ло жим, че аз по чув с т вам до кос ва не до 

край ност. Те раз г леж дат ми съл та ка то ре зул тат 
от дей ност та на Мис ли те ля, за поч на та от вът ре, 
а не след по лу ча ва не то на пър ви те им пул си от-
вън, ка то усе ща ни я та са ма те ри а лът, при об ра-
бот ка та на кой то той про я вя ва сво я та вро де на 
спе ци фич на спо соб ност, без те да са не об хо ди-
мо ус ло вие за не го ва та дей ност.

Все ки един от два та въз г ле да има в се бе си 
зрън це ис ти на, но ця ла та ис ти на е ня къ де по 
сре да та. Ма кар за съ буж да не то на Поз на ва те ля 
да е не об хо ди мо усе ща ни я та да вли я ят вър ху 
не го от вън и ма кар пър ва та ми съл да се по я вя-
ва вслед с т вие на им пулс, на усе ща ния, из пъл ня-
ва щи ро ля та на не об хо дим пред шес т ве ник, все 
пак ако я ня ма вро де на та спо соб ност за свър-
з ва не на не ща та в ед но, ако Азът не е Зна ние 
по сво я та соб с т ве на при ро да, усе ща ния мо гат 
да се по лу ча ват пос то ян но, но ни ко га ня ма да 
се ро ди ми съл. За то ва са мо на по ло ви на вяр на 
е те за та, че мис ли те во дят на ча ло то си от усе-
ща ни я та. Тряб ва да съ щес т ву ва си ла, ко я то да 
ра бо ти над усе ща ни я та, за да ги ор га ни зи ра, 
за да ус та но ви връз ка меж ду тях, връз ка меж ду 
тях и вън ш ния свят. Та ка Мис ли те лят е ба ща та, 
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би до ве ло до осъз на ва не на не-Аза; би има ло 
са мо чув с т во на удо вол с т вие и мъ ка в Аза, вът-
реш но съз на ние за раз ши ря ва не или сви ва не. 
Ни как во по-го ля мо раз ви тие не би би ло въз-
мож но, ако чо век не бе ше в със то я ние да пра ви 
не що по ве че от то ва да усе ща. Са мо чрез осъз на-
ва не то на пред ме ти те ка то при чи ни за удо вол с-
т вие или стра да ние, за поч ва не го во то чо веш ко 
въз пи та ва не. От ус та но вя ва не то на съз на тел на 
връз ка меж ду Аза и не-Аза за ви си ця ло то бъ де-
що раз ви тие, ко е то ще се със тои най-ве че в то-
ва, те зи връз ки да ста ват все по-мно гоб рой ни и 
по-слож ни, по-доб ре поз на ти на Поз на ва те ля. 
Поз на ва те лят за поч ва сво е то вън ш но раз ви тие, 
ко га то съ бу де но то съз на ние, усе щай ки удо вол-
с т вие или мъ ка, обър не своя пог лед към вън-
ш ния свят и ка же: “То зи пред мет ми дос та вя 
удо волствие, а то зи ми при чи ня ва мъ ка.”
Тряб ва да бъ дат из жи ве ни мно го на брой усе-
ща ния пре ди Азът да за поч не да от го во ря вън-
ш но. По я вя ва се ед на смът на, не съз на тел на тъ га 
по удо вол с т ви е то, ко я то се дъл жи на же ла ни е-
то то да бъ де из пи та но пов тор но. То ва е до бър 
при мер в пот вър ж де ние на ка за но то по-го ре, 

ръ ка та си, ка то до кос ва не то при чи ня ва усе ща-
не – от го ва ря му се с усе ща не; раз поз на ва не то 
на пред ме та, при чи ня ващ усе ща не то, е ми съл. 
 Ко га то по чув с т вам до кос ва не, аз чув с т вам и ни - 
що по ве че не е не об хо ди мо, що се от на ся прос-
то до то ва усе ща не, но ко га то от чув с т во то пре - 
ми на към пред ме та, кой то го при чи ня ва, аз 
въз п ри е мам то зи пред мет и въз п ри я ти е то е ми-
съл. То ва въз п ри я тие оз на ча ва, че ка то Позна- 
 ва тел ве че поз на вам връз ка та меж ду то зи пред-
мет, кой то е при чи нил из вес т но усе ща не, и мо е-
то Аз. То ва оба че не е всич ко, за що то аз по лу ча-
вам и дру ги усе ща ния за цвят, фор ма, ме ко та. 
Те съ що пре ми на ват у мен ка то Поз на ва тел 
и под по мог нат от спо ме ни за по доб ни усе ща-
ния, по лу че ни по-ра но, т.е. срав ня вай ки ми на-
ли об ра зи с пред ме та, до кос ващ се до ръ ка та 
 ми, аз ре ша вам от ка къв вид е той.

В то зи на чин за въз п ри е ма не на не ща та, ко и-
то ни ка рат да усе ща ме, се крие на ча ло то на ми-
съл та; или, ка за но с по-прос ти ду ми, въз п ри е- 
 ма не то на ед но не-Аз ка то при чи на за да де но 
усе ща не в Аза, е на ча ло то на поз на ни е то. Са мо 
усе ща не, ако та ко ва не що бе ше въз мож но, не 
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ГЛА ВА V

Па мет

При ро да та на па мет та

Бъ де ли ус та но ве на връз ка меж ду да де но 
удо вол с т вие и пред мет, по я вя ва се оп ре де ле но 
же ла ние от но во да се по я ви пред ме та и да се 
пов то ри удо вол с т ви е то. По съ щия на чин бъ де 
ли ус та но ве на връз ка меж ду да де но стра да ние 
и пред мет, по я вя ва се оп ре де ле но же ла ние да 
се из бег не то зи пред мет, за да се из бег не и мъ-
ка та. При въз бу да ум с т ве но то тя ло с го тов ност 
пов та ря об ра за на пред ме та, за що то бла го да ре-
ние на об щия за кон за про ти ча не на енер ги я та 
по по со ка на най-мал ко то съп ро тив ле ние, ма те-
ри я та на ум с т ве но то тя ло за е ма най-лес но фор-
ма та, ко я то пре ди то ва чес то е за е ма ла. То зи 
на вик да се пов та рят ве че вед нъж от ра бо те ни 
треп те ния се дъл жи на Та мас, т.е. на инер ци я-

че ня ма чис то удо вол с т вие или чис та ми съл, 
за що то же ла ни е то за пов то ре ние на ед но удо-
вол с т вие под раз би ра на ли чие в съз на ни е то на 
съх ра не на, ма кар и бле да, кар ти на на удо вол с-
т ви е то и то ва е па мет та, ко я то при над ле жи на 
ми съл та. Дъл го вре ме по лу съ бу де но то Аз лъ ка-
ту ши от ед но не що към дру го, блъс кай ки се в 
не-Аза без по со ка, из пит вай ки ту удо вол с т вие, 
ту мъ ка, без да мо же да схва не яс но при чи на та и 
за две те. Ед ва ко га то то ва е про дъл жа ва ло дъл-
го вре ме, пов та ряй ки се мно жес т во пъ ти, въз п-
ри я ти е то ста ва въз мож но и връз ка та меж ду 
Поз на ва тел и Поз на ва е мо се ус та но вя ва.
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съ бу де ни треп те ни я та, из г раж да щи об ра за на 
пред ме та, по я вя ват се и треп те ни я та, ко и то 
дос та вят удо вол с т ви е то или стра да ни е то и та ка 
те мо гат да бъ дат из пи та ни до ри при от със т ви-
е то на пред ме та. То ва е па мет в най-прос та та 
й фор ма – ед но са мо въз ник ва що треп те ние от 
ес тес т во то на оно ва, ко е то е при чи ни ло удо вол-
с т вие или мъ ка, и ко е то ги при чи ня ва от но во. 
Те зи об ра зи са по-мал ко плът ни и за то ва за 
сла бо раз ви тия Поз на ва тел те са по-мал ко жи-
ви и жиз не ни от оне зи, ко и то ре ал ни те сре щи 
с вън ш ния пред мет пре диз вик ват, тъй ка то бав-
ни те фи зи чес ки треп те ния да ват мно го си ла на 
ум с т ве ни те и ас т рал ни об ра зи; но треп те ни я та 
все пак са съ щи те, та ка че па мет та е въз п ро из-
веж да не в ум с т вена та ма те рия на пред ме ти те, 
сре ща ни пре ди от Поз на ва те ля. То ва от ра же-
ние мо же да бъ де пов то ре но мно гок рат но във 
все по-фи на ма те рия, без зна че ние за кой от де-
лен Поз на ва тел ста ва въп рос, а всич ки в сво я та 
ця лост пред с тав ля ват част от па мет та на Ло го са 
– Вла ди ка та на един уни вер сум. Те зи об ра зи на 
об ра зи мо гат да бъ дат въз п ри е ти от кой то и да е 
от де лен Поз на ва тел про пор ци о нал но на раз ви-

та на ма те ри я та, и то ва е за ро ди ша на па мет та. 
Връз ка та меж ду мо ле ку ли ма те рия, ко и то са 
би ли гру пи ра ни в ед но, бав но се раз па да под 
вли я ни е то на чуж ди енер гии, но те за паз ват 
за дъл го вре ме спо соб ност та да въ зоб но вя ват 
вза им ни те си от но ше ния. Ако им се по да де 
им пулс, по до бен на он зи, кой то ги е гру пи рал, 
те бър зо ще за е мат пре диш но то си по ло же ние. 
Ко га то Познава те лят ве че е треп тял по оп ре де-
лен на чин, спо соб ност та да треп ти по то зи на-
чин ос та ва у не го и в слу чая с пред ме та, чи я то 
по я ва дос та вя удо вол с т вие или мъ ка, же ла ни-
е то да бъ де дос тиг нат или из бег нат пред ме та 
ос во бож да ва та зи спо соб ност, тлас ка я нап ред 
и та ка да ва не об хо ди мия им пулс на ум с т ве но то 
тя ло.

Тъй съз да де ни ят об раз е поз нат на Поз на-
ва те ля, ка то в еди ния слу чай при вър за ност та, 
при чи не на от удо вол с т ви е то, го ка ра да въз п ро-
из ве де об ра за му, а в дру гия же ла ни е то да бъ де 
из бег нат пред ме та, при чи ня ващ стра да ние на 
Поз на ва те ля, по раж да не го вия об раз. Пред-
ме тът и удо вол с т ви е то и пред ме тът и стра да-
ни е то са свър за ни чрез опи та; ко га то бъ дат 
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от ця лос т но то раз ви тие на ума. Един слаб ум е 
слаб в за паз ва не то, как то и във всич ко ос та на ло, 
и по доб но на во да та, ко я то не мо же да за па зи 
фор ма та на съ да, от кой то е из ля на, той бър-
зо за губ ва фор ма та, дос ко ро за е ма на от не го. 
У сла бо ор га ни зи ра но то ум с т ве но тя ло, ко е то 
е прос то ед на съв куп ност от мо ле ку ли ум с т ве-
на ма те рия без доб ра вът реш на връз ка, ко е то 
е прос то ед на по доб на на мъг ла ма са, па мет та 
си гур но ще бъ де твър де сла ба. Но та зи сла бост е 
об ща, а не от дел на. Умът ка то ця ло е слаб, тъй 
ка то е в на ча лен ста дий на раз ви тие.

Но да же ко га то ум с т ве но то тя ло е ве че доб-
ре ор га ни зи ра но и си ли те на Джи ва та за поч ват 
по-пъл но да се про я вя ват в не го, ние от но во, 
и то не ряд ко, мо жем да наб лю да ва ме яв ле ни-
е то, на ре че но “ло ша па мет”. Ако из с лед ва ме 
оба че та зи ло ша па мет, ще ус та но вим, че тя 
съв сем не е ло ша във всич ки от но ше ния, че има 
не ща, ко и то умът за дър жа без мно го уси лия и 
за пом ня доб ре. Раз г ле да ме ли не ща та, ко и то 
се за пом нят, ще ус та но вим, че те са все та ки ва, 
ко и то сил но прив ли чат вни ма ни е то на ума и че 
сил но же ла ни те не ща не се заб ра вят. Поз на вах 

ти е то на го рес по ме на та вът реш на “спо соб ност 
да треп ти”. Как то в без жич ния те лег раф ед на 
по ре ди ца от треп те ния, със та вя щи да де на фра-
за, мо гат да бъ дат до ло ве ни от все ки под хо дящ 
при е ма тел (все ки при е ма тел спо со бен да ги 
въз п ро из ве де), та ка и ед на скри та спо соб ност 
за треп те не мо же да бъ де ак ти ви ра на в един 
Поз на ва тел от треп те не то на ня кой кос ми чен 
об раз. Съв куп ност та от об ра зи в Ака ши е во то 
по ле об ра зу ва Ака ши е ви те за пи си, чес то спо-
ме на ва ни в те о соф с ка та ли те ра ту ра, ко и то съ-
щес т ву ват през це лия жи вот на сис те ма та.

Ло ша па мет

За да мо жем доб ре да схва нем как во ле жи 
в ос но ва та на ло ша та па мет, тряб ва да из с лед ва-
ме ум с т ве на та дей ност, съз да ва ща оно ва, ко е то 
на ри ча ме па мет. Ма кар в мно го кни ги по фи зи-
о ло гия па мет та да се на ри ча ум с т ве на спо соб-
ност, всъщ ност ня ма ни то ед на спо соб ност, на 
ко я то да мо же да се да де то ва име. Про дъл жи-
тел но то за паз ва не на ум с т вен об раз не се дъл-
жи на ня как во осо бе но ка чес т во, а е след с т вие 
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към ко и то тя е ло ша, за да се ви ди зас лу жа ват 
ли да бъ дат за пом не ни или са не ща, с ко и то не 
ни е не об хо ди мо да се об ре ме ня ва ме. Ако ус та-
но вим, че те сла бо ни ин те ре су ват, но в на ши те 
най-доб ри мо мен ти до ла вя ме, че все пак е не-
об хо ди мо да по ла га ме гри жи за изу ча ва не то 
им, то га ва ще тряб ва да си ка жем: “Аз ще им 
обър на вни ма ние, ще ги наб лю да вам вни ма тел-
но и ще мис ля вър ху тях ста ра тел но.” Пра вим 
ли то ва ско ро ще за бе ле жим, че па мет та ни се 
по доб ря ва, за що то, как то ка зах по-го ре, па мет-
та на ис ти на за ви си от вни ма ни е то, пре циз но то 
наб лю де ние и яс на та ми съл. Прив ли ча не то е 
цен но за при ко ва ва не на вни ма ни е то, но ако 
та ко ва лип с ва, на не го во мяс то тряб ва да дой де 
умиш ле но то об ръ ща не на вни ма ние.

Тък мо тук е мяс то то да ра зяс ня ед на оп ре де-
ле но не мал ка и твър де чес то сре ща на труд ност. 
Как мо же во ля та да за е ме мяс то то на прив ли ча-
не то? Кое тряб ва да дви жи са ма та во ля? Прив-
ли ча не то съ буж да же ла ни е то и то на соч ва дви-
же ни е то към прив ле ка тел ния пред мет. То ва 
от със т ва в го рес по ме на тия слу чай. Как мо же 
с во ля та да се про ме ни то ва от със т вие на же ла-

ед на гос по жа, ко я то се оп лак ва ше от ло ша па-
мет по от но ше ние на не ща та, ко и то изу ча ва ше, 
но аз ус та но вих, че що се от на ся до под роб нос-
ти в то а ле ти те, ко и то оби ча ше па мет та й бе ше 
дос та сил на. Ней но то ум с т ве но тя ло не бе ше ли-
ше но от сил на па мет, ко га то тя наб лю да ва ше 
не що с вни ма ние и въз п ро из веж да ше яс ни ум-
с т ве ни об ра зи, ко и то за дър жа ше дъл го вре ме. 
Ето къ де е раз ков ни че то на ло ша та па мет. Тя 
се дъл жи на от със т ви е то на вни ма ние, на от със-
т ви е то на точ ни наб лю де ния, ко е то во ди и до 
обър ка на мисъл. Обър ка на та ми съл е ре зул тат 
на не точ но наб лю де ние и от със т вие на вни ма-
ние, а яс на та – на яс но въз п ри е то и за пе ча та но 
впе чат ле ние, бла го да ре ние на кон цен т ри ра но 
вни ма ние и пре циз но наб лю де ние. Ние не за-
пом ня ме не ща та, от ко и то не се ин те ре су ва ме 
мно го, но за пом ня ме доб ре оне зи, ко и то ни 
ин те ре су ват.

Как то га ва да се от на ся ме към та ка ва ло ша 
па мет? Пър во тряб ва да се ус та но ви в кои от но-
ше ния тя е ло ша, и в кои е доб ра, та ка че да се 
оце ни об що то ка чес т во на при вър за ност. След 
то ва тряб ва вни ма тел но да се раз г ле дат не ща та 
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пре диз вик ват удо вол с т вие, ко и то са по лез ни, 
изоб що – ко и то те пра вят щас т лив да го при те-
жа ваш. Тъй ка то он зи, кой то же лае да ден пред-
мет, же лае и сред с т ва та за пос ти га не то му, той 
ста ва спо со бен чрез при ла га не на во ля та си да 
над вие ес тес т ве ния стре меж към бяг с т во от неп-
ри ят на та дис цип ли на и по ла га не то на уси лия. 
В раз г леж да ния слу чай, след ка то сме ре ши ли, 
че да де ни пред ме ти ни ин те ре су ват и ни во дят 
към про дъл жи тел но щас тие, ние пре дос та вя ме 
на на ша та во ля да из вър ши оно ва, ко е то ще до-
ве де до дос ти га не то им.

Как то при вся ка дей ност, та ка и при кул ти-
ви ра не то на спо соб ност та за наб лю де ние, ед но 
мал ко, но сис тем но из пъл ня ва но уп раж не ние, 
да ва мно го по-доб ри ре зул та ти, от кол ко то го-
ля мо уси лие, след ва но от дъл га по чив ка. Ка то 
на ча ло е ху ба во да си пос та вим за да ча та ежед-
нев но да кон цен т ри ра ме вни ма ни е то си вър ху 
да де но не що, ста ра ей ки се да го из ри су ва ме във 
въ об ра же ни е то си с всич ки те му под роб нос ти 
и да под дър жа ме ума си при ко ван в то зи об раз 
за из вес т но вре ме та ка, как то за дър жа ме пог ле-
да си вър ху да ден пред мет. На след ва щия ден 

ние? Во ля та е си ла та, ко я то под тик ва дей ност та 
и е на соч ва на в оп ре де ле на по со ка от сво бод ния 
ра зум, а не от въз дейс т ви е то на вън ш ния пред-
мет, въз п ри е ман ка то прив ле ка те лен. Ко га то 
под ти кът към дей ност ста ва под вли я ние на вън-
ш ни въз дейс т вия, към пов то ре ни е то на ко и то 
се стре мим, ко га то си ла та на Аза е прив ле че на 
от вън, ние на ри ча ме под бу да та же ла ние; ко га-
то та зи си ла е из п ра те на на вън под вли я ние на 
чис тия ра зум, я на ри ча ме во ля. То га ва оно ва, 
ко е то е не об хо ди мо при от със т вие на прив ли-
ча не от вън, е прос вет ле ни е то от вът ре и тряб ва 
да бъ де на ме рен мо тив за во ля та пос ред с т вом 
ум с т вен ана лиз и съ пос тав ка с оно ва най-вис ше 
доб ро, ко е то е цел та на всич ки те ни уси лия. То-
ва, ко е то ра зу мът пре це ня ва ка то най-по лез но 
и доб ро за Аза, слу жи ка то мо тив на во ля та и в 
мо мент на сла бост, след ка то тя вед нъж е зад-
ви же на в оп ре де ле на по со ка, при пом ня не то 
на ця ла та по ре ди ца мис ли, до ве ли до из бо ра, 
от но во ще я зад ви жи. Вед нъж из б ра но съз на-
тел но, да де но не що мо же да бъ де нап ра ве но 
прив ле ка тел но, т.е. пред мет на же ла ние, ка то 
си пред с та вим оне зи не го ви ка чес т ва, ко и то 
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тряб ва да из ви ка ме об ра за му, въз п ро из веж дай-
ки го кол ко то се мо же по-точ но и то га ва да го 
срав ним с пред ме та, за да ус та но вим не точ нос-
ти те. Ако все ки ден от де ля ме по пет ми ну ти за 
то ва уп раж не ние, мно го ско ро бих ме по доб ри-
ли на ша та па мет, как то и спо соб ност та си да 
наб лю да ва ме, да кон цен т ри ра ме вни ма ни е то 
си, да си пред с та вя ме и да се със ре до то ча ва ме. 
По та къв на чин ние из г раж да ме ум с т ве но то си 
тя ло мно го по-бър зо, от кол ко то при ро да та, 
не под по ма га на, би мог ла да сто ри то ва. Все ки, 
кой то започ не да се уп раж ня ва, ско ро ще има 
ус пе хи и с удо вол с т вие ще за бе ле жи, че не го ви-
те спо соб нос ти са на рас на ли и се под да ват мно-
го по ве че на кон т рол от стра на на во ля та. 

Из кус т ве ни те на чи ни за по доб ря ва не на 
па мет та пред с та вят не ща та в ед на прив ле ка тел-
на за ума фор ма или му съз да ват асо ци а ции 
с ве че поз на ти при ят ни не ща, за да мо же той 
да ги за пом ни. Ако ня кой лес но си пред с та вя 
оп ре де ле ни не ща, той ще под по мог не па мет та 
си, при вър з вай ки към тях във въ об ра же ни е то 
си оно ва, ко и то ис ка да за пом ни; то га ва при-
пом ня не то на пър во то ще при пом ни и но во то. 

Дру ги хо ра, у ко и то слу хо ва та па мет е по-доб-
ра, за пом нят ри тъ ма и под реж дат да ти или 
дру ги неп рив ле ка тел ни не ща в сти хо ве, ко и то 
се “за ко ва ват” в ума. Но мно го по-до бър от те зи 
на чи ни е под роб но из ло же ни ят по-го ре, с прак-
ти ку ва не то на кой то ум с т ве но то тя ло се ор га ни-
зи ра по-доб ре и мо ле ку ли те в не го си съз да ват 
по-здра ви връз ки.

Па мет и пре ду се ща не

Не ка се вър нем към на шия не раз вит Поз на-
ва тел.

Ко га то па мет та за поч не да ра бо ти, не след 
дъл го се по я вя ва и пре ду се ща не то, за що то то 
не е дру го, а па мет, от не се на към бъ де ще то. 
При пом ним ли си вку са на удо вол с т вие, пре-
жи вя но в ми на ло то, же ла ни е то ни ка ра да 
тър сим от но во връз ка с пред ме та, кой то ни го 
дос та вя и ко га то мис лим за пред с то я що то удо-
вол с т вие – ре зул тат от но ва сре ща с пред ме та, 
– на ри ча ме то ва пре ду се ща не. Поз на ва те лят 
спи ра вни ма ни е то си вър ху об ра за на пред ме та 
и удо вол с т ви е то в тях на та вза им на връз ка. Ако 
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об ра зи те, – чрез ко я то той пре об ра зу ва об ра зи-
те в мис ли. Об ра зи те в ум с т ве но то тя ло твър де 
мно го на пом нят по своя ха рак тер от пе ча тъ ци, 
нап ра ве ни от етер ни те въл ни в свет лин ния 
спек тър вър ху чув с т ви тел на плас ти на, ко и то 
въз дейс т ват хи ми чес ки на сре бър ни те со ли, та-
ка че вър ху плас ти на та се по лу ча ват об ра зи на 
пред ме ти те, пред ко и то тя е би ла пос та ве на. По 
този на чин вър ху чув с т ви тел на та плас ти на, ко я-
то ние на ри ча ме ум с т ве но тя ло, ма те ри а ли те се 
пре на реж дат в кар ти на на пред ме ти те, с ко и то 
се е със то я ла сре ща та.

Поз на ва те лят въз п ри е ма те зи кар ти ни, зат-
реп тя вай ки в от го вор, изу ча ва ги и нак рая за поч-
ва да ги пре на реж да и ви до из ме ня с треп те ния, 
ко и то им из п ра ща от се бе си. Съ об раз но спо ме-
на тия по-го ре за кон, енер ги я та след ва ли ни я та 
на най-мал ко то съп ро тив ле ние; Поз на ва те лят 
пре об ра зу ва мно жес т во пъ ти те зи об ра зи, съз-
да ва об ра зи на об ра зи те и до ка то се ог ра ни ча-
ва в рам ки те на то ва прос то въз п ро из веж да не 
с ед нич ка та до бав ка вре ме, ние има ме, как то 
ка зах ме, па мет и пре ду се ща не.
Об раз но то мис ле не е са мо ед но пре пов та ря не 

към то ва той при ба ви и вре ме то на съ би ти е то – 
ми на ло или бъ де ще – то ва съ зер ца ние по лу ча-
ва две име на: па мет – съ зер ца ние плюс ми съл та 
за ми на ло то, и пре ду се ща не – съ зер ца ние плюс 
ми съл та за бъ де ще то.

Ако изу ча ва ме те зи об ра зи, ще за поч нем 
да раз би ра ме сми съ ла в ду ми те на Па тан д жа-
ли1, че за уп раж ня ва не то в йо га чо век тряб ва 
да спре “ви до из ме не ни я та на мис ле що то на ча-
ло”. Пог лед на то от глед на точ ка на окул т на та 
на у ка, все ки сблъ сък с не-Аза ви до из ме ня ум с-
т ве но то тя ло. Част от ма те ри я та, от ко я то то ва 
тя ло се със тои, об ра зу ва кар ти на, об раз на вън-
ш ния пред мет. Ко га то бъ дат ус та но ве ни от но-
ше ни я та (връз ки те) меж ду та ки ва об ра зи, то ва 
е мис ле не, пог лед на то от към фор ма-стра на та 
на Поз на ва те ля. На то ва мис ле не съ от вет с т ват 
треп те ния в са мия Поз на ва тел и те зи ви до из-
ме не ния в не го са мис ле не, пог лед на то от към 
не го ва та жи вот-стра на. Не тряб ва да се заб ра вя, 
че ус та но вя ва не то на те зи връз ки е спе ци ал на 
дей ност на Поз на ва те ля – не го ви ят при нос към 
1 Един от създателите на философската система йога, жи- 
вял ок. II-III век пр.Хр. Наричали го още Гоникапутра. – Б. ред.
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на ежед нев ни опит нос ти в по-фи на ма те рия 
с та зи раз ли ка, че Поз на ва те лят мо же да спре 
и про ме ни тях на та пос ле до ва тел ност, да ги 
пов то ри, уси ли или от с ла би по своя во ля. Той 
мо же да се спре вър ху да ден об раз, да се но си 
над не го, да жи вее с не го и та ка от сво бод но то 
пре раз г леж да не на опит нос ти те си да по лу чи 
оно ва, ко е то му е убяг на ло пре диш ни те пъ ти, 
ко га то е ми на вал край не го, вър зан за нес пир но 
вър тя що то се ко ле ло на вре ме то. Вът ре в сво е то 
цар с т во той мо же да тво ри соб с т ве но то си вре-
ме, та ка как то пра ви Ло го сът за сво и те све то ве. 
Той оба че не мо же да из бя га от същ ност та на 
вре ме то, от пос ле до ва тел ност та, за що то още 
не е пос тиг нал Ло го со во то съз на ние и не се е 
ос во бо дил от връз ки те с ма те ри ал ния свят; но 
до ри ко га то дос тиг не то ва ос во бож да ва не, то 
ще се от на ся са мо до рам ки те на та зи слън че ва 
сис те ма.

ГЛА ВА VI

Раз ви ти е то на ми съл та

Наб лю де ни е то и пол за та от не го

Пър во то не об хо ди мо не що, за да има ис тин-
с ко мис ле не, е вни ма тел но то и точ но наб лю де-
ние. Азът ка то Поз на ва тел тряб ва да наб лю да-
ва не-Аза с вни ма ние и точ ност, за да ста не той 
поз нат и та ка да се аси ми ли ра от Аза.

Вто ро то не що е въз п ри е ма не то на пред ме-
та и за дър жа не то на об ра за му в ум с т ве но то 
тя ло, т.е. спо соб ност та да се под да ваш на впе-
чат ле ния и да ги за дър жаш, ко га то бъ дат по лу-
че ни.

Ско рост та, с ко я то се раз ви ва ум с т ве но то 
тя ло ще бъ де про пор ци о нал на на вни ма ни е то и 
точ ност та на наб лю де ни е то на Поз на ва те ля, как-
то и на въз п ри ем чи вост та и за дър жа не то, про я-
вя ва ни от са мо то ум с т ве но, ще бъ де и ско рост та 
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на не го во то раз ви тие; ско рост, с ко я то не го ви те 
скри ти въз мож нос ти ста ват дейс т ва щи си ли.

Ако Поз на ва те лят не е наб лю да вал вни ма-
тел но мис лов ния об раз или ако по ра ди не раз-
ви тост ум с т ве но то тя ло е би ло не чув с т ви тел но 
за всич ко дру го, ос вен за по-сил ни те треп те ния 
на ня кой вън шен пред мет, ви до из ме няй ки се 
по то зи на чин в един не съ вър шен, не то чен об-
раз, то в та къв слу чай ма те ри а лът за раз ми съл 
е не дос та тъ чен и заб луж да ващ. На пър во вре ме 
се пос ти га ед но об що очер та ва не, в ко е то се гу - 
бят под роб нос ти те. Ка то раз ви ва ме въз мож нос-
ти те си и нат руп ва ме по-фи на ма те рия в ум с-
т ве но то си тя ло, от к ри ва ме, че по лу ча ва ме от 
съ щия вън шен пред мет мно го по ве че впе чат ле-
ния, от кол ко то сме по лу ча ва ли пре ди.

Не ка си пред с та вим два ма ду ши, из п ра-
ви ли се сред по ле то пред един ве ли ко ле пен 
за лез. Не ка еди ни ят от тях е прост се ля нин-
зе ме де лец, кой то ня ма на ви ка да наб лю да ва 
при ро да та, ос вен във връз ка с ни ви те си; кой то 
пог леж да не бе то са мо за да ви ди да ли то обе-
ща ва дъжд или су ша и не об ръ ща вни ма ние 
на дру ги те му стра ни. Не ка дру ги ят е чо век на 

из кус т во то, ге ни а лен ху дож ник, пре из пъл нен с 
лю бов към кра со та та и при вик нал да ула вя и да 
се рад ва на вся ка по-спе ци ал на ли ния и цвят. 
Фи зи чес ко то, ас т рал но то и ум с т ве но то те ла на 
зе ме де ле ца са из п ра ве ни пред ве ли ко леп ния за-
лез и всич ки треп те ния, пре диз ви ка ни от не го, 
до кос ват но си те ли те на не го во то съз на ние. Той 
наб лю да ва раз лич ни цве то ве по не бе то и за бе-
ляз ва, че е обаг ре но пре об ла да ва що в чер ве но, 
ко е то обе ща ва ху бав ден – до бър или лош за 
не го ви те по се ви спо ред слу чая. То ва е всич ко, 
ко е то той е в със то я ние да из в ле че от раз к ри-
ва ща та се пред очи те му глед ка. Фи зи чес ко то, 
ас т рал но то и ум с т ве но то те ла на ху дож ни ка са 
из ло же ни на съ щи те въз дейс т вия, но кол ко раз-
ли чен е резул та тът. Фи на та ма те рия на не го ви-
те те ла въз п ро из веж да ми ли он треп те ния, твър-
де бър зи и ефир ни, за да зад ви жат гру ба та ма-
те рия на се ля ни на. Вслед с т вие на то ва об ра зът 
на за ле за, от пе чат ващ се у ху дож ни ка, е съв сем 
раз ли чен от то зи у се ля ни на. Неж ни те ню ан си 
на цве то ве те, пре ли ва не то на един цвят в друг, 
проз рач но си ньо, ро зо во и бле до зе ле но, обаг ре-
ни от злат но за ре во и нап ръс ка ни с цар с т вен 
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пур пур – всич ко то ва той сле ди с при та ен дъх в 
ек с таз от ра дос т но въл не ние. В не го се про буж-
дат всич ки въз ви ше ни чув с т ва, лю бов и въз хи-
ще ние, пре ли ва щи в по чит и ра дост, че та ка ва 
кра со та мо же да съ щес т ву ва; по я вя ват се най-
въз ви ше ни мис ли, ко га то ум с т ве но то му тя ло 
за поч ва да се про ме ня под въз дейс т ви е то на 
треп те ни я та, раз на ся щи се в ум с т ве но то по ле 
от об ра за на за ле за. Раз ли ка та в об ра зи те, въз-
ник ва щи у два ма та ня ма вън ш на при чи на, а е 
ре зул тат от сте пен та на вът реш на та въз п ри ем-
чи вост; не ид ва от вън, а се дъл жи на раз ли ки те 
в спо соб ност та да се от го ва ря; не е в не-Аза, а в 
Аза и не го ви те те ла. Съ об раз но те зи раз ли ки е и 
ре зул та тът – кол ко мал ко е въз дейс т ви е то вър-
ху еди ния и кол ко го ля мо вър ху дру гия!

Тук виж да ме от как во го ля мо зна че ние е ево-
лю ци я та на Поз на ва те ля. Ця ла все ле на от кра-
со та мо же да съ щес т ву ва на о ко ло ни, ней ни те 
въл ни да ни об ли ват от всич ки стра ни и все пак 
за нас тя да не съ щес т ву ва. Всич ко, ко е то е в ума 
на Ло го са на на ша та сис те ма, неп рес тан но ни 
бом бар ди ра – нас и на ши те те ла. Бро ят на треп-
те ни я та, ко и то мо жем да въз п ри е мем от не го, 

по каз ва сте пен та на раз ви ти е то ни. Оно ва, ко е-
то е не об хо ди мо за из рас т ва не то, не е про мя на 
във вън ш ни те ус ло вия, а про мя на вът ре у нас. 
Да де но ни е всич ко, а ние тряб ва да раз ви ем 
спо соб ност та да въз п ри е ма ме.

От ка за но то до тук мо жем да зак лю чим, 
че ос нов но то не об хо ди мо не що за яс но то мис-
ле не е вни ма тел но то наб лю де ние. Тряб ва да 
за поч нем да ра бо тим за раз ви ва не то на та зи 
спо соб ност във фи зи чес ко то по ле, къ де то те ла-
та ни се сре щат с не-Аза. Ние вър вим на го ре, 
а вся ко раз ви тие за поч ва от по-нис ше то по ле и 
пре ми на ва към по-вис ше то; ние въз п ри е ма ме 
най-нап ред вън ш ния свят и ед ва то га ва треп те-
ни я та пре ми на ват на го ре, или на вът ре, из вик-
вай ки вът реш ни те си ли.

Вни ма тел но то наб лю де ние е спо соб ност, 
ко я то тряб ва съз на тел но да се кул ти ви ра. По-
ве че то хо ра по све та хо дят та ка ся каш са със 
зат во ре ни очи. Мо жем да про ве рим да ли и ние 
вли за ме в то ва чис ло ка то се по пи та ме как во 
за бе ляз ва ме, вър вей ки по ня коя ули ца. Мно го 
хо ра не за бе ляз ват поч ти ни що, не им ос та ва 
поч ти ни ка къв ясен об раз; дру ги – са мо ня кои 
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не ща, а тре ти – мно го. Ху ден раз каз ва как се е 
обу ча вал да наб лю да ва през вит ри ни те сто ки те 
в ма га зи ни те на Лон дон, пок рай ко и то ми на ва, 
до ка то сти га до по ло же ние, ко га то вни ма ни е то 
му об х ва ща и ре гис т ри ра ця ла та сто ка на един 
ма га зин без да спи ра, прос то с един пог лед. И 
обик но ве но то де те, и ди ва кът са наб лю да тел ни, 
но спо ред рав ни ще то на тях на та спо соб ност да 
наб лю да ват е и оцен ка та за ума им.

Ос но ва за яс но то мис ле не при сред но раз-
ви тия чо век е спо соб ност та точ но и бър зо да 
наб лю да ва. Хо ра та, ко и то наб лю да ват нев ни ма-
тел но обик но ве но са и те зи, с най-обър ка ни те 
мис ли. Из к лю че ние пра ви са мо слу ча ят, ко га то 
умът е сил но раз вит, но е обър нат на вът ре, и ко-
га то те ла та са доб ре обу че ни по на чи на, из ло-
жен по-до лу.

На въп ро са за що не сме за бе ля за ли ни що, 
кой то тряб ва ше да си за да дем по-го ре, би мог-
ло да се от го во ри: “Мис лех си за дру го не що 
и за то ва не за бе ля зах” и та къв от го вор би бил 
прав див, ако чо ве кът е мис лел за не що по-важ-
но от то ва да кон цен т ри ра вни ма ни е то си вър-
ху пред ме ти те, пок рай ко и то ми на ва, за да си 

раз ви ва ум с т ве но то тя ло. Та къв чо век мо же да е 
пос тъ пил доб ре, че не е гле дал; но ако не го ва та 
ми съл са мо без цел но е ска ча ла от ед но не що на 
дру го, то той е про пи лял вре ме то си нап раз но в 
по-го ля ма сте пен, от кол ко то ако бе ше на со чил 
вни ма ни е то си на вън.

Чо век, дъл бо ко по тъ нал в мис ли, обър нат 
на вът ре, вмес то на вън, ня ма да за бе ляз ва пре-
ход ни не ща и ня ма да обър не вни ма ние на 
ста ва що то на о ко ло му. За не го ве ро ят но не би 
би ло цен но в то зи жи вот да обу ча ва те ла та си в 
не за ви си ми наб лю де ния, за що то ви со ко раз ви-
ти те и до ри са мо от час ти раз ви ти те хо ра имат 
нуж да от дру го обу че ние.

Но кол ко от не наб лю да тел ни те хо ра са 
дейс т ви тел но “дъл бо ко по тъ на ли в мис ли”? По-
ве че то от тях са за е ти с то ва са мо ле ни во да прег-
леж дат мис лов ни те об ра зи, пов та ря щи се в ума 
им, ся каш прех вър лят съ дър жа ни е то на своя 
гар де роб или ку тия за скъ по цен нос ти. То ва не 
е мис ле не, за що то да мис лиш, оз на ча ва, как то 
ви дях ме, да ус та но вя ваш от но ше ния, да при ба-
вяш но ви не ща. При мис ле не то вни ма ни е то 
на Поз на ва те ля съз на тел но е от п ра ве но към 
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мис лов ни те об ра зи и той уп раж ня ва въз дейс т-
вие вър ху тях.

Раз ви ва не то на уме ни е то да се наб лю да ва е 
част от обу че ни е то на ума и те зи, ко и то пра вят 
то ва, ще усе тят, че умът им ста ва по-бис тър, си-
ли те му се уве ли ча ват и той ста ва по-лес но уп-
рав ля ем. Вед нъж зад ви же на, спо соб ност та ни 
да наб лю да ва ме про дъл жа ва да ра бо ти ав то ма-
тич но; ум с т ве но то и дру ги те те ла за пе чат ват об-
ра зи те, ко и то по па дат пред пог ле да им, без да 
им об ръ щат вни ма ние. То га ва ве че прес та ва да 
е не об хо ди мо вни ма ни е то спе ци ал но да бъ де 
на соч ва но към окол ни те пред ме ти, за да бъ дат 
те въз п ри е ти и за пом не ни. Вед нъж не що прос-
тич ко, но в сми съ ла на ка за но то по-го ре ми се 
слу чи. При ед но пъ ту ва не в Аме ри ка се пов диг-
на въп ро сът ка къв е но ме рът на ло ко мо ти ва на 
вла ка, в кой то пъ ту вах ме. Но ме рът вед на га ми 
бе ше под не сен от моя ум и не мо же да се ка же, 
че то ва бе ше слу чай на яс но вид с т во. (За яс но-
вид с ко виж да не ще ше да е не об хо ди мо да тър ся 
вла ка в Ака ши е ви те ана ли, за да ви дя след то ва 
но ме ра му.) Без как ва то и да е съз на тел на на ме-
са от моя стра на, ор га ни те на ас т ра ла и ума ми 

са наб лю да ва ли оно ва, ко е то ста ва край мен и 
са за пи са ли но ме ра на вла ка при вли за не то му в 
га ра та. И ко га то чис ло то пот ряб ва, ум с т ве ни ят 
об раз на прис ти га щия влак с циф ра та от п ред 
на ло ко мо ти ва се по я ви от са мо се бе си вед на га. 
Вед нъж при до би та, та зи спо соб ност е по лез на, 
за що то то ва оз на ча ва, че мо же те да си вър не те 
об ра зи те на не ща, ко и то са ми на ли пок рай вас 
и не са прив лек ли вни ма ни е то ви, ка то пог лед-
не те за пи са, кой то са нап ра ви ли ум с т ве но то, 
ас т рал но то и фи зи чес ко то те ла.

Та зи ав то ма тич на ре гис т ра ция, из вър ш ва-
на от ум с т ве но то тя ло из вън съз на тел на та дей-
ност на Джи ва та, се наб лю да ва мно го по-чес то, 
от кол ко то мо жем да пред по ло жим, за що то 
се знае, че ед но хип но ти зи ра но ли це мо же да 
раз ка же мно го не ща, ко и то са се слу чи ли пок-
рай не го, без да им е обър на ло вни ма ние. Те зи 
впе чат ле ния сти гат до ум с т ве но то тя ло чрез 
мо зъ ка и се от пе чат ват вър ху не го точ но как то и 
вър ху мо зъ ка. Мно го впе чат ле ния, ко и то не са 
дос та тъч но дъл бо ки, за да вля зат в буд но то ни 
съз на ние, дос ти гат ум с т ве но то ни тя ло по то зи 
на чин – не за що то съз на ни е то не мо же да ги 
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въз п ри е ме, а за що то обик но ве но не е дос та тъч-
но буд но, за да от бе ле жи дру ги, ос вен най-дъл-
бо ки те впе чат ле ния. При хип но за, бъл ну ва не, 
сън, ко га то Джи ва та от със т ва, мо зъ кът пре да ва 
съ би ра ни те впе чат ле ния, ко и то обик но ве но 
са заг лу ша ва ни от мно го по-сил ни те впе чат ле-
ния, по лу ча ва ни от са ма та Джи ва, или пре диз-
вик ва ни от нея. Но ако умът е обу чен да наб лю-
да ва и за пис ва ви дя но то, то га ва Джи ва та мо же 
по своя во ля да си спом ни ре гис т ри ра ни те чрез 
не го впе чатле ния.

Та ка, ако два ма ду ши вър вят по ед на ули ца 
и са мо еди ни ят е обу чен да наб лю да ва вни ма-
тел но, въп ре ки че и два ма та ще по лу чат впе чат-
ле ния, ко и то би ха мог ли не съз на тел но да ре гис-
т ри рат, впос лед с т вие обу че ни ят наб лю да тел 
ще е в със то я ние да си ги при пом ни, а дру ги ят 
ня ма да мо же. По не же та зи спо соб ност стои 
в ос но ва та на яс но то мис ле не, за оне зи, ко и то 
же ла ят да кул ти ви рат и съз на тел но да нап рав-
ля ват мис лов на та си си ла, ще бъ де доб ре да се 
при у чат да наб лю да ват и да по жер т ват еле мен-
тар но то удо вол с т вие от то ва, да се но сят по те че-
ни е то на праз ни те фан та зии.

Раз ви тие на 
ум с т ве ни те спо соб нос ти

С нат руп ва не то на об ра зи ра бо та та на Поз-
на ва те ля се ус лож ня ва и из вик ва в упот ре ба 
ед на след дру га раз лич ни вро де ни на бо жес т-
ве на та му при ро да спо соб нос ти. Той ве че не 
въз п ри е ма вън ш ния свят са мо във връз ка с не го 
са мия – ка то съ дър жащ пред ме ти, ко и то му 
дос та вят удо вол с т вие или му при чи ня ват мъ ка, 
а пос та вя об ра зи те на пред ме ти те един до друг, 
изу ча ва ги от раз лич ни те им стра ни, раз х вър-
ля ги на о ко ло и от но во ги раз г леж да. За поч ва 
да под реж да сво и те впе чат ле ния, наб лю да ва 
как един об раз из вик ва друг и ре да на тях на та 
пос ле до ва тел ност. Ко га то един об раз мно гок-
рат но след ва друг, за поч ва да очак ва вто рия, 
след ка то пър вия се по я ви, и та ка пра ви връз-
ка меж ду тях. (То ва е не го ви ят пър ви опит за 
раз ми съл – от но во раз буж да не на ед на не го ва 
вро де на спо соб ност.) Раз съж да ва, че тъй ка то А 
и В ви на ги са се по я вя ва ли пос ле до ва тел но, то 
ко га то се по я ви А, ще се по я ви и В. Ко га то то ва 
не го во пред виж да не се пот вър ди мно гок рат но, 
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свър з ва об ра зи те в ед но ка то “при чи на” и “след-
с т вие” и го ля ма част от пър во на чал ни те греш-
ки се дъл жат на твър де бър зо то ус та но вя ва не 
на та ка ва връз ка. По-на та тък, пос та вяй ки об ра-
зи един до друг, ус та но вя ва тех ни те при ли ки 
и раз ли ки и раз ви ва спо соб ност та да срав ня ва. 
Спи ра вни ма ни е то си вър ху об раз, кой то му 
дос та вя удо вол с т вие и се на соч ва към тър се не 
на пред ме та във вън ш ния свят, ка то с то зи из-
бор раз ви ва съж де ни е то. Из ра бот ва в се бе си 
съ що и усет за съ от на ся не по от но ше ние на 
при ли ки и раз ли ки и гру пи ра пред ме ти те спо-
ред пос то ян на та им при ли ка, ка то ги от де ля от 
дру ги, с ко и то ви на ги имат раз ли ки. Тук съ що 
се до пус кат мно го греш ки, ко и то се поп ра вят 
с но ви наб лю де ния, тъй ка то в на ча ло то Поз на-
ва те лят лес но се заб луж да ва от по вър х нос т ни 
сход с т ва.

По то зи на чин спо соб нос ти те за наб лю де-
ние, раз ли ча ва не, раз миш ле ние, срав не ние 
и съж де ние се раз г ръ щат пос ле до ва тел но и се 
раз ви ват с уп раж ня ва не то. Та ка ас пек тът Зна-
ние на Аза се раз ви ва бла го да ре ние мис лов на та 
дей ност и пос то ян но пов та ря щи те се дейс т вия и 

вза и мо дейс т вия меж ду Аза и не-Аза.
За да ус ко рим раз ви ти е то на те зи спо соб-

нос ти, тряб ва по своя во ля и съз на тел но да ги 
уп раж ня ва ме, из пол з вай ки ежед нев ни те об с то-
я тел с т ва ка то удоб ни слу чаи за раз ви тие. Как-
то спо соб ност та за наб лю де ние мо же да бъ де 
раз ви та в ежед не ви е то, та ка мо жем да се обу ча-
ва ме и да виж да ме сход с т ва та или раз ли чи я та 
меж ду пред ме ти те око ло нас, да пра вим зак лю-
че ния и да ги под ла га ме на про вер ки в но ви си-
ту а ции, да срав ня ва ме и от съж да ме; и всич ко 
то ва – съз на тел но и с пред паз ли вост. При та ка-
ва це ле на со че на дей ност мис лов на та си ла на-
рас т ва бър зо, до ка то нак рая сти га ме до оно ва, 
към ко е то съз на тел но сме вър ве ли, усе щай ки го 
ве че ка то на ше соб с т ве но при те жа ние.

Обу ча ва не на ума

Да обу ча ва ме ума в да де но нап рав ле ние, оз-
на ча ва да го обу чим из ця ло до оп ре де ле на сте-
пен, за що то вся ко кон к рет но обу че ние ор га ни-
зи ра ма те ри я та на ум с т ве но то тя ло и раз буж да 
за про я ва ня коя от си ли те на Поз на ва те ля. Раз-
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ви та, та зи спо соб ност мо же да бъ де на соч ва на 
към пос ти га не то и в ус лу га на вся как ва цел.

Не тряб ва оба че да заб ра вя ме, че обу че ни-
е то на ума не се със тои в то ва да бъ де тъп кан с 
как ви ли не фак ти, а в то ва да бъ дат съ бу де ни 
не го ви те вът реш ни си ли. За ве ли ки те Учи те ли,  
ко и то пред вож дат чо веш ка та ево лю ция, се каз-
 ва, че зна ят всич ко, ко е то съ щес т ву ва в Слън че-
ва та сис те ма, но то ва не оз на ча ва, че всич ко, 
ко е то се случ ва в нея е неп ре къс на то в об се га на 
тях но то вни ма ние, а че до тол ко ва са раз ви ли 
в се бе си ас пек та Зна ние, че все ки път, ко га то 
обър нат вни ма ни е то си в кое да е нап рав ле ние, 
те по лу ча ват зна ние за пред ме та, към кой то 
са се обър на ли. То ва е не що мно го по-ве ли ко 
от без с мис ле но то нат руп ва не на фак ти в ума; 
точ но, как то е мно го по-съ щес т ве но и зна чи мо 
да ви диш сам да ден пред мет, от кол ко то да си 
сляп и да си в със то я ние да го опоз на ваш са мо 
чрез опи са ни е то, ко е то ня кой друг ти да де. 
Раз ви ти е то на ума се из мер ва не в броя на об ра-
зи те, ко и то за дър жа, а в раз ви ти е то на ас пек та 
зна ние – спо соб ност та да въз п ро из веж да в се бе 
си всич ко, ко е то му се пре дос та ви. Тя е при ло-

жи ма в ус ло ви я та на вся ка друга Все ле на, как то 
е в ус ло ви я та на та зи, и вед нъж раз ви та, ще е ве-
че на на ше раз по ло же ние да си слу жим с нея 
по вся ко вре ме на ко е то и да е мяс то.

Об щу ва не с по-нап ред на ли

Обу че ни е то на ума мо же да бъ де мно го 
под по мог на то, ако чо век съ жи тел с т ва с хо ра, 
ко и то са по-ви со ко раз ви ти от не го. Чо век с по-
раз ви та мис лов на дей ност мо же да ни по мог не, 
за що то раз п ръс к ва край се бе си треп те ния от 
по-висш по ря дък, в срав не ние с те зи, ко и то 
са ми те ние сме в със то я ние да из лъ чим. Ед но 
пар че же ля зо, ле жа що на зе мя та, не мо же да 
за поч не да треп ти с чес то та та на топ лин ни те 
треп те ния от са мо се бе си, но ако бъ де пос та ве-
но бли зо до огън, ще въз п ри е ме треп те ни я та 
на огъ ня и та ка ще се стоп ли. Ко га то сме бли зо 
до ня кой въз ви шен чо век, не го ви те треп те ния 
вли я ят на на ши те ум с т ве ни те ла и въз буж дат 
в тях съ от вет ни треп те ния, та ка че ние зат реп-
тя ва ме сим па тич но. През то ва вре ме има ме 
усе ща не то, че ум с т ве на та ни си ла на рас т ва и че 
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сме спо соб ни да раз бе рем не ща, ко и то обик но-
ве но ни се из п лъз ват. Ко га то от но во ос та нем 
са ми, ус та но вя ва ме, че те зи не ща си ос та ват 
мъг ля ви и обър ка ни. 

До ка то слу шат ня коя лек ция, хо ра та раз би-
рат мно го яс но уро ка, кой то се пре по да ва. Те 
си тръг ват до вол ни, че са при до би ли но ви зна-
ния. На след ва щия ден, же ла ей ки да спо де лят с 
при я тел при до би то то, сък ру ше ни ус та но вя ват, 
че не мо гат да въз п ро из ве дат иде и те, ко и то 
пред ния ден са им из г леж да ли тол ко ва яс ни 
и раз би ра е ми. Чес то въз к лик ват не тър пе ли во: 
“Си гу рен съм, че го зная, на ези ка ми е, са мо 
ако мо жех да го уло вя и пре дам!” То ва усе ща не 
ид ва от спо ме на за треп те ни я та, ко и то са из пит-
ва ли ум с т ве но то тя ло и Джи ва та. Но то ва са би-
ли треп те ни я та на дру гия чо век, те са ид ва ли 
от вън, а не от вът ре. Чув с т во то на нес по соб ност, 
ко е то из пит ва ме при опит да ги въз п ро из ве-
дем, оз на ча ва, че въз дейс т ви е то тряб ва да бъ де 
пов то ре но не кол кок рат но, пре ди да мо жем са-
ми да ги въз п ро из веж да ме с треп те ния, за поч-
на ти от вът ре. Поз на ва те лят тряб ва да е треп тял 
под вън ш но въз дейс т вие в те зи чес то ти мно го 

пъ ти, пре ди да е в със то я ние да въз п ро из ве де 
треп те ни я та по своя во ля. По си ла та на не го ва-
та ес тес т ве на при ро да то ва мо же да ста не ед ва 
ко га то е зас та вен да от го ва ря на оп ре де ле ни 
вън ш ни въз дейс т вия. Вро де на спо соб ност имат 
и два ма та Поз на ва те ли в ед нак ва сте пен, но еди-
ни ят я е раз вил, а у дру гия тя е още ла тен т на.

В то ва се крие ед но от пре и му щес т ва та на 
об щу ва не то с по-нап ред на ли от нас хо ра. Ние 
пе че лим от бли зост та си с тях и из рас т ва ме под 
тях но то сти му ли ра що вли я ние. По то зи на чин 
един ис тин с ки учи тел ще по ма га на сво и те уче-
ни ци по ве че, от кол ко то с как ви то и да би ло 
про из не се ни ду ми.
Лич но то об щу ва не е един мно го ва жен фак тор 
за то ва вли я ние. Но ако не е въз мож но, из к лю-
чи тел на пол за мо же да се из в ле че и от кни ги те, 
ако са из б ра ни мъд ро. Ко га то че тем твор би те 
на ня кой на ис ти на ве лик ав тор, тряб ва да се 
от пус нем, та ка че да въз п ри е мем кол ко то се 
мо же по ве че от не го ви те мис лов ни треп те ния. 
Тряб ва да се спи ра ме вър ху от дел ни те мис ли, 
да раз съж да ва ме вър ху тях, да ги пре жи вя ва ме 
и да се опит ва ме да из ве дем от ду ми те це ли ят 
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им скрит сми съл. Вни ма ни е то ни тряб ва да се 
на со чи към оно ва, ко е то ис ка да ни вну ши пи са-
те лят през бу ло то на сво и те ду ми. Та ко ва че те-
не въз пи та ва и раз ви ва ум с т ве ни те ни си ли. Ко-
га то не вла га ме тол ко ва уси лия при че те не то, 
то мо же да ни слу жи ка то от мо ра – за при ят но 
пре кар ва не на вре ме то – и съ щев ре мен но ка то 
въз мож ност да нат ру па ме мно жес т во цен ни 
фак ти в ума си, ко и то би ха мог ли да ни бъ дат 
от пол за. Че те не то да ва им пулс на раз ви ти е то 
ни и не тряб ва да бъ де пре неб рег ва но от оне зи, 
ко и то же ла ят да се раз ви ват, за да бъ дат по лез-
ни на се бе си и на дру ги те.

ГЛА ВА VII

Със ре до то ча ва не

Мал ко са не ща та, ко и то та ка из мо ря ват 
уче ни ка в на ча ло то, как то със ре до то ча ва не то. 
В пър вия етап от раз ви ти е то на ума ус пе хът 
за ви си от не го ва та под виж ност, буд ност и го-
тов ност да въз п ри е ма усе ща не след усе ща не, 
ска чай ки неп ре къс на то от ед но не що на дру го. 
Под виж ност та на то зи етап е най-цен но ка чес-
т во и зор ки ят пог лед над всич ко оно ва, ко е то 
ста ва на о ко ло, е съ щес т вен за ус пе ха. В мо мент, 
ко га то умът съ би ра ма те ри ал за раз ми съл, из-
к лю чи тел на та под виж ност е пре и му щес т во 
и в про дъл же ние на го лям брой жи во ти умът 
рас те имен но бла го да ре ние на нея, усил вай ки 
я до пъл ни тел но. Пре ус та но вя ва не то на та зи 
дей ност, при ко ва ва не то на вни ма ни е то в ед на 
точ ка е про мя на, ко я то ес тес т ве но не ид ва без 
сът ре се ние; ко га то по чув с т ва юз да та за пър ви 
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път, умът за поч ва да се мя та ка то не о бяз ден 
кон.

Ве че ус та но вих ме, че ум с т ве но то тя ло при е-
ма фор ма та на пред ме та, към кой то е на со че но 
съз на ни е то. Па тан д жа ли го во ри за спи ра не ви-
до из ме не ни я та на мис ле ща та си ла, т.е. за спи-
ра не на веч но из ме ня щи те се въз п ро из веж да-
ния на вън ш ния свят. Да бъ дат пре ус та но ве ни 
ви до из ме не ни я та и да се за дър жи ум с т ве но то 
тя ло във фор ма та са мо на един об раз – то ва е 
със ре до то ча ва не, що се от на ся до фор ма та. Упо-
ри то то на соч ва не и за дър жа не на вни ма ни е то 
вър ху та зи фор ма, за да бъ де въз п ро из ве де на 
тя съ вър ше но – то ва е със ре до то ча ва не, що се 
от на ся до ра бо та та на Поз на ва те ля.

При със ре до то ча ва не то съз на ни е то се за-
дър жа вър ху от де лен об раз; ця ло то вни ма ние 
на Поз на ва те ля е при ко ва но в ед на точ ка без ко-
ле ба ние и от мес т ва не. Умът, кой то прив ли чан 
от вън ш ния свят бя га без с пир от ед но не що на 
дру го, за е май ки фор ма та им в бър за пос ле до ва-
тел ност, би ва от д ръп ван, за дър жан и при нуж-
да ван от во ля та да ос та не в ед на фор ма, без да 
об ръ ща вни ма ние на вън ш ни те драз не ния.

Се га, ко га то умът е за дър жан във фор ма та 
на един об раз, кой то Поз на ва те лят уси ле но съ-
зер ца ва, се дос ти га мно го по-го ля мо поз на ние 
за пред ме та, от кол ко то би мог ло да се пос тиг не 
чрез как во то и да би ло чуж до сло вес но опи са-
ние.

Пред с та ва та ни за ед на кар ти на или глед ка 
е мно го по-пъл на, ко га то я ви дим, от кол ко то 
ако че тем или слу ша ме за нея. Ако се със ре до-
то чим вър ху ед но та ко ва опи са ние, на ше то ум с-
т ве но тя ло при е ма фор ма та на кар ти на та и ние 
по лу ча ва ме по-пъл но зна ние за нея.

Не тряб ва да се заб ра вя, че със ре до то ча ва-
не то не е със то я ние на па сив ност, а нап ро тив – 
на най-уси ле на и це ле на со че на дей ност. Във фи - 
зи чес ко то по ле то съ от вет с т ва на сви ва не то на 
мус ку ла при под го тов ка за скок или на нап ря-
га не то му, за да се пос рещ не про дъл жи тел но 
уси лие. На ис ти на, при на чи на е щи те то ва със-
ре до то ча ва не ви на ги се прид ру жа ва от съ от вет-
но то фи зи чес ко нап ре же ние и след то ва от фи-
зи чес ка умо ра. Как то чрез нап рег на то взи ра не 
в пред мет ус пя ва ме да ви дим под роб нос ти те, 
та ка със ре до то ча ва не то ни да ва въз мож ност да 
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уло вим ню ан си те на ед на ми съл.
В на ча ло то, ко га то за поч нем да се със ре до то-

ча ва ме, тряб ва да се пре о до ле ят две труд нос ти. 
Пър во, да не се об ръ ща вни ма ние на драз не-

ни я та, ко и то неп ре къс на то ни ата ку ват. Тряб ва 
да се пред па зи ум с т ве но то тя ло от же ла ние да 
от го во ря на те зи вли я ния, ка то не му се поз во ля-
ва да се раз сей ва. То ва изис к ва да се от де ля част 
от вни ма ни е то към са мо то съп ро тив ле ние, но 
ко га то склон ност та да се от го ва ря бъ де над мог-
на та, съп ро тив ле ни е то из чез ва. Ис ка се пъл но 
рав но ве сие – ни то съп ро тив ле ние, ни то от да ва-
не – ед но спо койс т вие, та ка че въл ни те от вън да 
не мо гат да при чи нят ни как во въл не ние.

Вто ро, през ця ло то вре ме умът тряб ва да е 
със ре до то чен над един един с т вен об раз; тряб ва 
не са мо да пре ус та но ви ви до из ме не ни я та си 
под вли я ни е то на вън ш ни въз дейс т вия, но и да 
спре сво я та соб с т ве на вът реш на дей ност, т.е. да 
прес та не да пре на реж да сво е то съ дър жа ние, 
раз мис ляй ки вър ху об ра за, съз да вай ки но ви 
връз ки, от к ри вай ки скри ти сход с т ва и раз ли ки; 
тряб ва да при ко ве вни ма ни е то си са мо вър ху 
един пред мет. Та ка, раз би ра се, той не пре ус та-

но вя ва ак тив ност та си, а я кон цен т ри ра ця ла та 
в ед но нап рав ле ние. Вод на струя, раз ли ва ща се 
по об шир на площ, има мал ка дви га тел на си ла. 
Съ ща та струя, пус на та да те че по те сен ка нал 
със съ ща та на чал на ско рост, е спо соб на да по-
ме те пре пят с т вия по пъ тя си. Ето къ де е сми-
съ лът на це ле на со че ност та, ко я то учи те ли те 
по ме ди та ция пос то ян но изис к ват. Си ла та на 
ума ос та ва съ ща та, но не го ва та пол зот вор ност 
се уве ли ча ва не и мо вер но. Па ра, ос та ве на да се 
но си сво бод но из въз ду ха, не мо же да пов диг не 
и пе ро от мяс то то му, но пус на та по тръ ба ще 
зад ви жи и бу та ло. 

Да си на ло жи чо век вът ре шен мир е до ри 
по-труд но, от кол ко то да се на у чи да не об ръ ща 
вни ма ние на вън ш ни драз не ния, тъй ка то то ва е 
свър за но с не го вия по-дъл бок и пъл но це нен жи-
вот. Да се обър не гръб на вън ш ния свят е по-лес-
но, от кол ко то да се ук ро ти вът реш ния, за що то 
то зи вът ре шен свят е по-бли зо до Аза и за по ве-
че то хо ра в нас то я щия етап на чо веш ко то раз ви-
тие той се отъж дес т вя ва с Аза. Са ми ят опит да 
се ук ро ти умът оба че е стъп ка нап ред в раз ви-
ти е то на съз на ни е то, за що то ско ро за поч ва ме 
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да до ла вя ме, че уп ра ви те лят и уп рав ля е мо то 
не са ед но и съ що не що и не съз на тел но се отъж-
дес т вя ва ме с уп ра ви те ля. “Аз ук ро тих своя ум” 
каз ва съз на ни е то и Азът за поч ва да въз п ри е ма 
ума ка то своя соб с т ве ност.

В на ча ло то ние пра вим та зи раз ли ка не-
съз на тел но, смът но до ла вяй ки, че има не що, 
ко е то ръ ко во ди, и не що, ко е то е ръ ко во де но. 
Впос лед с т вие нис ши ят кон к ре тен ум би ва 
раз г ра ни чен и Азът за поч ва да се чув с т ва ве че 
по-си лен и по-яс но виж дащ. По я вя ва се усе ща-
не то, че то ва “Аз” не е за ви си мо ни то от тя ло то, 
ни то от ума. То ва е пър ви ят наш съз на те лен 
до пир с ис тин с ка та ни, без с мър т на при ро да – 
не що, ко е то пред ва ри тел но сме схва на ли с ума 
и ко е то ус ко ря ва са мо то със ре до то ча ва не. С по-
на та тъш ни те уп раж не ния кръ го зо рът се раз-
ши ря ва, но ка то че ли на вът ре, а не на вън – все 
по-на вът ре и на вът ре, без к рай но и без с пир-
но. Там, вът ре, се раз ви ва спо соб ност та да се 
поз нае ис ти на та от пръв пог лед, ко е то ста ва 
са мо ко га то бъ де пре о до лян умът с не го ва та 
склон ност към дъл ги раз мис ли. (Не ка не се заб-
ра вя, че ду ма та “ум” нав ся къ де се упот ре бя ва 

със зна че ни е то: нисш ум – ум с т ве но тя ло плюс 
ма нас.) “Азът” е из раз на вът реш ния чо век, чи я- 
 то при ро да е зна ние; за то ва все ки път ко га то 
се сблъс ка с ня коя ис ти на, той усе ща ней ни те 
треп те ния като хар мо нич ни и сле до ва тел но 
спо соб ни да въз п ро из ве дат в не го един ре а лен 
об раз, до ка то лъ жа та съз да ва про ти во ре чив и 
не съ раз ме рен об раз, съ об раз но сво е то соб с т - 
ве но ес тес т во. 

Ко га то умът за поч не да за е ма все по-под-
чи не но по ло же ние, те зи вът реш ни си ли на 
Аза про я вя ват сво е то пре и му щес т во и ин ту-
и ци я та – по доб на на не пос ред с т ве но то виж-
да не във фи зи чес ко то по ле – за е ма мяс то то 
на раз съж де ни е то, ко е то мо же да се срав ни с 
до кос ва не то във фи зи чес ко то по ле. Всъщ ност 
при ли ка та е по-го ля ма, от кол ко то из г леж да на 
пръв пог лед, за що то ин ту и ци я та се раз ви ва от 
раз съж де ни е то със съ ща та пре лив ност, без да 
се про ме ня са мо то ес тес т во, с ко я то виж да не то 
се раз ви ва от до кос ва не то. Има ед на го ля ма раз-
ли ка в “на чи на”, но то ва не би ва да ни пре чи 
да ви дим пос то ян но раз ви тие. Ин ту и ци я та на 
сла бо раз ви тия чо век е дви же ние, ро де но от  
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же ла ние, и стои по-до лу от раз съж де ни е то.
Ко га то умът е доб ре обу чен да се със ре до-

то ча ва и мо же за из вес т но вре ме да под дър жа 
сво я та це ле на со че ност (как то то ва със то я ние 
се на ри ча), след ва ща та стъп ка е да се от с т ра ни 
пред ме тът и да се под дър жа умът кон цен т ри-
ран, без вни ма ни е то да е на со че но към как во то 
и да би ло. В то ва със то я ние ум с т ве но то тя ло не 
пред с та вя ни ка къв об раз; ма те ри я та, от ко я то 
то е из г ра де но пре ми на ва в със то я ние на пъл но 
спо койс т вие, по доб но на езе ро без въл ни. То ва 
със то я ние не мо же да про дъл жа ва дъл го, по-
доб но на “кри тич на та точ ка” в хи ми я та – пре-
ход на та точ ка меж ду две поз на ти и раз лич ни 
със то я ния на ма те ри я та. Ина че ка за но, ко га то 
ум с т ве но то тя ло е в по кой, съз на ни е то из ли за 
от не го и пре ми на ва към и от въд Лая цен тъ ра 
– не ут рал на та точ ка на сре ща меж ду ум с т ве-
но то и при чин но то тя ло. Пре ми на ва не то се 
прид ру жа ва от из па да не в ед на се кун д на без па-
мет ност и без съз на ние – не из беж но след с т вие 
от из чез ва не то на пред ме ти те от съз на ни е то, – 
след ва но от съз на тел ност във вис ше то по ле. 
Из х вър ля не то от съз на ни е то на пред ме ти, при-

над ле жа щи на нис ши те све то ве, поз во ля ва по-
я ва та на пред ме ти от по-вис ши те. То га ва Азът 
да ва фор ма на ум с т ве но то тя ло спо ред сво и те 
соб с т ве ни мис ли и го про ник ва със сво и те соб-
с т ве ни треп те ния. Той мо же да про ме ня ум с т-
ве но то тя ло спо ред ви де ни я та от по-вис ши те 
све то ве, в ко и то е мо гъл да над зър не в сво и те 
вър хо ви мо мен ти, и та ка да све де на до лу и из-
лъ чи на вън идеи, на ко и то ум с т ве но то тя ло 
ина че не би би ло в със то я ние да от вър не. То ва 
е всъщ ност вдъх но ве ни е то на ге ния, ко е то бляс-
ва в ума с ос ле пи тел на свет ли на и прос ве ща ва 
цял един свят. Са ми ят чо век, кой то го да ва на 
све та, ед ва ли мо же в сво е то обик но ве но ум с т ве-
но със то я ние да ка же как го е по лу чил; той знае 
са мо, че по ня ка къв стра нен на чин “си ла та, що в 
мен на пи ра, иг рае вър ху ус т ни те ми и да ва знак 
с ръ ка та ми”.

Съз на ние има там, къ де то има 
пред мет, на кой то да бъ де от в ръ ща но

В све та на фор ми те ед на фор ма за е ма оп ре-
де ле но мяс то и не мо же да се ка же, че тя, ако 
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мо га та ка да се из ра зя, е на мяс то, къ де то не е. 
То ва оз на ча ва, че за е май ки да де но мяс то, тя е 
по-бли зо до ед ни фор ми и по-да леч от дру ги, 
ко и то съ що за е мат оп ре де ле ни мес та по от но-
ше ние на ней но то. Ако тя ис ка да се прид ви жи 
от ед но мяс то на дру го, ще тряб ва да из ми не из-
вес т но рас то я ние в прос т ран с т во то. Прид виж-
ва не то мо же да бъ де бър зо или бав но – ка то 
проб ля сък на мъл ния или ка то ход на кос те нур-
ка, – но та ка или ина че тряб ва да бъ де из вър ше-
но и то ва от не ма из вес т но вре ме.

Що се от на ся до съз на ни е то оба че, прос т-
ран с т во в то зи сми съл не съ щес т ву ва. Съз на ни е-
то про ме ня сво е то със то я ние, а не сво е то мяс то; 
об х ва ща по ве че или по-мал ко; поз на ва или 
не поз на ва оно ва, ко е то то са мо то не е, точ но 
тол ко ва, кол ко то мо же или не мо же да от го во-
ри на не го ви те треп те ния. Не го ви ят пог лед се 
раз ши ря ва с на рас т ва не то на въз п ри ем чи вост-
та му, т.е. на спо соб ност та му да от в ръ ща, на 
си ла та му да въз п ро из веж да треп те ния. Тук не 
ста ва въп рос за пъ те шес т вия, за пре ми на ва не 
на ня как ви раз с то я ния. Прос т ран с т во то при-
над ле жи на фор ми те, ко и то си вза и мо дейс т ват 

най-ве че ко га то са бли зо ед на до дру га и чи е то 
вза им но вли я ние се на ма ля ва с уве ли ча ва не на 
раз с то я ни е то по меж ду им.

Всич ки, ко и то нап ред ват в със ре до то ча ва-
не то, от к ри ват за се бе си то ва не съ щес т ву ва не 
на прос т ран с т во то за съз на ни е то. Един адепт 
мо же да пос тиг не зна ние за кой да е пред мет, 
ка то се със ре до то ча ва вър ху не го в са мия се бе –  
не що, на ко е то раз с то я ни е то не оказ ва по ни-
ка къв на чин вли я ние. Той съз на ва да ден пред-
мет, на ми ращ се, да ка жем, на дру га пла не та 
не за що то не го во то ас т рал но виж да не дейс т ва 
те лес ко пич но, а за що то във вът реш на та об ласт 
ця ла та Все ле на съ щес т ву ва ка то ед на точ ка; та-
къв чо век дос ти га сър це то на жи во та и там виж-
да всич ки не ща.

В Упа ни ша ди те пи ше, че вът ре в сър це то 
има мал ка стая, къ де то е “вът реш ни ят етер” – 
ана лог на прос т ран с т во то в ду хов но от но ше-
ние. То ва е Ат ма, без с мър т ни ят Аз, сто ящ над 
вся ко стра да ние. 

“Вът ре в не го оби та ват не бе то и све тът; вът-
ре в не го оби та ват огъ нят и въз ду хът, слън це то и 
ме се цът, свет ка ви ца та и звез ди те, всич ко, ко е то 
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не е в Та зи (все ле на).”1

То зи “вът ре шен етер на сър це то” е древ но, 
мис тич но наз ва ние на ду хов на та същ ност на 
Аза, кой то на ис ти на е еди нен и всеп ро ник ващ, 
та ка че все ки, кой то е съз на те лен в Аза, е съз на-
те лен и във всич ки точ ки на Все ле на та. На у ка та 
каз ва, че дви же ни е то на ед но тя ло тук въз дейс т-
ва и на най-от да ле че на та звез да, за що то всич ки 
те ла са по то пе ни в ете ра и са про пи ти от не го, 
та ка че той из пъл ня ва ро ля та на пос то я нен пос-
ред ник при пре на ся не то на треп те ни я та без 
пре къс ва ния и сле до ва тел но без за гу ба на си ла, 
ко е то зна чи – на как во то и да е раз с то я ние. То ва 
е, що се от на ся до фор ма-стра на та на При ро да-
та. То га ва ес тес т ве но е съз на ни е то – жи вот-стра-
на та на При ро да та – по съ щия на чин да про-
ник ва всич ко, без из к лю че ние.

Ние има ме усе ща не то, че сме “тук”, за що-
то по лу ча ва ме не пос ред с т ве ни впе чат ле ния от 
пред ме ти те око ло нас. Ко га то съз на ни е то треп-
ти в от го вор на “да леч ни” пред ме ти та ка доб ре, 
как то и на “близ ки”, ние има ме усе ща не то, че 
сме с тях. Ако съз на ни е то треп ти в от го вор на 

яв ле ние, ко е то ста ва на Марс, точ но как то и на 
та ко ва, ко е то ста ва в на ша та стая, то га ва раз ли-
ка в поз на ва не то на две те ня ма и то се усе ща 
ка то “тук” и в два та слу чая ед нак во. Проб ле мът 
не е в мяс то то, а в раз ви ти е то на спо соб ност та. 
Поз на ва те лят е там, къ де то не го во то съз на ние 
мо же да треп ти в от го вор, и раз г ръ ща не то на 
та зи спо соб ност оз на ча ва об х ва ща не вът ре в 
не го во то съз на ние на всич ко, на ко е то той от в-
ръ ща и всич ко, ко е то е в не го вия ди а па зон на 
треп те не.

Тук мо жем да си по мог нем с при мер от 
фи зи чес ко то по ле. Око то виж да всич ко, ко е-
то мо же да му из п ра ти свет лин ни треп те ния, 
и ни що дру го. То мо же да от го ва ря са мо на 
оп ре де лен спек тър треп те ния; всич ко над, под 
и от въд то зи спек тър е тъм ни на. Ста ро то Хер-
ме со во пра ви ло “Как во то е го ре, то ва е и до лу” е 
ключ от ла би рин та, в кой то сме по пад на ли, ка-
то с изу ча ва не то на от ра же ни я та до лу чес то мо-
жем да на у чим не що за пред ме ти те го ре, ко и - 
то хвър лят те зи от ра же ния.

Раз ли ка та меж ду спо соб ност та да се усе-
щаш на кое да е мяс то и “пъ ту ва не то” в по-вис-1 Из Чандоги-упанишад VIII, I, 3
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ши те по ле та е та зи, че в пър вия слу чай Джи ва та, 
не за ви си мо да ли е об ле че на в сво и те по-нис ши 
но си те ли или не, чув с т ва се бе си в при със т ви е то 
на от да ле че ни ед нов ре мен но как то от нея, та ка 
и по меж ду си пред ме ти, а във вто рия, об ле че на 
в ум с т ве но то и ас т рал но то те ла или са мо в ум с-
т ве но то, тя пъ ту ва бър зо от ед на точ ка до дру га 
и съз на ва, че се пре на ся. Мно го по-съ щес т ве на е 
раз ли ка та, че във вто рия слу чай Джи ва та мо же 
да ус та но ви, че се на ми ра сред мно жес т во пред-
ме ти, ко и то не раз би ра – един нов и стра нен 
свят, кой то я обър к ва, – до ка то в пър вия слу чай 
тя раз би ра всич ко, ко е то виж да, и при всич ки 
слу чаи съз на ва и жи во та, и фор ма та. Та ка пос-
те пен но пред чо ве ка се въз п ра вя иде я та, че свет-
ли на та на Един но то Аз про ник ва всич ко в све та 
и той би мо гъл да се рад ва на си гур но зна ние, 
ко е то не мо же да бъ де при до би то са мо с пре-
би ва не в све та на без к рай но то раз но об ра зие от 
фор ми до ри и за без чет епо хи.

Със ре до то ча ва не то е сред с т во, с ко е то Джи-
ва та се ос во бож да ва от ве ри ги те на ма те ри я та 
и пос ти га Ми ра. “За то зи, кой то не умее да се 
със ре до то ча ва, по кой не мо же да има”, каз ва 

Учи те лят от Бха га ват-ги та1, за що то ми рът има 
сво е то гнез до вър ху ска ла, ко я то се из ди га ви со-
ко над блъс ка щи те се в нея въл ни на фор ми те.

Kак да се със ре до то чим

Чо век тряб ва да за поч не да се уп раж ня ва, 
след ка то се за поз нае с те о ри я та на със ре до-
то ча ва не то. Ако е с ре ли ги о зен дух, ще бъ де 
дос та улес нен, тъй ка то би мо гъл да из пол з ва 
пред ме та на сво е то ре ли ги оз но по чи та ние ка то 
пред мет на съ зер ца ние, за що то ко га то сър це то 
е сил но при вър за но към не що, умът лес но се 
спи ра на не го, въз п ро из веж дай ки в се бе си лю-
би мия об раз без уси лие. Умът пос то ян но е под-
буж дан от же ла ни е то и ви на ги слу жи на удо-
вол с т ви е то. То ва, ко е то дос та вя удо вол с т вие, е 
неп ре къс на то тър се но от ума; той пос то ян но се 
стре ми да пред ла га об ра зи, ко и то дос та вят удо-
вол с т вие и да от х вър ля оне зи, ко и то при чи ня-
ват мъ ка. Ето за що ще съ зер ца ва с охо та лю бим 
об раз, би дей ки под дър жан в то ва със то я ние от 
удо вол с т ви е то, ко е то той му дос та вя, и ако бъ де 
1 Бхагават-гита, II, 66
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на си ла от д ръп нат, ще се вър не сам от но во към 
не го. Един все от да ен чо век мо же с ле ко та да 
пос тиг не ви со ка сте пен на със ре до то ча ва не. 
Той ще раз миш ля ва за пред ме та на сво е то по-
чи та ние, съз да вай ки с по мощ та на въ об ра же-
ни е то си кол ко то е въз мож но по-ясен об раз на 
то зи пред мет, и ще при ко ве ума си в не го. Та ка 
един хрис ти я нин ще мис ли за Хрис тос, за Де ва 
Ма рия, за люби мия све тия или за своя ан гел-
хра ни тел; един ин дус ще мис ли за Ма хеш ва ри, 
за Виш ну, за Ума, за Шри Криш на; един бу дист 
ще мис ли за Бу да, за Бу ди сат ва и т.н. По то зи 
на чин умът се със ре до то ча ва с мал ко уси лия и с 
най-мал ко за гу ба на енер гия.

Ко га то чо век не раз по ла га с пред мет на по-
чит, прив ли ча не то пак мо же да бъ де от по мощ, 
ка то в та къв слу чай се из пол з ва при вър за ност та 
към ня коя ми съл, а не към ли це. Пър во на чал-
ни те опи ти за със ре до то ча ва не тряб ва да се 
пра вят с по мощ та имен но на та ка ва ми съл. За 
нап ред на ли те прив ле ка тел ни ят об раз се за ме-
ня с ня коя дъл бо ка ми съл или въз ви ше на цел. В 
то зи слу чай при те га тел на та си ла е ум с т ве ни ят 
ин те рес, сил но то же ла ние за зна ние – един от 

сък ро ве ни те чо веш ки стре ме жи. Дру га твър де 
по лез на фор ма на със ре до то ча ва не за оне зи, 
ко и то не са при вър за ни към ня коя лич ност 
ка то към пред мет на все от дай ност, е да бъ де из-
б ра на и из пол з ва на за със ре до то ча ва не ня коя 
доб ро де тел. 

По та къв на чин на ис ти на би мог ла да бъ де 
раз ви та по чит та в чо ве ка, за що то та къв един 
пред мет го во ри на сър це то с лю бов за ум с т ве на 
и нрав с т ве на кра со та. Умът тряб ва да си пред с-
та ви доб ро де тел та във въз мож но най-ця лос тен 
вид и след ка то доб ре раз г ле да всич ки ней ни 
стра ни, да се на со чи към същ ност та й. Съ щес-
т ве на, ма кар и вто рос те пен на, пол за от то зи 
вид със ре до то ча ва не е фак тът, че ко га то умът 
при е ме фор ма та на доб ро де тел та и пре пов-
та ря ней ни те треп те ния, тя пос те пен но ста ва 
част от при ро да та му и дъл бо ко пус ка ко рен 
в ха рак те ра на чо ве ка. То ва при е ма не на фор-
ми от ума на ис ти на го ор га ни зи ра, за що то той 
ви на ги бър зо се връ ща към оне зи, ко и то е бил 
при нуж да ван да за е ма и те ста ват оби чай ни 
фор ми на не го во то из ра зя ва не. Вяр но е ка за но 
в древ ност та: “Чо век е тво ре ние на ми съл та; 
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вър ху как во то мис ли в то зи жи вот, та къв ста ва 
в след ва щия.”1

Ко га то умът из гу би от пог лед своя пред мет, 
бил той на по чит или раз миш ле ние (как то чес-
то ще ни се случ ва), той тряб ва да бъ де връ щан 
на зад и от но во упът ван към не го. Чес то пъ ти 
умът ще ски та на да леч не за бе ля за но, до ка то 
уче ни кът из вед нъж се усе ти, че мис ли за не що 
съв сем раз лич но от то ва, ко е то тряб ва. То ва ще 
се пов та ря от но во и от но во, при ко е то тряб ва 
тър пе ли во да връ ща ме ума на зад – умо ри тел на 
ра бо та, но друг на чин за със ре до то ча ва не ня ма. 
Ед но по лез но и по у чи тел но ум с т ве но уп раж не-
ние за слу ча и те, ко га то умът не за бе ля за но е из-
бя гал, е да бъ де връ щан на зад по съ щия път, по 
кой то се е от к ло нил. То ва уп раж не ние уве ли ча-
ва кон т ро ла на ез да ча над из бя га лия кон, ка то 
се на ма ля ва не го ва та склон ност да се из мък ва. 
Пос ле до ва тел но то мис ле не, ма кар и да е стъп ка към 
със ре до то ча ва не то, не е са мо то със ре до то ча ва не, 
за що то при не го умът пре ми на ва от ед на по ре ди ца 
об ра зи към дру га, а не е при ко ван са мо вър ху един 
об раз. Но тъй ка то пос ле до ва тел но то мис ле не е мно

го полес но от със ре до то ча ва не то, на чи на е щи ят мо
же да си по мог не с не го за пос тиг не на потруд на та 
за да ча. Чес то за ре ли ги оз ния чо век е по лез но да си 
из бе ре епи зод от жи во та на ли це то, пред мет на по
чи та ни е то му, ка то си пред с та ви то зи епи зод във 
всич ки те му под роб нос ти, ця ла та кар ти на на дейс т
ви е то, за ед но с окол на та сре да и цвето ве те. Та ка пос
те пен но умът се кон цен т ри ра пър во на чал но вър ху 
об ща та кар ти на и от там по ле кале ка са мо вър ху цен
т рал на та фи гу ра на   дейс т ви е то – пред ме та на по
чи та ние. Бъ де ли въз п ро из ве де но по то зи на чин слу
чи ло то се в ума ни, по я вя ва се чув с т во за ре ал ност 
и е твър де въз мож но да се осъ щес т ви маг не тич но 
об щу ва не със за пи си те за та зи случ ка във вис ши те 
по ле та – веч на та й фо тог ра фия в кос мич ния етер – и 
да се дос тиг не мно го поис тин с ко зна ние за нея, от
кол ко то чрез как ви то и да би ло вън ш ни опи са ния. 
По съ щия то зи на чин ре ли ги оз ни ят чо век би мо гъл 
да се свър же с пред ме та на по чи та ни е то си, вли зай
ки чрез то ва ди рек т но об щу ва не в мно го потяс на 
връз ка с не го, от кол ко то ина че е въз мож но, за що то 
съз на ни е то не е ог ра ни че но от фи зи чес ко то прос т
ран с т во, а се на ми ра там, на къ де то е от п ра ве но – не
що, на ко е то ве че се спрях ме.1 Чандоги-упанишад III, ХIХ, 1
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ГЛА ВА VIII

Преч ки в със ре до то ча ва не то

Блуж да е щи ят ум

Все об що оп лак ва не на те зи, ко и то за поч-
ват да се уп раж ня ват в със ре до то ча ва не е, че 
са ми ят опит за със ре до то ча ва не пра ви умът им 
още по-не ук ро тим. В из вес т на сте пен на ис ти на 
е та ка, за що то и тук, как то и нав ся къ де, ра бо ти 
за ко нът за дейс т ви е то и про ти во дейс т ви е то. 
Но до пус кай ки то ва, в съ що то вре ме тряб ва 
да от бе ле жим, че усе ща не то за уве ли че на сво-
е вол ност е по-ско ро лъж ли во. Усе ща не то за 
уве ли ча ва не на сво е вол ност та се дъл жи глав но 
на вза и мо дейс т ви е то меж ду Аза, кой то ис ка да 
ов ла дее ума, и са мия ум, с не го во то ха рак тер но 
със то я ние на под виж ност. 

През дъл га по ре ди ца жи во ти Азът е бил ув- 

 ле чен от ума в след ва не на не го ви те бър зи, не-
п рес тан ни дви же ния тъй, как то чо ве кът е но сен 
в прос т ран с т во то от Зе мя та, след ва ща своя кос-
ми чен път. 

Ние не усе ща ме дви же ни е то на Зе мя та, не 
до ла вя ме, че се дви жи – до та ка ва сте пен сме 
ста на ли част от нея. Ако бях ме в със то я ние да 
се от де лим от нея и да спрем соб с т ве но то си 
дви же ние, без да се са мо у ни що жим, то га ва бих-
ме раз б ра ли, че Зе мя та се дви жи с ог ром на ско-
рост. По съ щия на чин, до ка то вът реш ни ят чо-
век се под да ва на вся ко дви же ние на ума, той не 
схва ща неп рес тан но то му дви же ние и нес по кой-
ност, но ко га то по ис ка и спре да се дви жи, ще от-
че те та зи под виж ност на ума, за ко я то до то га ва 
са мо е слу шал.

Ако на чи на е щи ят има пред вид то зи факт, 
не би се обез сър чил още в са мо то на ча ло на 
сво и те уси лия от сре ща та си с то ва все об що 
яв ле ние, а при е май ки го ка то не из беж ност, спо-
кой но ще про дъл жи нап ред по пъ тя си. 

Нак рая той прос то ще пот вър ди с опи та 
си ка за но то още пре ди пет хи ля ди го ди ни от 
Ар д жу на: 
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Ни ма е въз мож но, о, Мад ху су да на, 
та ка ва йо га на трай но съ е ди ня ва не?

Умът е не пос то я нен, под ви жен 
и му е труд но в по кой да ос та не.

Не у мор ни ят ум, о, Криш на, 
се дви жи бър зо, буй но, нес пир но.
И да се ов ла дее е тол ко ва труд но,

кол ко то е труд но да се спре бу ря.1 

Все още е в си ла от го во рът, кой то со чи ед-
нич кия път към ус пе ха: 

Да, на ис ти на, о, Мощ но ръ ки,
не е лес но ума да вла де еш. 

Но с дъл го упор с т во, о, Ка ун тея,
и с без п рис т рас т ност ще ус пе еш.2

Вед нъж ов ла дян, умът труд но мо же да бъ де 
до ся ган и раз кон цен т рир ван от стран с т ва щи-
те на о ко ло мис ли, съз да де ни от дру ги умо ве и 
тър се щи неп рес тан но под с лон – тъл па от блуж-

да е щи ми съл-фор ми, ко и то сно ват пос то ян но 
край нас. Вед нъж при у чен да се със ре до то ча ва, 
той за паз ва в се бе си по ло жи тел на та наг ла са, в 
ко я то труд но мо жем да бъ дем обез по ко я ва ни 
от не же ла ни гос ти. 

Все ки, кой то се е за ел да обу ча ва своя ум, 
тряб ва да под дър жа в се бе си не от к лон на бди-
тел ност по от но ше ние на мис ли те, ко и то “ид-
ват в ума”, и да уп раж ня ва над тях пос то я нен 
под бор. Съз на тел но то уси лие да от каз ва ме под-
с лон на ло ши мис ли, бър зо да ги из х вър ля ме 
на вън, ко га то се опит ват да вля зат, и миг но ве но 
да ги за мес т ва ме с доб ри с вре ме то та ка ще нас-
т рои ума, че не след дъл го той сам ще дейс т ва 
по та къв на чин – сам ще из х вър ля ло шо то на-
вън. Хар мо нич ни те и рит мич ни треп те ния от-
х вър лят не хар мо нич ни те и не рит мич ни те; те 
от с ка чат от рит мич но треп тя ща та по вър х ност 
по доб но на хвър лен вър ху бър зо вър тя що се 
ко ле ло ка мък. Жи ве ей ки сред та къв пос то я нен 
при ток на доб ри и ло ши мис ли, за нас е не об хо-
ди мо да раз ви ва ме из би ра тел на та спо соб ност 
на ума та ка, че ве че от са мо се бе си доб ро то да 
бъ де про пус ка но, а ло шо то – из х вър ля но.

1 Бхагават-гита, VI, 33-34
2 Бхагават-гита, VI, 35
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Умът на по до бя ва маг нит, кой то прив ли ча 
и от б лъс к ва, и та зи не го ва ха рак тер на осо бе-
ност мо же съз на тел но да се мо де ли ра от нас. 
Ако раз г ле да ме мис ли те, ид ва щи ни на ум, ще 
ус та но вим, че те са от ви да на оне зи, ко и то обик-
но ве но на сър ча ва ме. Умът прив ли ча мис ли те, 
сход ни с не го ва та оби чай на дей ност. Ако за 
оп ре де лен пе ри од от вре ме уп раж ня ва ме це ле-
на со чен под бор, той ско ро ще за поч не сам да 
из вър ш ва под бо ра в очер та на та му ве че по со-
ка; та ка ло ши те мис ли ня ма да ни гос ту ват, а за 
доб ри те до мът ни ви на ги ще е от во рен.

На ис ти на по ве че то хо ра са твър де въз п ри-
ем чи ви, но та зи въз п ри ем чи вост се дъл жи на 
сла бост, а не на съз на тел на ра бо та в оп ре де ле на 
по со ка. За то ва е доб ре да се на у чим как пос то-
ян но да сме нас т ро е ни да въз п ри е ма ме и как да 
се нас т ро им от ри ца тел но, ко га то то ва е не об хо-
ди мо.

На ви кът да се със ре до то ча ваш сам по се бе 
си ще за си ли ума, та ка че той с го тов ност ще 
за поч не да уп раж ня ва кон т рол и под бор по 
от но ше ние на мис ли те, ид ва щи от вън. Мо же 
би е доб ре да се до ба ви към ве че ка за но то, че в  

слу ча и те, ко га то ед на ло ша ми съл вле зе в ума, 
е по-доб ре да не й се про ти во пос та вя ме ди рек т-
но, а да из пол з ва ме фак та, че умът мо же да мис-
ли са мо за ед но не що в да ден мо мент – не ка вед-
на га го на со чим към ня коя доб ра ми съл и та ка 
ло ша та по не об хо ди мост ще бъ де из х вър ле на. 
Ко га то се бо рим про тив не що, са ма та си ла, ко я-
то упот ре бя ва ме за цел та, пре диз вик ва съ от вет-
на ре ак ция и та ка уве ли ча ва на ше то без по койс-
т во, но ако обър нем пог ле да на ума към об раз 
в ня кое дру го нап рав ле ние, то то га ва пър ви ят 
по не об хо ди мост ще из ле зе от по лез ре ни е то 
му. Мно го хо ра гу бят го ди ни в бор ба с не чис ти 
мис ли, до ка то спо кой но то за ни ма ние на ума 
с чис ти мис ли са мо по се бе си ще от с т ра ни 
не чис ти те. И тъй ка то по то зи на чин умът прив-
ли ча към се бе си ма те рия, нес по соб на да въз п-
ро из веж да гру би те треп те ния, той пос те пен но 
ста ва невъз п ри ем чив и ус той чив към то зи род 
мис ли.

То ва е тай на та на пра вил на та въз п ри ем чи-
вост. Умът от в ръ ща спо ред при ро да та си; той 
от го ва ря на всич ко, ко е то хар мо ни ра с не го ва-
та при ро да. Ние го пра вим въз п ри ем чив за 
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доб ри те и не въз п ри ем чив към ло ши те мис ли, 
за дър жай ки през по-го ля ма част от вре ме то 
вни ма ни е то си вър ху въз ви ше ни идеи и мис ли, 
с ко е то прив ли ча ме за из г раж да не то на ума ни 
ма те ри а ли, спо соб ни да въз п ро из веж дат доб-
ри те мис ли и да от х вър лят ло ши те. Тряб ва да 
на соч ва ме мис ли те си към оно ва, ко е то же ла ем 
да ста не част от на ша та мис лов на същ ност и да 
от в ръ ща ме пог лед от оно ва, ко е то не же ла ем да 
е част от нея. Та къв ум, в оке а на от за о би ка ля-
щи ни мис ли, прив ли ча към се бе си доб ри те, 
от б лъс к ва ло ши те и та ка пос те пен но рас те все 
по-чист и по-си лен в съ щи те те зи ми съл-ус ло-
вия, ко и то ка рат друг да за па да.

Въз мож ност та за за мес т ва не на ед на ми съл 
с дру га е та ка ва, че мо же да бъ де из пол з ва на 
за въз ви ше ни це ли по мно го на чи ни. Ако си 
по мис лим не що ло шо за да де но ли це, мо жем 
вед на га да се ос во бо дим от не же ла но то от ри-
ца ние, ка то на со чим ми съл та си към ня коя 
доб ра чер та на ха рак те ра му, ко я то сме за бе ля-
за ли или към ня кое доб ро де ло, ко е то зна ем, 
че е из вър ши ло. Ако умът е из мъч ван от без по-
койс т во, мо жем да го на со чим към раз ми съл 

за сми съ ла на жи во та, за доб рия За кон, кой то 
“мощ но и гриж ли во пред вож да всич ки не ща”. 
Ако се слу чи ня коя осо бе но не же ла на ми съл 
нас то я тел но да ни се нат рап ва, то га ва ху ба во е 
да си из бе рем лю бим стих или фра за с про ти-
во по лож но съ дър жа ние и ко га то неп ри ят на та 
ми съл дой де, да за поч нем да си пов та ря ме и об-
мис ля ме из б ра но то.

Ху ба во е пос то ян но да под х ран ва ме ума си 
с ня коя въз ви ше на ми съл, рад ва ща ду ма или 
стре меж към бла го ро ден жи вот. Все ки ден, 
пре ди да се спус нем от но во в бор би те на ежед-
не ви е то, тряб ва да въ о ръ жа ва ме своя ум със за-
щит на та бро ня на доб ра та ми съл. Дос та тъч ни 
са ня кол ко ду ми от ня кое све ще но пи са ние, ко-
и то пре пов та ря ни сут рин, ско ро ще за поч нат 
са ми да се връ щат в ума през де ня, из п лу вай ки 
в не го ви на ги, ко га то не е за ет с дру га ум с т ве на 
дей ност.

Опас нос ти при със ре до то ча ва не то

Съ щес т ву ват из вес т ни опас нос ти при със ре-
до то ча ва не то, за ко и то на чи на е щи ят тряб ва да 
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бъ де пре дуп ре ден.
Тя ло то лес но мо же да пос т ра да от нез на-

ние и нев ни ма ние. Ко га то чо век се със ре до то ча-
ва, тя ло то му се нап ря га, без той да за бе ляз ва и 
въп ре ки не го во то же ла ние. Тя ло то се нап ря га 
по по до бие на ума, ко е то мо же да се за бе ле жи 
в ня кои дреб ни де тай ли. Уси ле но то ста ра ние 
да за пом ним во ди до наб ръч к ва не на че ло то, 
прис ви ва не на очи те и смръщ ва не на веж ди те. 
В про дъл же ние на ве ко ве ум с т ве но то уси лие е 
пре диз вик ва ло нап ре же ние в тя ло то, за що то 
умът се е за ни ма вал из ця ло с удов лет во ря ва не 
на те лес ни те нуж ди с по мощ та на тя ло то и по 
то зи на чин се е ус та но ви ла ав то ма тич на връз ка 
по меж ду им.

Ко га то за поч нем да се със ре до то ча ва ме, 
тя ло то ни по на вик се нап ря га, мус ку ли те се 
стя гат и нер ви те се об тя гат. Ето за що се по я вя-
ва го ля ма фи зи чес ка умо ра, мус кул но и нер в но 
из то ще ние и ос т ро гла во бо лие, ко и то ка рат 
мно зи на да пре ус та но вят за ни ма ни я та си, при-
е май ки, че те зи ло ши пос лед с т вия са не из беж-
ни. В дейс т ви тел ност те мо гат лес но да бъ дат 
из бег на ти. На чи на е щи ят тряб ва от вре ме на 

вре ме да пре къс ва сво е то със ре до то ча ва не, за 
да от бе ле жи със то я ни е то на тя ло то си и ако ус-
та но ви, че е нап рег на то, тряб ва да го от пус не.

Ко га то пов то рим то ва ня кол ко пъ ти, неп-
ра вил на та връз ка по меж ду им ще се раз пад не 
и та ка тя ло то ще по чи ва, до ка то умът е със ре-
до то чен. Па тан д жа ли каз ва, че при ме ди та ция 
тя ло то тряб ва да се чув с т ва “ле ко и при ят но”; 
то не мо же да по мог не на ума, ако се нап ря га, 
но мо же да нав ре ди на се бе си.

Вяр вам, ще бъ да из ви не на, ако илюс т ри рам 
ка за но то с при мер от лич ния си жи вот. Един 
ден, ка то уче нич ка на Еле на Бла ват с ка, бях по-
мо ле на от нея да нап ра вя из вес т но уси лие на во-
ля та и аз нап ра вих то ва ен ту си а зи ра но – та ка, 
че чак ми се из ду ха ве ни те на гла ва та.

– Ми ла моя, – ка за ми тя су хо – не дей да 
при ла гаш во ля със сво и те ве ни.

Ед на дру га фи зи чес ка опас ност от неп ра-
вил но то със ре до то ча ва не е пос лед с т ви е то, ко е-
то мо же да има за нер в ни те клет ки на мо зъ ка. 
С усил ва не на със ре до то ча ва не то и уми рот во ря-
ва не на ума Азът за поч ва да ра бо ти през ума, и 
да изис к ва мно го по ве че от мо зъч ни те клет ки. 
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Те зи клет ки са със та ве ни от ато ми със сте ни 
от спи ра ли, през ко и то те че жиз не на енер гия. 
Спо ме на ти те спи ра ли са 7 на брой (ед на в дру-
га), ка то 4 от тях ра бо тят, а ос та на ли те 3 все още 
не (те са един вид за ча тъч ни ор га ни). Ко га то 
вис ши те енер гии сли зат на до лу, тър сей ки ка-
нал за про ти ча не в ато ми те, те ак ти ви рат те зи 
спи ра ли, ко и то ще слу жат в бъ де ще за тех ния 
из лив. Ако вър вим на там бав но и вни ма тел но, 
спи ра ли те ня ма да се пов ре дят, но ед но свръ-
ху си лие е опас но за де ли кат ния им стро еж. 
До ка то не се из пол з ват, те зи тън ки и фи ни тръ-
бич ки са сплес на ти та ка, ся каш са от ме ка гу ма 
и ако из пъл ва не то им ста не пре ка ле но бър зо, 
въз мож но е да се пов ре дят. Сиг нал за опас ност 
е усе ща не то за тъ па бол ка и те жест в гла ва та, 
ко и то мо гат да пре рас нат в ос т ра бол ка и още 
по-ло шо – да се по я ви не из ле чи мо въз па ле ние, 
ако не им обър нем нав ре ме вни ма ние. Сле до-
ва тел но опи ти те за със ре до то ча ва не още от 
са мо то на ча ло тряб ва да се пра вят вни ма тел но 
и в ни ка къв слу чай не би ва да се сти га до мо зъч-
на пре у мо ра. Ка то на ча ло ня кол ко ми ну ти са 
дос та тъч ни. С вре ме то пос те пен но мо жем да 

удъл жим уп раж ня ва не то си.
Тряб ва оба че да се уп раж ня ва ме ре дов но, 

кол ко то и мал ко да е вре ме то, ко е то ус пя ва ме 
да от де лим за то ва. Ако про пус нем до ри един 
ден, ато ми те се връ щат в пър во на чал но то си 
със то я ние и ра бо та та тряб ва да за поч не от на-
ча ло.
Пос те пен но то и сис тем но уп раж ня ва не оси гу-
ря ва най-доб ри ре зул та ти с най-мал ки рис ко-
ве. В ня кои шко ли по хат ха-йо га уче ни ци те са 
обу ча ва ни да си по ма гат в със ре до то ча ва не то, 
ка то за дър жат пог ле да си вър ху чер на точ ка на 
бя ла сте на до то га ва, до ка то из пад нат в транс. 
Ще из тък нем по не две при чи ни, по ра ди ко и то 
та ко ва не що не би ва да се пра ви. Пър во, то ва 
уп раж не ние след из вес т но вре ме пов реж да очи-
те, т.е пов реж да зри тел ния ни ор ган. Вто ро, то 
пре диз вик ва един вид мо зъч на па ра ли за. Па ра-
ли за та за поч ва с умо ра в клет ки те на ре ти на та, 
при ко е то точ ка та се из губ ва от пог ле да, за що-
то мяс то то в ре ти на та, къ де то тя е има ла своя 
об раз, ста ва без чув с т ве но в ре зул тат от про дъл-
жи тел но то й въз п ри е ма не. Та зи умо ра се раз п-
рос т ра ня ва на вът ре по нер в ни те клет ки, до ка то 
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нас тъ пи не що ка то па ра ли за и чо ве кът из пад не 
в хип но ти чен транс. На ис ти на, пре въз бу да та 
на ня кой се ти вен ор ган се приз на ва на За пад 
ка то сред с т во за хип но за – вър тя що се ог ле да-
ло, елек т ри чес ка свет ли на и др. се упот ре бя ват 
за та зи цел. Но мо зъч на та па ра ли за прек ра тя-
ва мис ле не то на фи зи чес ка ос но ва като пра ви 
мо зъ ка без чув с т вен за не фи зи чес ки треп те ния, 
та ка че Азът ста ва нес по со бен да из ра зи се бе 
си във фи зи чес ко то по ле; тя не го ос во бож да-
ва, а го ли ша ва от не го вия ин с т ру мент. Чо век 
мо же да ос та не сед ми ци в транс, дос тиг нат по 
то зи на чин, а ко га то дой де на се бе си ня ма да е с 
ни що по-мъ дър, от кол ко то е бил пре ди. Той не 
при до би ва зна ние, а прос то си гу би вре ме то. Та-
ки ва ме то ди не во дят към ду хов но из рас т ва не, а 
са мо до фи зи чес ка раз ру ха.

ГЛА ВА IХ

Как да уве ли чим 
мис лов на та си си ла

Се га мо жем да пре ми нем към раз г леж да не 
на то ва как мо жем да из пол з ва ме мис лов на та 
си ла в прак ти ка та, за що то тру па не то на зна-
ния, без при ло же ни е то им, е нап раз но. Ста-
ро то пра ви ло “Цел та на фи ло со фи я та е да се 
сло жи край на стра да ни е то” е все още в си ла. 
Тряб ва да се на у чим как да раз ви ем мис лов на та 
си си ла, а след то ва и как да си слу жим с нея, за 
да по ма га ме на те зи, ко и то са око ло нас – във 
фи зи чес кия свят или в по-вис ши те; да ус ко ря ва-
ме как то соб с т ве но то си раз ви тие, та ка и ця лос-
т на та чо веш ка ево лю ция.

Мис лов на та си ла мо же да бъ де уве ли че на са-
мо със сис тем но и упо ри то уп раж ня ва не, точ но 
как то и раз ви ти е то на мус ку ли те, ко и то из г раж - 
дат тя ло то ни, за ви си от тях но то уп раж ня ва не.

Фак тът, че раз ви ти е то се обус ла вя от по ла га-



~ 77 ~

ни те за цел та уси лия, е ос но вен жиз нен за кон. 
Жи во тът, на ше то Аз, тър си не у мор но пъ ти ща 
за се бе из ра зя ва не пос ред с т вом вън ш на та фор-
ма, в ко я то се на ми ра. Тъй ка то с уп раж ня ва не-
то си ли те му се на соч ват на вън към се бе и зя ва, 
се по лу ча ва на тиск вър ху фор ма та, при кой то 
тя се раз ши ря ва, в из г раж да не то й взи ма учас-
тие но ва ма те рия и та ка, в ня кои свои по де ле - 
ния, тя се раз ши ря ва неп рес тан но. Ко га то тре - 
ни ра ме мус ку ли те, те се нап ря гат, в тях се вли ва 
по ве че жи вот, клет ки те им се ум но жа ват и та ка 
те на рас т ват. По съ щия на чин, ко га то ум с т ве но-
то тя ло треп ти под въз дейс т ви е то на уси ле ния 
ни раз ми съл, в не го вли за но ва ум с т ве на ма те-
рия, и по то зи на чин то рас те и се раз ви ва. При 
ед но сис тем но уп раж ня ва не ум с т ве но то тя ло 
рас те, без зна че ние да ли ми съл та, с ко я то се уп-
раж ня ва, е доб ра или ло ша. Вла га но то ум с т ве-
но уси лие оп ре де ля рас те жа на тя ло то; ха рак те-
рът на ми съл та оп ре де ля ви да ма те рия, ко я то  
ще го из г раж да.

Ко га то мо зъ кът се уп раж ня ва в мис ле не, 
бро ят на клет ки те му на рас т ва. Ня кои аутоп сии  
по каз ват, че мо зъ кът на мис ли те ли те е не са мо 

по-го лям и те жък, но и при те жа ва по ве че гън - 
ки, от кол ко то на обик но ве ния чо век. Та ка пло- 
щ та на си ва та ма те рия е мно го по-го ля ма, а тя 
е не пос ред с т ве ни ят фи зи чес ки ин с т ру мент на 
ми съл та.1

Тъй ка то и ум с т ве но то тя ло, и фи зи чес ки ят 
мо зък се раз ви ват при уп раж ня ва не, то те зи, ко-
и то же ла ят да раз гър нат си ли те и въз мож нос ти-
те им, тряб ва ре дов но да се уп раж ня ват в мис ле-
не със съз на тел но то на ме ре ние да по доб рят сво-
и те ум с т ве ни спо соб нос ти. Из лиш но е да се до-
ба вя, че по то зи на чин се раз г ръ щат и вро де ни-
те си ли на Поз на ва те ля и той уве ли ча ва сво е то 
1 Според съвременните научни големината и тежеста на 
мозъка не са в посочената пропорционална зависимост 
от интелигентността на човека, вероятно точно защото той 
е само инструмент за улавяне на висшите трептения, а не 
техен източник. Дори е логично да се заключи, че колкото по-
фин и деликатен изграждаме мозъка си под влиянието на 
все по-възвишени мисъл-форми и идеи, толкова по-лек би 
трябвало да става. И тъй като е известно, че понастоящем 
повечето от нас си служат с около 5-7 % от заложения капа-
цитет на мозъка, вероятно усилената и правилна мисловна 
дейност разгръща неговите възможности с увеличаване на 
броя ефективно използвани клетки, на връзките между тях, 
възприемчивостта им (примерно чрез отварянето на всички 
спирали) и т.н. – Б. ред.
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вли я ние над те ла та неп рес тан но.
За да бъ де уп раж ня ва не то ефек тив но, то 

тряб ва да е ме то дич но. Не ка си из бе рем за цел-
та ня коя ху ба ва кни га, за ся га ща прив ле ка те лен 
за нас пред мет; кни га на ком пе тен тен ав тор, 
ко я то съ дър жа но ви и въз ви ше ни идеи. От ва-
ря ме кни га та и за поч ва ме да че тем бав но ка то 
пър во на чал но про чи та ме ед но из ре че ние или 
кра тък па саж, след ко е то я ос та вя ме нас т ра на и 
за поч ва ме да мис лим със ре до то че но и уси ле но 
вър ху про че те но то. Доб ре е да раз миш ля ва ме 
два пъ ти по-дъл го, от кол ко то сме че ли, за що-
то цел та ни не е прос то да се за поз на ем с но ви 
идеи, а да уси лим ум с т ве ни те си въз мож нос ти. 
Ху ба во е да пос ве ща ва ме по по ло вин час на то-
ва за ня тие, но ка то на ча ло мо же да се за поч не 
с 15 ми ну ти, тъй ка то пър ви те стъп ки в със ре до-
то ча ва не то са мно го умо ри тел ни.

Все ки, кой то за поч не да се уп раж ня ва по то-
зи на чин ре дов но, след ня кол ко ме се ца ще за бе-
ле жи, че има явен нап ре дък и че мис лов на та му 
си ла е на рас на ла; ще от к рие, че е спо со бен мно-
го по-уме ло от пре ди да раз ре ша ва обик но ве ни - 
те си жи тейс ки проб ле ми. При ро да та е спра-

вед ли ва гос по дар ка в раз да ва не то на наг ра ди, 
за що то на все ки да ва точ но оно ва, ко е то е зас-
лу жил, ни що не зас лу же но в по ве че. Те зи, ко и-
то ис кат да уве ли чат спо соб нос ти те си, тряб ва 
да зас лу жат то ва ка то по ло жат и съ от вет ни те 
усилия.

Как то ве че ка зах ме, ра бо та та е двой на. Пър-
во, си ли те на съз на ни е то се про я вя ват на вън; 
вто ро, фор ми те, чрез ко и то то се про я вя ва, се 
раз ви ват; при то ва пър во то не тряб ва ни ко га 
да се заб ра вя. Мно го хо ра приз на ват пол за та 
от це ле на со че но то мис ле не по от но ше ние раз-
ви ти е то на мо зъ ка, но заб ра вят, че из точ ни кът 
на вся ка ми съл е не ро де но то и без с мър т но Аз, 
че са мо из веж дат на вън то ва, ко е то ве че при те-
жа ват. Вът ре в нас е ця ла та си ла, ние тряб ва 
са мо да я из пол з ва ме, за що то бо жес т ве но то Аз 
е ко ре нът на жи во та в нас, а ас пек тът зна ние на 
Аза е част от все ки от нас и неп ре къс на то тър си 
въз мож нос ти за по-пъл на про я ва. Си ла та е във 
все ки – без на чал на, веч на; фор ма та се про ме ня, 
но жи во тът, кой то я оду ше вя ва, е част от без к-
рай на та веч ност, част от съ ща та си ла, ко я то 
е съз да ла Все ле на та; бо жес т ве на, не раз дел на 
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час ти ца от жи во та на Ло го са.
Ако мо жех ме да схва нем то ва и ако не заб-

ра вях ме, че не си ла та ни е не дос та тъч на, а ин с т-
ру мен тът за про я ва та й не е до бър и че имен но 
от тук про из ти чат всич ки труд нос ти, то га ва бих-
ме ра бо ти ли с по ве че вя ра и на деж да, а сле до ва-
тел но и с по-го ля ма ефек тив ност, за да го нап-
ра вим по-съ вър шен. Не ка не гу бим усе ща не то, 
че на ша та съ щин с ка при ро да е вис ше зна ние и в 
на ша власт е как ва част от нея ще про я вим в нас-
то я ще то си въп лъ ще ние. На ис ти на, про я ва та е 
ог ра ни че на от по ла га ни те в ми на ло то уси лия, 
но се га бих ме мог ли да уве ли чим ум с т ве ни те 
си си ли, за да са ни по-по лез ни от оне зи, ко и то в 
ми на ло то са обус ло ви ли нас то я щи те. Фор ми те 
са гъв ка ви и мо гат да бъ дат про ме ня ни, ма кар и 
бав но на ис ти на, от треп те ни я та на жи во та.

Не ка пом ним пре ди всич ко, че сис тем но то 
уп раж ня ва не е от съ щес т ве но зна че ние за си-
гур но то из рас т ва не. Ко га то пре къс нем за ни ма-
ни я та си до ри за един ден, ще са не об хо ди ми 
по не три-че ти ри, за да пос тиг нем от но во рав ни-
ще то, дос тиг на то пре ди; та ка е по не в на ча ло то 
на из рас т ва не то. При вик нем ли да мис лим, ре-

дов но то уп раж ня ва не не е чак тол ко ва важ но. 
Но до ка то умът се при у чи на кон цен т ра ция, ре-
дов ни те за ни ма ния са от съ щес т ве на важ ност, 
за що то ста ри ят му на вик да се ски та сво бод но 
бър зо се въз в ръ ща. По-доб ре пет ми ну ти ра бо-
та все ки ден, от кол ко то по ло вин час са мо вед-
нъж в сед ми ца та!

Тре вож на та нат рап чи ва ми съл – 
ней ния сми съл и из ко ре ня ва не

Дейс т ви тел но има не що вяр но в то ва, че хо-
ра та ос та ря ват по ве че от нер в но нап ре же ние, 
от кол ко то от фи зи чес ки труд. На то вар ва не то, 
ако не е пре ка ле но, не пов реж да мис лов ния 
апа рат, нап ро тив – усил ва го. Но про це сът на 
неп ре къс на то пре пов та ря не на ед на и съ ща ми-
съл в ума, без да мо жем да се от къс нем от то зи 
по ро чен кръг, със си гур ност го пов реж да и не 
след дъл го во ди до нер в но нап ре же ние и раз-
д раз ни тел ност, ко и то пра вят не въз мож на про-
дъл жи тел на та ум с т ве на ра бо та.

Как дейс т ва тре вож на та нат рап чи ва ми съл? 
Тя во ди до про цес на без цел но пре пов та ря не 
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на ед на и съ ща по ре ди ца от мис ли мно го пъ ти с 
мал ки из ме не ния, ко е то не во ди до ни ка къв ре-
зул тат. В то ва със то я ние ние въз п ро из веж да ме 
про дъл жи тел но вре ме ми съл-фор ми, ро де ни 
от ум с т ве но то тя ло и мо зъ ка, не от съз на ни е то, 
но на ло же ни от тях на съз на ни е то. Как то пре у-
мо ре ни те мус кул ни влак на нес по кой но тре пе-
рят въп ре ки во ля та ни, та ка и умо ре но то ум с т-
ве но тя ло и мо зъ кът пов та рят по инер ция треп-
те ни я та, ко и то са ги умо ри ли, ка то Мис ли те лят 
нап раз но се опит ва да ги спре, за да на ме ри по-
кой. Още вед нъж се сре ща ме с инер ци я та – тен-
ден ци я та към дви же ние по нап рав ле ни е то, по 
ко е то ве че вед нъж сме по е ли. Мис ли те лят е ра-
бо тил над ня кой тру ден въп рос, опит вай ки се 
да дос тиг не до ня как во оп ре де ле но и по лез но 
зак лю че ние. Той не е ус пял и е пре ус та но вил 
раз мис ли те си, но е ос та нал не у дов лет во рен от 
лип са та на ре ше ние и об х ва нат от страх пред 
бъ де щи тре во ги. То зи страх го дър жи в със то я-
ние на без по койс т во и нап ре же ние, ко е то во ди 
до неп ра вилно из пол з ва не на енер ги я та и още 
по ве че въз п ре пят с т ва на ми ра не то на ня ка къв 
от го вор. То га ва ум с т ве но то тя ло и мо зъ кът под  

им пул са на та зи енер гия и же ла ни е то да се 
на ме ри ре ше ние, но без ръ ко вод с т во то на Мис-
ли те ля, про дъл жа ват да ра бо тят и да пресъз-
да ват от но во мно гок рат но ве че съз да ва ни те и 
от х вър ля ни об ра зи. Те би ват, та ка да се ка же, 
нат рап ва ни на не го во то вни ма ние, ка то от но во и 
от но во са пре пов та ря ни. С уве ли ча ва не на нер в-
но то нап ре же ние се уве ли ча ва и раз д раз ни тел-
ност та, ко я то влияе ди рек т но вър ху умо ре ни те 
фор ми и по то зи на чин дейс т вие и въз дейс т вие 
про дъл жа ват в зат во рен кръг. В та ко ва със то я-
ние Мис ли те лят е роб на сво и те слу ги – те ла та, 
стра дай ки под тях на та ти ра ния.

Са ма та инер ция да се въз п ро из веж да, тен-
ден ци я та да се пов та рят от но во вед нъж съз да де-
ни те треп те ния мо же да се из пол з ва, за да се ко-
ри ги ра без по лез но то пре пов та ря не на мис ли, 
ко и то при чи ня ват стра да ния. Ко га то енер ги я та 
за съз да ва не на ед на ми съл нап ра ви за се бе си 
ка нал (съз да де ед на ми съл-фор ма), енер ги я та 
на но ви мис ли се стре ми да те че в съ щия ка нал, 
тъй ка то то ва е ли ни я та на най-мал ко съп ро тив-
ле ние за тях. Ми съл, ко я то при чи ня ва мъ ка, се 
по я вя ва вслед с т вие на ня ка къв страх, та ка как то 
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ми съл, ко я то при чи ня ва удо вол с т вие, вед на га 
из ник ва под вли я ни е то на лю бов. Пред ме тът 
на стра ха, кар ти на та на то ва, ко е то евен ту ал но 
ще се слу чи, ако пред чув с т ви е то се сбъд не, про-
кар ва един ум с т вен ка нал, об ра зу ва ми съл-фор-
ма, ос та вя и сле да в мо зъ ка. Тен ден ци я та на 
ум с т ве но то тя ло и на мо зъ ка е, ос во бо де ни от 
не пос ред с т ве на ра бо та, да пов та рят фор ма та и 
да ос та вят не у пот ре бе на та енер гия да те че във 
ве че проп ра ве ния ка нал.

Мо же би най-доб ри ят на чин да се ос во бо-
дим от то зи из вор на нап ре же ние е ка то съз да-
дем друг ка нал с про ти во по ло жен ха рак тер. Та-
къв ка нал, как то ве че по со чих ме, мо же да бъ де 
нап ра вен с це ле на со че на, упо ри та и сис тем на 
мис лов на дей ност. Не ка то зи, кой то стра да от 
нер в но нап ре же ние, от де ли три-че ти ри ми ну-
ти сут рин след ста ва не на ня коя бла го род на 
и оку ра жа ва ща ми съл ка то: “Азът е Мир; то ва 
Аз съм аз. Азът е Си ла; то ва Аз съм аз.” Не ка 
раз миш ля ва как той, в сво я та дъл бо ка същ ност, 
е ед но с От ца; как в нея той е без с мър тен, ве чен, 
смел, сво бо ден, хлад нок ръ вен, си лен; как е об ле-
чен в пре ход ни дре хи, ко и то всъщ ност чув с т ват 

бол ка та, без по койс т во то; как той по пог реш ка 
от на ся те зи усе ща ния към се бе си. Раз миш ля-
вай ки по то зи на чин, По ко ят ще го об гър не и 
той ще усе ти, че му при над ле жи, че е не го ва та 
ес тес т ве на ат мос фе ра.

Пра вим ли то ва ден след ден, ми съл та ще 
про ко пае свой соб с т вен ка нал в ум с т ве но то тя-
ло и мо зъ ка и не след дъл го, ко га то умът е сво бо-
ден от ра бо та, та зи ми съл за Мир и Мо гъ щес т во 
ще се по я ви са ма и ще раз т во ри кри ле над ума 
ни в най-труд ни те мо мен ти от жи во та. Ум с т ве-
на та енер гия ще те че ес тес т ве но в то зи ка нал, 
а тре во га та ще се из гу би в ми на ло то.

Друг на чин за бор ба сре щу тре вож на та ми-
съл е да се обу ча ва умът да се на дя ва на Доб рия 
за кон, с ко е то се из г раж да ед на пос то ян на по ло-
жи тел на наг ла са към све та. В то зи слу чай чо век 
се упо ва ва на пре зум п ци я та, че всич ки об с то я-
тел с т ва слу жат на За ко на и ни що не е слу чай-
но. Са мо то ва, ко е то За ко нът поз во ля ва за на ше 
доб ро, са мо то мо же да ни за сег не, без зна че ние 
от къ де и чрез ко го ще дой де. Ни що не мо же да 
ни на ра ни, ако не сме го пре диз ви ка ли, ако не 
сме съз да ли пред пос тав ка та с на ша та соб с т ве на 
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ми на ла во ля и дей ност; ни кой не мо же да ни 
при чи ни зло, бе ди те са са мо ин с т ру мент на За-
ко на, съ би рай ки по то зи на чин дълг, кой то има-
ме да пла ща ме1. Ако в ума ни се по я ви до ри 
пре ду се ща не за мъ ка или тре во га, доб ре е да го 
пог лед нем в очи те спо кой но, да го при е мем, да 
се съг ла сим с не го. Мно го от тре во ги те из губ ват 
своя сми съл, ко га то се оп рем на За ко на. Жи во-
тът ни ще ста не по-лек, ако ви на ги пом ним, че 
цел та на За ко на е да ни ос во бо ди, ка то изис к ва 
раз п ла ща не на дъл го ве те, ко и то ни дър жат в 
плен, и ма кар да но си мъ ка, тя не е ни що дру го 
ос вен път към щас ти е то. Вся ка мъ ка, ка къв то 
и на чин да е из б ра ла да ни по се ти, има за цел 
да проп ра ви пъ тя за на ше то край но щас тие, да 
скъ са ве ри ги те, ко и то ни при вър з ват към вър тя-
що то се ко ле ло от раж да ния и смърт.

Ко га то те зи мис ли ста нат оби чай ни, умът 
прес та ва да се без по кои, за що то нок ти те на тре-

во га та ня ма за как во да се зак ре пят вър ху глад-
ка та сте на на спо койс т ви е то.

Мис ле не и спи ра не на мис ле не то

Чо век мо же мно го да пос тиг не, ако се на у чи 
не са мо как да мис ли, но и как да спи ра да мис-
ли по свое же ла ние. Ко га то мис лим, ние тряб-
ва да вло жим всич ки те си уси лия в кон к рет ния 
раз ми съл, за да бъ де той кол ко то е въз мож но 
по-пол зот во рен. Ко га то при вър шим раз ми съ-
ла над оп ре де лен проб лем, тряб ва да нап ра вим 
то ва окон ча тел но, а не да ос та вя ме съз да де на та 
ми съл-фор ма да ски та без по лез но, да бя га от 
ума и от но во да се връ ща в не го, по доб но на вър-
за на за бре га лод ка, ко я то пос то ян но се блъс ка 
в бре га, за що то не е спус на та кот ва та й. Чо век 
не би поз во лил ма ши на та му да про дъл жа ва да 
ра бо ти, ако не вър ши ня как ва кон к рет на ра бо-
та, за що то та ка тя без с мис ле но се амор ти зи ра. 
А цен на та ма ши на на мис ле не то я ос та вя ме да 
ра бо ти и ра бо ти без цел но, без с мис ле но из ха-
бя вай ки се. Да се на у чиш да пре ус та но вя ваш 
мис лов на та си дей ност, да ос та вяш ума да си  

1 Тук може да се добави, че нещата, които възприемаме 
като страдание и беда в живота ни, не всякога са изплаща-
не на натрупани от преди кармични дългове. Би могло дори 
да се каже, че представата за беда и страдание е въпрос 
на наше лично съзнание, което се ориентира за принципи-
те и законите в света чрез тях. – Б. ред.
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по чи ва, е без цен на при до бив ка. Как то уморе-
ни те кра ка се чув с т ват при ят но, ко га то ги обтег-
нем, та ка и умът на ми ра удов лет во ре ние в пъл-
на та по чив ка. Пос то ян но то мис ле не оз на ча ва 
непре къс на ти виб ра ции; неп ре къс на ти те виб-
ра ции оз на ча ват пъл но из то ща ва не. От то ва из - 
разход ва не на енер ги я та ум с т ве но то тя ло преж-
дев ре мен но се из то ща ва и из ха бя ва.

Вяр но е, че да пре ус та но виш мис лов на та 
си дей ност не е лес но. То ва в из вес т на сте пен е 
до ри по-труд но от със ре до то че ния раз ми съл. 
Ка то на ча ло е дос та тъч но да се опит ва ме да 
ос та нем в ум с т вен по кой за мал ки пе ри о ди от 
вре ме, за що то за се ус та но вя ва не то на на ви ка 
да се за дър жа ума в по кой, на пър во вре ме се из-
пол з ва си ла. Ко га то се уп раж ня ва те в уси ле но 
мис ле не, опи тай те да се от къс не те от мис ли те 
си и щом се по я ви ня коя ми съл, обър не те вни-
ма ни е то си нас т ра ни. От д ръп вай те се нас то я-
тел но от все ки не ка нен гост; ако е не об хо ди мо 
пред с та вяй те си пус то та и се опит вай те да чув с-
т ва те са мо ти ши на и праз но та. Ако се пос то ян-
с т ва, умът все по ве че ще се под да ва на кон т рол и 
в то ва от но ше ние и чо век ще бъ де оку ра жа ван 

да про дъл жа ва нап ред от чув с т во то на спо койс-
т вие и по кой. 

Не тряб ва да се заб ра вя, че уме ни е то да се 
пре ус та но вя ва мис ле не то, ко га то умът е за ет с 
вън ш на дей ност, е не об хо ди мо и тряб ва пред ва-
ри тел но да се ус во я ва, за да мо жем да ра бо тим 
във све то ве те над ум с т ве но то по ле. Ко га то умът 
е при у чен да бъ де спо ко ен, ко га то той не пред-
с та вя без с пир раз с т ро е ни об ра зи на ми на ли 
раз мис ли, чо век ста ва спо со бен да от д ръп ва съз-
на ни е то си от не го ва та фи зи чес ка дре ха и да ра-
бо ти сво бод но в соб с т ве ния си свят. Те зи, ко и то 
се на дя ват да нап ра вят то зи го лям скок нап ред 
в нас то я щия си жи вот, тряб ва да се на у чат да 
спи рат мис ле не то си, за що то са мо ко га то “про-
ме ни те на мис лов ния прин цип” бъ дат пре ус-
та но ве ни в нис ши те све то ве, са мо то га ва чо век 
мо же да пос тиг не сво бо да във вис ши те.

Друг на чин да се да де по чив ка на ум с т ве но-
то тя ло и мо зъ ка – мно го по-ле сен за из пъл не-
ние, от кол ко то спи ра не то да мис лиш – е ка то 
се про ме ни ми съл та. Чо век, кой то мис ли уси-
ле но и упо ри то в да де но нап рав ле ние, тряб ва 
да си из бе ре и дру го нап рав ле ние – кол ко то се 
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мо же по-раз лич но от пър во то, – на къ де то да 
на со чи в един мо мент сво я та ми съл, за да по чи-
не умът. Не о бик но ве на та яс но та и чис то та на 
ми съл та, ха рак тер ни за Глад с тон1 в нап ред на ла-
та му въз раст, е до го ля ма сте пен ре зул тат на 
не го ви те вто рос те пен ни за ни ма ния, на ко и то е 
пос ве ща вал го ля ма част от своя ум с т вен жи вот. 
Най-го ля ма част от мис лов на та си енер гия той 
е от да вал на по ли ти ка та, но за ни ма ни я та му в 
об ласт та на те о ло ги я та и гръц кия език за е мат 
мно го от сво бод ни те му ча со ве. На ис ти на ка то 
те о лог той ня ма осо бе ни пос ти же ния, а ка къв 
е ка то фи ло лог не съм ком пе тен т на да да вам 
оцен ки; мо же да се ка же, че све тът не е ста нал 
по-бо гат бла го да ре ние на не го ви те те о ло гич ни 
из с лед ва ния, но за то ва пък умът му е съх ра ня-
вал яс но та та и въз п ри ем чи вост та си. Чарлз 
Дар вин пък се оп лак ва в сво я та нап ред на ла въз-
раст, че е ос та вил да ат ро фи рат не из пол з ва ни 

оне зи не го ви спо соб нос ти, ко и то е мо же ло да 
му бъ дат от пол за в за ни ма ния из вън от об ласт-
та, в ко я то се е спе ци а ли зи рал. Ли те ра ту ра та 
и из кус т во то не са го прив ли ча ли, но той все 
пак е усе тил ос т ро ог ра ни че ни я та, ко и то си е 
на ло жил, ка то се е от дал из ця ло са мо на сво и-
те из с лед ва ния в об ласт та на би о ло ги я та. При 
ум с т ве ни те за ни ма ния чо век се нуж дае от про-
ме ни, как то и при фи зи чес ки те на то вар ва ния, в 
про ти вен слу чай те ла та ни ня ма да се раз ви ват 
хар мо нич но и пра вил но.

То ва ва жи с осо бе на си ла за хо ра, по гъл на-
ти от свет с ки за ни ма ния; те тряб ва да се за е мат 
с изу ча ва не то на ня кой пред мет – би ло то в 
об ласт та на из кус т во то, на у ка та или ли те ра ту-
ра та нап ри мер, вла гай ки в из б ра на та дей ност 
оне зи свои ум с т ве ни въз мож нос ти, ко и то не са 
пря ко ан га жи ра ни в ос нов на та им ра бо та и къ-
де то умът им мо же да на ме ри по чив ка. То ва 
осо бе но се от на ся за мла ди те хо ра, чи и то мо зъ-
ци още не са про пи ле ли по тен ци ал ни те си въз-
мож нос ти, та ка че в нап ред на ла та си въз раст 
да има как во да обо га тя ва и прос вет ля ва дни те 
им. Ко га то се да ва по та къв на чин по чив ка на 

1 Уилям Юарт Гладстон (1809 – 1898), бележит англ. държав-
ник, лидер на либералната партия. Защитавал с голямо 
красноречие борбата за независимост на Италия. През 
1876 г., по повод на турските кланета в България, енергично 
въстава срещу тези беззакония; пише брошурите “Ужасите 
в България и източния въпрос” и “Уроци по клане”. – Б. ред.
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фор ма та, тя мно го по-дъл го вре ме за паз ва сво-
я та елас тич ност.

Тай на та на ум с т ве ния по кой

Мно го от раз г ле да но то по-го ре указ ва на-
чи на за пос ти га не на ум с т вен по кой, но за да 
осъз на ем за що той е тол ко ва не об хо дим, тряб-
ва яс но да схва нем, да осъз на ем сво е то мяс то 
във Все ле на та.

Ние сме част от един ве лик Жи вот, кой то 
не знае не ус пех, кой то не гу би ни що от сво я та 
енер гия и си ла, за кой то ня ма нап раз но из ха-
бе но уси лие, кой то “въ веж дай ки ред, мощ но и 
бър зо” но си све то ве те нап ред към тях на та цел. 
Да се смя та, че на ши ят ма лък жи вот е от дел на 
не за ви си ма еди ни ца, бо ре ща се за сво е то би тие 
про тив без б рой дру ги не за ви си ми еди ни ци, е 
въз мож но най-го ля ма та заб лу да. 

До ка то гле да ме по то зи на чин на све та и на 
жи во та, по ко ят ще е не из ме ри мо далеч във ви-
си ни те над нас. Но ако чув с т ва ме и зна ем, че 
всич ки хо ра (ка то ду хов ни съ щес т ва) са ед но, 
то га ва ум с т ве ни ят по кой ни при над ле жи, без 

да се стра ху ва ме, че мо жем да го из гу бим.
Всич ки на ши проб ле ми про из ли зат от то-

ва, че мис лим за се бе си ка то за от дел ни еди ни-
ци, ка то по то зи на чин се вър тим са мо око ло 
на ши те соб с т ве ни ум с т ве ни оси, мис лим са мо 
за соб с т ве ни те си ин те ре си, це ли, ра дос ти и мъ-
ки. Ед ни пра вят то ва по от но ше ние на ма те ри-
ал ни те не ща в жи во та и те са най-не до вол ни те 
от всич ки хо ра; те са, ко и то гра бят без с пир от 
об щи те ма те ри ал ни бла га и без по лез но ги тру-
пат за се бе си. 

Дру ги пос то ян но го нят соб с т ве ния си нап ре-
дък във вис шия жи вот – доб ри и рев нос т ни хо ра, 
но съ що не до вол ни и нес по кой ни. Те се сле дят 
и се са мо а на ли зи рат неп ре къс на то: “Нап ред вам 
ли? Зная ли по ве че, от кол ко то зна ех ми на ла та 
го ди на?” и т.н., уми рай ки от без по койс т во за 
соб с т ве ния си нап ре дък, из пъл не ни с мис ли 
един с т ве но за не ма те ри ал на та си пе чал ба.

По кой не мо же да се пос тиг не в без к рай но 
тър се не на на чи ни как да бъ де удов лет во ре но от-
дел но то аз, ма кар и в по-вис ши те не го ви прин-
ци пи. По кой мо же да се от к рие в от ри ча не то 
на от дел но то съ щес т ву ва не, в по та пя не то в Аза, 
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кой то е Ед но; Аза, кой то се про я вя ва във вся ка 
стъп ка на ево лю ци я та, в на шия етап на раз ви-
тие, та ка как то и във все ки друг.

Же ла ни е то за ду хов но раз ви тие е цен но, 
тъй ка то нис ши же ла ния омо та ват и спъ ват 
тър се щия. Бла го да ре ние на страс т но то же ла-
ние за ду хов но из рас т ва не, той има си ла та да се 
ос во бо ди от тях, но то ва не да ва и не би мог ло 
да да де оно ва щас тие, ко е то мо же да се на ме ри 
са мо ко га то се от х вър ли от дел но то аз и се пос-
тиг не ве ли ко то 

Аз ка то та ко ва, за ра ди ко е то сме жи ви. Да-
же в обик но ве ния жи вот не се бе лю би ви те, оне-
зи, ко и то жи ве ят за дру ги те хо ра, са по-щас т ли-
ви. Те зи, ко и то неп ре къс на то тър сят щас ти е то 
там, къ де то не мо же да бъ де от к ри то, са веч но 
не до вол ни.

Ние сме ве ли ко то Аз и сле до ва тел но ра дос-
ти те и стра да ни я та на дру ги те са съ що тол ко ва 
и на ши и сте пен та на по кой, до ко я то дос ти га 
на ши ят ум е про пор ци о нал на на то ва, до кол ко 
мо жем да усе тим един с т во то и до кол ко се опит-
ва ме да жи ве ем та ка, че да спо де ля ме жи во та, 
кой то те че през нас, с це лия свят.

По кой чув с т ва то зи, 
в ко го то всич ки же ла ния ид ват,

как то ре ки те към оке а на те кат,
без да го про ме нят в съ щи на та му:

не из ме нен стои той сред же ла ни я та.4

Кол ко то по ве че же ла ем, тол ко ва по ве че 
стре ме жът към щас тие (ко е то всъщ ност е не-
щас тие)рас те. Тай на та на по коя е в поз на ни е то 
на Аза и ми съл та: “То ва Аз съм аз” ще по мог не 
за дос ти га не то на та къв ум с т вен по кой, кой то 
не мо же да бъ де раз ру шен от ни що.

Ме ди та ци я та

Мо же да се ка же, че ве че сме раз г ле да ли 
съ щи на та на ме ди та ци я та, за що то тя пред с-
тав ля ва прос то кон цен т ри ра не на вни ма ни е то, 
със ре до то ча ва не на ума вър ху пред ме та на по-
чи та ние, вър ху проб лем, кой то се нуж дае от 
ос вет ля ва не, за да бъ де раз б ран; вър ху не що, 
чий то жи вот, съ щи на (а не фор ма), тряб ва да 
бъ де дос тиг нат и осъз нат.
1 Бхагават-гита, II, 70
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Ме ди та ци я та не мо же да бъ де пол зот вор на, 
до ка то по не от час ти не се пос тиг не със ре до то ча-
ва не. За що то със ре до то ча ва не то не е цел, а сред-
с т во за пос ти га не на цел та. То прев ръ ща ума в 
ин с т ру мент, кой то мо же да бъ де из пол з ван по 
во ля та на своя при те жа тел. Са мо ко га то един 
доб ре със ре до то ча ващ се ум бъ де на со чен към 
да ден пред мет, та ка че да про ник не от въд за ве-
са та на фор ми те, за да дос тиг не жи во та и да се 
слее с не го, да се слее с жи во та, към кой то при-
над ле жи умът – са мо то га ва има ме ме ди та ция. 
Уп раж ня ва не то в със ре до то ча ва не мо же да се 
раз г ле да ка то ра бо та за съз да ва не то на ор ган за 
въз п ри я тие, а ме ди та ци я та ка то на чин за не го-
во то из пол з ва не.

Ху ба во е хо ра та, ко и то са се пос ве ти ли на 
ду хов но то си из рас т ва не, ежед нев но да пос ве-
ща ват из вес т но вре ме на ме ди та ци я та. Кол ко-
то фи зи чес ки ят жи вот мо же да се под дър жа 
без хляб, тол ко ва мо же и ду хов ни ят без ме ди та-
ция. Ако чо век не съ у мя ва да от де ли по не по ло-
вин час на ден, за да ос во бо ди ума си от всич ки 
те го би на зем ния свят и да по лу чи струя жи вот 
от ду хов ния, ка къв ду хо вен жи вот би мо гъл да 

во ди то га ва?!
Бо жес т во то мо же да се от к рие са мо на със-

ре до то че ния, уми рот во ре ния, от къс на тия от 
шу мо те ви ци те на вън ш ния свят ум. Бог раз к-
ри ва Се бе си в сво я та про я ве на Все ле на чрез 
без к рай но то раз но об ра зие от фор ми; но вът ре 
в чо веш ко то сър це Той се от к ри ва чрез своя Жи-
вот и не ви ди ма Същ ност – от к ри ва се бе си на 
то ва, ко е то е час ти ца от Не го. В то ва без мъл вие и 
по кой към ду ша та се сти чат и си ла, и енер гия; 
за то ва ме ди ти ра щи ят ви на ги е бил и е най-на-
да ре ни ят чо век на зе мя та.

Лорд Роз бъ ри1, ко га то го во ри за Кро му ел2 
го опис ва ка то “един прак ти чен мис тик”, и до-
ба вя, че прак тич ни ят мис ти ци зъм е най-ве ли ка-
та си ла на све та. То ва е точ но та ка. Да уме еш да 
се със ре до то ча ваш, да се от д ръп ваш от бу ри те 
на все кид не ви е то, оз на ча ва не из ме ри мо по ве че 
енер гия в ра бо та та, оз на ча ва пос то ян с т во, са мо-
1 Арчибалд Розбъри (1847 – 1929), англ. държавник и един от 
лидерите на либералната партия. – Б. ред.
2 Оливер Кромуел, покровител на Английската република 
от 1653 г. и вдъхновител на революцията, която погубва крал 
Чарлз I през 1658 г.; един от най-големите държавници на 
Англия. – Б. ред.
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кон т рол, не пок ла ти мо спо койс т вие; ме ди ти ра-
щи ят е то зи, кой то не гу би вре ме, не пи лее енер-
гия, не про пус ка въз мож ност. Та къв чо век е гос-
по дар на се тив ния свят, за що то в не го е си ла та, 
на ко я то яв ле ни я та са са мо вън ш на про я ва; той 
спо де ля бо жес т ве ния жи вот, а та ка спо де ля и 
бо жес т ве на та си ла.

ГЛА ВА Х

Как да по ма га ме с ми съл

Най-цен на та от всич ки при до бив ки, ко и то 
мо же да пос тиг не же ла е щи ят да при те жа ва 
мис лов на си ла, е по-го ля ма та въз мож ност да 
по ма га на по-сла би те хо ра на о ко ло, все още не 
зна е щи как да из пол з ват соб с т ве ни те си си ли. 
Ед на доб ра ду ма съ що по ма га, но чо век мо же 
да нап ра ви мно го по ве че от то ва да хвър ли ня-
кол ко тро хи на уми ра щия от глад.

Не ка взе мем за при мер слу чай с чо век, 
кой то е във власт та на ня как ва ло ша при вич-
ка и на ко го то друг чо век ис ка да по мог не. На 
пър во вре ме е не об хо ди мо да се знае, ако то ва е 
въз мож но, по кое вре ме умът на па ци ен та ве ро-
ят но ня ма да е за ет с уси ле ни раз мис ли – нап ри-
мер ча са, в кой то той зас пи ва. Ако па ци ен тът 
е зас пал, е още по-доб ре. То га ва по ма га щи ят 



~ 89 ~

тряб ва да се опи та да си пред с та ви то зи, на ко-
го то ис ка да по мог не, кол ко то се мо же по-яс но 
и жи во, с кол ко то мо же по ве че под роб нос ти 
– та ка все ед но го виж да пред се бе си. Яс ни ят 
об раз не е най-съ щес т ве но то, ма кар че улес ня ва 
мно го про це са. По ма га щи ят тряб ва да при ко ве 
вни ма ни е то си в то зи об раз и с ця ла та мис лов-
на кон цен т ра ция, на ко я то е спо со бен, да му из-
п ра ти бав но и по е тап но мис ли те, ко и то же лае 
да се от пе ча тат в ума на па ци ен та. Тряб ва да си 
ги пред с та ви ка то яс ни ум с т ве ни об ра зи, как то 
ако тряб ва ше да из ла га пред не го ар гу мен ти те 
си с ду ми. Ако слу ча ят за ся га пи ян с т во, той мо-
же да му пред с та ви яс на кар ти на на евен ту ал-
ни те бо лес ти и ус лож не ния, на нер в ното раз с т-
ройс т во и не из беж ния край, ко и то са след с т вие 
от пи е не то. Ако па ци ен тът спи, вни ма ни е то 
му ще бъ де прив ле че но от ли це то, ко е то му из-
п ра ща та ки ва об ра зи, и ще се на со чи към тях. 
Ус пе хът за ви си от кон цен т ра ци я та и нас той чи-
вост та на от п ра ве на та ми съл, а про пор ци о нал-
но на сте пен та на раз ви тие на мис лов на та си ла 
ще бъ де и ре зул та тът.

В та ки ва слу чаи оба че тряб ва да се вни ма ва 

да не се пра ви опит за кон т ро ли ра не во ля та на 
па ци ен та. Уси ли е то тряб ва да бъ де на со че на 
из ця ло към пред с та вя не пред ума му иде и те, 
ко и то би ха мог ли да го под бу дят към пра вил-
ни раз съж де ния. Ако се пра вят опи ти да се на-
ло жи на си ла да де на ли ния на по ве де ние, при-
до бив ка та ще бъ де нез на чи тел на. Тен ден ци я та 
на ума към от да ва не на ня ка къв по рок не мо же 
да бъ де про ме не на с пос та вя не на пре пят с т вия 
пред на ви ка. От бит от да де но неп ра вил но нап-
рав ле ние, той ще си на ме ри дру го, ста ри ят по-
рок ще бъ де за ме нен с нов. Ни кой не би ва да се 
опит ва да на ла га во ля та си на друг чо век, да же 
ако ис ка да му нап ра ви доб ро. Из рас т ва не то не 
мо же да бъ де под по мог на то от та къв род вън-
ш ни въз дейс т вия. Умът тряб ва да бъ де убе ден, 
чув с т ва та тряб ва да бъ дат из ви се ни и очис те ни, 
ина че ни как ва при до бив ка не мо же да има.

Ако чо век ис ка да по мог не мис ле но на 
свой при я тел, той тряб ва да пос тъ пи по съ щия 
на чин, ка то си го пред с та ви и яс но из ло жи иде-
и те, ко и то би же лал да бъ дат въз п ри е ти. Ед на 
сил на ми съл с по же ла ние за не го во доб ро, пра-
те на му ка то об ща за щит на си ла, ще ос та не при 
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не го ка то ми съл-фор ма тол ко ва дъл го, кол ко то 
е си ла та на из п ра те на та ми съл и ще го па зи от 
зло, дейс т вай ки ка то прег ра да пред не доб ро же-
ла тел ни мис ли и до ри пре дуп реж да вай ки го за 
фи зи чес ки опас нос ти. Ми съл за мир и уте ха ще 
ус по кои ума, из лъч вай ки по кой око ло чо ве ка.

По мощ та, ко я то чес то би ва из п ра ща на на ня-
ко го пос ред с т вом мо лит ва, е от съ що то ес тес т во. 
Чес то пол за та от мо лит ва та пред обик но ве но то 
по же ла ние за доб ро се дъл жи на по-го ля мо то 
със ре до то ча ва не и нас той чи вост, ко и то вяр ва-
щи ят вла га в мо лит ва та си. По доб но със ре до-
то ча ва не и нас той чи вост би ха по мог на ли и без 
мо лит ва. Мо лит ва та е по лез на и по друг на чин: 
тя об ръ ща вни ма ни е то на ня кое свръх чо веш ко 
или вис ше съ щес т во към обек та на мо лит ва та и 
вмес то не пос ред с т ве на та по мощ, мо же да бъ де 
ука за на та ка ва от по-вис ше ес тес т во.

Бих ме мог ли да вмък нем тук бе леж ка та, че 
по лу на че те ни ят те о соф не би ва да се стра ху ва 
да по мог не с ми съл, за да не поп ре чи на кар ма-
та на ли це то. Не ка я ос та ви да се гри жи са ма за 
се бе си. Ако мо же да по мог не – да сто ри то ва без 
страх, ка то се упо ва ва на фак та, че та зи по мощ 

си гур но се включ ва в кар ма та на при я те ля му и 
той всъщ ност е щас т ли ви ят агент на За ко на.

По ма га не на тъй на ре че ни те ум ре ли

Всич ко, ко е то сме спо соб ни да нап ра вим 
с ми съл за жи ви те, мо жем да го нап ра вим, 
и до ри в по-го ля ма сте пен, за оне зи, ко и то са 
ми на ли пре ди нас през вра ти те на смърт та. 
В тех ния слу чай те са сво бод ни от теж ка та 
фи зи чес ка ма те рия, ко я то тряб ва да бъ де при-
ве де на в треп те ние пре ди ми съл та да мо же да 
дос тиг не буд но то съз на ние. Ко га то чо век ум ре, 
съ щес т ву ва тен ден ци я та вни ма ни е то да бъ де 
обър на то на вът ре и да се жи вее по-ско ро в ума, 
от кол ко то във вън ш ния свят. Ми съл-стру и те, 
ко и то обик но ве но са се из ли ва ли на вън, тър-
сей ки съп ри кос но ве ние с вън ш ния свят през 
ор га ни те на осе за ни е то, се га са ка то бло ки ра ни 
от ед на пус то та – ес тес т вен ре зул тат от за гу ба-
та на тех ния ин с т ру мент; точ но как то чо ве кът, 
ти чащ към поз на тия мост над ед на ре ка, из вед-
нъж би ва спрян от про паст та, над ко я то мос тът 
е из чез нал.
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Пре на реж да не то на ас т рал но то тя ло, ско ро 
след на пус ка не то на фи зи чес ко то, се стре ми да 
зат во ри ум с т ве ни те енер гии, ка то пре чи на тях-
на та вън ш на про я ва. Ас т рал на та ма те рия, ако 
не бъ де тре во же на от ня коя дей ност на хо ра та, 
ос та на ли на Зе мя та, об ра зу ва твър да че руп ка 
на мяс то то на гъв ка вия ин с т ру мент и кол ко то 
по-висш и чист е бил то ку-що прик лю чи ли ят 
жи вот на Зе мя та, тол ко ва по-плът на и ця лос т-
на е прег ра да та сре щу вън ш ни те впе чат ле ния 
или про яв ле ни я та от вът ре. Но ог ра де ни по 
то зи на чин, що се от на ся до тех ни те из ли ва щи 
се на вън енер гии, хо ра та са още по-чув с т ви тел-
ни за вли я ния от ум с т ве ния свят и сле до ва тел-
но мо гат да по лу чат по мощ, ку раж или съ вет 
мно го по-ус пеш но, от кол ко то ко га то са би ли 
на Зе мя та. В све та, в кой то са отиш ли, сво бод ни 
от фи зи чес ко то тя ло, ед на лю бов на ми съл за 
тях е та ка осе за е ма, как то тук на Зе мя та е ед на 
лю бов на ду ма или ед на неж на лас ка. Сле до ва-
тел но все ки, кой то за ми на ва там тряб ва да бъ-
де из п ра щан с ху ба ви мис ли за мир и лю бов, 
с по же ла ние за по-бър зо пре ми на ва не през 
до ли на та на смъртта към стра на та на свет ли-

на та от въд. И на ис ти на, мно зи на са те зи, ко и то 
ос та ват в ас т рал ния свят по-дъл го, от кол ко то 
тряб ва са мо за що то са има ли ло ша та кар ма 
да ня мат при я те ли, зна е щи как да им по мог-
нат от дру га та стра на на смърт та. И ако хо ра та 
на Зе мя та зна е ха кол ко мно го уте ха и щас тие 
из пит ват път ни ци те из не бес ни те се ле ния от 
те зи на ис ти на ан гел с ки пос ла ния, от та зи из п-
ра ща на мис ле но лю бов, от то ва оку ра жа ва не; 
ако зна е ха са мо как ва си ла имат да под к ре пят и 
уте ша ват, ни кой ня ма ше да бъ де ос та вян сам от 
при я те ли те, ос та на ли след не го. Кол ко го ля ма е 
уте ха та за ду ша та, ли ше на от при със т ви е то на 
лю би мия бли жен, кой то е оза ря вал жи во та ни, 
ко га то знае, че сме спо соб ни да му слу жим и да 
го оку ра жа ва ме по пъ тя му с мис ле ни ан гел-
хра ни те ли.

Тай но вед ци те, ос но ва те ли на ве ли ки те ре-
ли гии, не са про пус на ли то зи мо мент на слу же-
не и по мощ, ко и то ос та на ли те жи ви дъл жат на 
за ми на ли те за от въд но то. Ин ди е цът има сво я та 
Шрад ха1, с ко я то по ма га на за ми на ли те по пъ тя, 
1 Богиня на вярата, съпруга на Дхарма – богът на справедли-Богиня на вярата, съпруга на Дхарма – богът на справедли-
востта, и майка на Камадева – богът на любовта. – Б. ред.
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ка то ус ко ря ва пре ми на ва не то им в Свар га. 
Хрис ти ян с ки те цър к ви имат служ би и мо-

лит ви за “ум ре ли те”. Са мо про тес тан т с ко то 
нап рав ле ние на хрис ти я ни те е из гу би ло та зи 
ми лос ти ва тра ди ция, за ед но с мно го дру ги не-
ща, при над ле жа щи на вис шия жи вот на хрис-
ти я ни на. Да но зна ни е то по-ско ро им вър не 
по лез на та прак ти ка, ко я то ня ко га по нез на ние 
са от х вър ли ли!

Мис ле не из вън тя ло то

Не би ва да ог ра ни ча ва ме на ша та мис лов на 
дей ност са мо с ча со ве те, в ко и то сме във фи зи-
чес ко то си тя ло, за що то твър де мно го по лез на 
мис лов на дей ност мо жем да раз ви ва ме и ко га-
то сме уне се ни в сън.

Про це сът “зас пи ва не” пред с тав ля ва прос-
то от д ръп ва не на съз на ни е то от фи зи чес ко то 
тя ло, ко е то си по чи ва, до ка то са ми ят чо век 
пре ми на ва в ас т рал ния свят. Ос во бо ден от фи-
зи чес ко то тя ло, той има мно го по-го ле ми въз-
мож нос ти за мис лов на дей ност, но в по ве че то 
слу чаи не я на соч ва на вън, а я из пол з ва вът ре в 

се бе си за раз ре ша ва не то на въп ро си, ка са е щи 
не го вия бу ден жи вот. Не го ва та мис лов на енер-
гия те че по оби чай ния си на чин и ра бо ти вър ху 
проб ле ми, ко и то буд но то му съз на ние се опит-
ва да раз ре ши.

По го вор ка та “сут рин та е по-мъд ра от ве чер-
та”, мне ни е то, че ко га то пред с тои да се взе ме 
важ но ре ше ние, чо век тряб ва “да прес пи с не го 
пре ди да ре ши”, са смът ни пре ду се ща ния за 
мис лов на та дей ност, из вър ш ва на по вре ме на 
сън. Без ка къв то и да е съз на те лен опит да се 
из пол з ва ос во бо де ния ум, хо ра та съ би рат пло-
до ве те от не го вия труд.

Вмес то оба че да ос та вят ми съл та да се ски та 
сво бод на, те зи, ко и то се ста ра ят да ус ко рят сво-
я та ево лю ция, тряб ва съз на тел но да из пол з ват 
вло же ни те ни въз мож нос ти, ко га то са сво бод ни 
от ог ра ни че ни я та на тя ло то. На чи нът да пра вят 
то ва е прост. За да ча та, ко я то ча ка сво е то раз ре-
ше ние, тряб ва да бъ де спо кой но за дър жа на 
в ума в мо мен та на ля га не; тя не тряб ва да се 
об мис ля, да се да ват до во ди по нея, за що то то-
ва мо же да поп ре чи на съ ня; тряб ва прос то да 
се по ло жи и ос та ви в ума. То ва е дос та тъч но, 
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за да се да де нуж но то нап рав ле ние на ми съл та и 
Мис ли те лят ще я по е ме и ще се за ни ма ва с нея 
във вре ме то, ко га то е сво бо ден от фи зи чес ко то 
тя ло. 

Обик но ве но ре ше ни е то ще бъ де в ума при 
съ буж да не то, т.е. Мис ли те лят ще го от пе ча та 
вър ху мо зъ ка, та ка че е доб ре чо век да дър жи 
хар тия и мо лив до лег ло то си, за да за пи ше ре-
ше ни е то вед на га след про буж да не то си, за що-
то та ка по лу че на та ми съл мо же лес но да бъ де 
за ли че на от нап ли ва на фи зи чес ки усе ща ния 
и труд но мо же да се въз с та но ви. Мно го труд-
нос ти в жи во та мо гат яс но да се ви дят по то зи 
на чин и да се от к рие път за тях но то раз ре ша ва-
не. 

Мно го проб ле ми би ха мог ли да на ме рят 
сво е то раз ре ше ние, ко га то бъ дат пос та ве ни 
пред ос во бо де ния от бав ния мо зък ум.

По съ щия на чин в нощ ни те ча со ве чо век 
мо же да по мог не на ня кой свой при я тел в то зи 
или от въд ния свят. Той тряб ва да си пред с та ви 
при я те ля в ума си и да взе ме не об хо ди мо то ре-
ше ние да го на ме ри и да му по мог не. То зи ум с-
т вен об раз ще му по мог не да се срещ не с не го в 

ас т рал ния свят. Но ви на ги, ко га то чо век чув с т ва 
ня как во въл не ние, пре диз ви ка но от ми съл та за 
при я те ля – как то в слу чая с по чи нал бли зък – 
той пър во тряб ва да се пос та рае да се ус по кои 
и то га ва да си лег не да спи. Въл не ни е то при чи-
ня ва вър те не в ас т рал но то тя ло и ако то е в със-
то я ние на сил на въз бу да, изо ли ра съз на ни е то и 
пра ви не въз мож но пре ми на ва не то на ум с т ве ни 
виб ра ции на до лу.

В ня кои слу чаи на по доб но об щу ва не в ас-
т рал ния свят, в буд на та па мет мо же да ос та не 
спо ме на за “сън”, а в дру ги мо же да ня ма ни как-
ва сле да. Съ нят е па мет – чес то обър ка на и при-
ме се на с дру ги треп те ния – за сре ща та ни из вън 
тя ло то и та ка тряб ва да се въз п ри е ма. Но ако 
ня ма ни как ва сле да в мо зъ ка, то ва не оз на ча ва 
ни що, за що то ра бо та та на ос во бо де ния ум не 
мо же да бъ де спъ ва на от не ве жес т во то на мо зъ-
ка, кой то не взи ма учас тие в нея. По лез ност та 
на ра бо та та в ас т рал ния свят не се уп рав ля ва от 
па мет та, за пе ча та на в мо зъ ка от за вър на ло то 
се съз на ние, чо век мо же ни що да не си спом ня 
и все пак да е свър шил мно го по лез на ра бо та в 
ча со ве те на сън.



~ 94 ~

Дру га фор ма на мис лов на ра бо та, ко я то сла-
бо се пом ни и ко я то мо же да се вър ши вън или 
във фи зи чес ко то тя ло, е съз да ва не то на доб ри 
въз мож нос ти, под по ма га не то на на род ни, бла-
го де тел ни за чо ве чес т во то дви же ния. Ко га то 
чо век мис ли за тях по оп ре де лен на чин, той 
из п ра ща струи по мощ от вът реш ни те све то ве 
на съ щес т ву ва не то, ко е то мо жем спе ци ал но да 
раз г ле да ме във връз ка със...

Си ла та на съв мес т на та ми съл

Че го ля ма мощ мо же да се пос тиг не от 
съв мес т на та ра бо та на раз лич ни хо ра с об ща 
цел, се приз на ва не са мо от окул тис ти, но и от 
всич ки, ко и то имат из вес т ни поз на ния вър ху 
на у ка та за ума. В ня кои хрис ти ян с ки об щ нос-
ти съ щес т ву ва оби чай пре ди из п ра ща не то на 
про по вед ни чес ка ми сия за ня къ де, тя да бъ де 
пред шес т ва на от кон к рет но и нас той чи во мис-
ле не. Нап ри мер, мал ка гру па ри мо-ка то ли ци 
се съ би рат в про дъл же ние на сед ми ци и ме се-
ци пре ди из п ра ща не то на ми си я та и под гот вят 
поч ва та, къ де то ще ра бо тят, ка то си пред с та вят 

мяс то то, мис лят за се бе си ка то за пре би ва-
ва щи ве че там, мис лят уси ле но вър ху ня коя 
цър ков на дог ма. По то зи на чин те съз да ват мис-
лов на ат мос фе ра в об ласт та, ко е то бла гоп ри ят с-
т ва раз п рос т ра не ни е то на ри мо-ка то ли чес ки те 
уче ния, тъй ка то въз п ри ем чи ви те умо ве би ват 
под гот ве ни да тър сят зна ния от тях. Мис лов на-
та ра бо та ще бъ де под по мог на та от до пъл ни-
тел на та по мощ, ко я то да ва мо лит ва та – ед на 
дру га фор ма на мис лов на ра бо та – раз пал ва на 
от ре ли ги оз на обич.

Кон тем п ла тив ни те2 мо на шес ки ор де ни на 
ри мо-ка то ли чес ка та цър к ва вър шат ог ром на 
доб ра и по лез на ра бо та с ми съл, как то пра вят и 
пус тин ни ци те в ин дийс ка та и бу дис т ка та ре ли-
гии. Ви на ги ко га то ня кой доб ро на ме рен и чист 
ум за поч не да по ма га на све та с из п ра ща не на 
бла го род ни и въз ви ше ни мис ли, то ва е вид дей-
ност в служ ба на чо ве ка и та къв уеди нен мис ли-
тел ста ва един от въз ро ди те ли те на све та.
Гру па от сход но мис ле щи хо ра, ка то нап ри мер 
те о со фи те, мо гат да нап ра вят мно го за раз п-
рос т ра не ни е то на те о соф с ки те идеи в тях на та 
1 Отдадени на съзерцание, мислене. – Б. ред.
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соб с т ве на окол ност, ако се съг ла сят да от де лят 
по де сет ми ну ти все ки ден за мис ле не вър ху 
ня кое те о соф с ко уче ние. Не е не об хо ди мо те да 
са на ед но мяс то, ако умо ве те им са за ед но. Да 
пред по ло жим, че ед на та ка ва гру па ре ши да 
мис ли вър ху пре раж да не то ежед нев но по де сет 
ми ну ти в про дъл же ние на три или шест ме се ца – 
мощ ни ми съл-фор ми ще из пъл нят из б ра но то 
мяс то и иде я та за пре раж да не то ще се за ро ди в 
умо ве те на зна чи те лен брой хо ра. То га ва ще се 
по я вят въп ро си, ще бъ дат по тър се ни кни ги по 
въп ро са и пос лед ва ла та по въп ро са след по доб-
но под гот вя не на поч ва та сказ ка, ще прив ле че 
не мал ко за ин те ре со ва на пуб ли ка. Ус пех, да леч 
над ми на ващ вло же ни те фи зи чес ки уси лия, се 
пос ти га там, къ де то рев нос т ни мъ же и же ни се 
сдру жа ват в по доб на ум с т ве на про па ган да.

ПОС ЛЕС ЛОВ

Та ка мо жем да се на у чим да из пол з ва ме 
те зи ве ли ки си ли, вло же ни във все ки от нас, 
ка то ги из пол з ва ме за по-доб ро. Ко га то ги 
из пол з ва ме, те се уве ли ча ват, до ка то един ден 
с из не на да и ра дост от к ри ем как ва ве ли ка си ла 
за слу же ние сме при те жа ва ли.

Не ка се пом ни, че ние неп ре къс на то из пол-
з ва ме те зи си ли не съз на тел но, не об мис ле но 
и ог ра ни че но ка то та ка въз дейс т ва ме за доб ро 
или зло на всич ки, ко и то ни прид ру жа ват в на-
шия жиз нен път. Нас то я ща та кни га има за цел 
да на ка ра чи та те ля да упот ре бя ва те зи съ щи те 
си ли съз на тел но, нас той чи во и уси ле но. Ние 
не мо жем да спрем да мис лим въ об ще, ми съл-
струи по раж да ме, кол ко то и сла би да са в да ден 
мо мент. Ние  в ъ з д е й с т в а м е  на окол ни те, 
не за ви си мо да ли ис ка ме или не; един с т ве ни ят 
въп рос, кой то тряб ва да раз ре шим е да ли да го 
пра вим за доб ро или за ло шо, сла бо или сил но, 
без цел но или с оп ре де ле на цел. Ние не мо жем 
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да из бег нем мис ли те, до кос ва щи се до на шия 
ум, но мо жем да из бе рем кои да при е мем и 
кои да от х вър лим. Ние въз дейс т ва ме и на нас 
ни се въз дейс т ва, но мо жем да въз дейс т ва ме на 
дру ги те за тях но доб ро или зло, на нас мо же да 
ни въз дейс т ва доб ро то или зло то на о ко ло. Тук 
се крие на ши ят из бор, из бор, кой то е мно го ва-
жен и за нас са ми те, и за све та:

Из бе ри доб ре; за що то тво ят из бор
е кра тък и все пак ве чен!

Мир на всич ки съ щес т ва!

ДОПЪЛНЕНИЕ
У Ч И Т Е Л И Т Е

Из б ра ни от къ си 
 из “Свръх чо ве кът”1

Иде я та за Учи те ли те от Бя ла та ло жа, Бра тя-
та-Пок ро ви те ли на чо ве чес т во то, ви на ги е рад-
ва ла чо веш ко то сър це, ко е то със за та ен дъх се е 
вслуш ва ло във вся ка из ре че на за тях ду ма. Днес 
въз мож ност та за тях но то съ щес т ву ва не ве че не 
из г леж да та ка стран на и чу да та, как то ня ко га; 
ве че не из г леж да не ес тес т ве но съ щес т ву ва не то 
на та ки ва мъ же – след ка то има ево лю ция ес-
тес т ве но е тя да има и сво и те зре ли пло до ве. 
Мно зи на за поч ват да на ми рат във ве ли ча ви те 
об ра зи от ми на ло то ос но ва ние да вяр ват, че 
ве ли ка ни на ду ха има и днес; ко га то умът ги 
виж да в ми на ло то, на деж да та ги тър си в нас то-
я ще то... Пъ тят към тях е от к рит – ко и то тър сят, 
ще на ме рят.

Ани Бе зант, Пред го вор, стр. 3
1 Свръхчовекът, сборник, изд. 1919 г.
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Иде я та за ево лю ци я та, ко я то под раз би ра 
пос те пен но раз ши ря ва не на съз на ни е то, въп-
лъ ща ва що се във все по-оду хот во ре ни и по-съ-
вър ше ни фор ми – та зи ис ти на стои в ос но ва та 
на иде я та за Учи тел с т во то. Съ вър шен с т во то, 
ко е то се под раз би ра тук, тряб ва да се пос тиг не 
от вся ко чо веш ко съ щес т во и яс но е, че то ва не 
мо же да ста не в рам ки те на един, при то ва тол-
ко ва кра тък, жи вот. 

Раз ли ка та меж ду хо ра та – меж ду ге ния 
и иди о та, све те ца и прес тъп ни ка, кра са ве ца 
и уро да – мо же да се въз п ри е ме ка то из раз 
на бо жес т ве на та спра вед ли вост са мо ако се 
знае, че вся ко чо веш ко съ щес т во из кач ва 
стъл ба та на ево лю ци я та от ди ва ка до бо го-
чо ве ка, ка то вся ко стъ па ло е ста дий от то ва 
раз ви тие, осъ щес т вя ва но чрез по ре ди ца от 
пре раж да ния.

На вър ха на та зи дъл га ево лю ци он на стъл-
ба стои Учи те лят, кой то въп лъ ща ва в се бе си 
иде а лът за ум с т ве но, мо рал но и ду хов но раз ви-
тие на чо ве ка. На у чил е всич ки уро ци, ко и то чо-
ве чес т во то мо же да на у чи ня ко га и при те жа ва 
цен нос ти те на ця ла та све тов на опит ност. От въд 

не го ево лю ци я та е ве че свръх чо веш ка и ако по-
бе ди те лят се вър не от но во в чо веш кия жи вот, 
то то ва ще бъ де доб ро вол на жер т ва, за що то 
не го ни то раж да не мо же да го прив ле че, ни то 
смърт да го до кос не, ос вен ако той не по же лае.

За да до би ем по-пъл на пред с та ва за Учи-
тел с т во то, тряб ва да до ба вим още не що. Учи-
те лят тряб ва да е в чо веш ко тя ло, тряб ва да е 
въп лъ тен. Мно зи на, дос тиг на ли та зи сте пен на 
раз ви тие, не по е мат по ве че бре ме то на плът та, 
а слу жей ки си са мо с ду хов но тя ло, се от да ле ча-
ват от та зи зе мя и оби та ват по-вис ши цар с т ва 
на съ щес т ву ва не.

Ево лю ци я та мо жем да срав ним с път, кой-
то оби ка ля скло но ве те на ед на пла ни на, из ди-
гай ки се на го ре спи ра ло об раз но. Чо ве чес т во то 
бав но нап ред ва по не го, но от то зи общ път 
се от де ля пъ те ка, из веж да ща пра во на вър ха – 
пря ка, тяс на, труд на и стръм на, ко я то мал ци-
на ус пя ват да от к ри ят. Те зи мал ци на са уче ни-
ци те на Учи те ли те. Как то ня ко га, в дни те на 
Хрис тос, те тряб ва да на пус нат всич ко и да Го 
пос лед ват.

Ани Бе зант, Учи те ли те, стр. 23
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Нас то я що то сто ле тие ще пре жи вее ед на 
от оне зи го ле ми кри зи в ис то ри я та на чо ве чес-
т во то, ко и то по ла гат на ча ло на но ви кул ту ри. 
То зи, ко го то на Из ток поз на ват под име то Мъд-
рост-Ис ти на, и ко го то ние на За пад на ри ча ме 
Хрис тос, не след дъл го ще се въп лъ ти от но во 
на Зе мя та и от но во ще се дви жи сред шум ни-
те хор с ки тъл пи. С не го ще дой дат и ня кои от 
дру ги те Учи те ли, за да го под по мог нат в де ло-
то му и да раз не сат над лъж и на шир не го во то 
пос ла ние. Ди на ми ка та на днеш но то вре ме, не - 
по но си ми те то ва ри, под ко и то из не мог ват на-
ро ди те, зап ла хи те от све тов на вой на, ха о сът от 
раз лич ни мне ния – по ли ти чес ки, со ци ал ни и 
ре ли ги оз ни – всич ко то ва са зна ме ния на про ме-
ня що то се вре ме; ста ро то от ми на ва и се раж да 
но во то.

То ва, ко е то ид ва, ще бъ де на ис ти на един 
нов свят, на кой то ще ста нат сви де те ли днеш-
ни те де ца в сво я та въз мъ жа лост; за що то от но во 
се до чу ва древ но то сло во: “Ето, Аз тво ря но во 
Не бе и но ва Зе мя! Ето, Аз об но вя вам всич ки 
не ща!”

Ани Бе зант, Ми ро ви ят Учи тел, стр. 28

Слу ша ме мно го да се го во ри за прог ре са 
на чо ве чес т во то и ако се вгле да ме вни ма тел но 
в об к ръ жа ва ща та ни дейс т ви тел ност, ве ро ят но 
ще ус та но вим, че ня кои стъп ки в та зи на со ка 
дейс т ви тел но са нап ра ве ни. Стъп ки те не са ни-
то тол ко ва мно го, ни то тол ко ва го ле ми, как то 
оби чай но се хва лим, но в ня кои от но ше ния все 
пак сме се прид ви жи ли нап ред. Мал ко са оба че 
хо ра та, ко и то осъз на ват, че нап ре дъ кът на чо ве-
чес т во то, е всъщ ност нап ре дък на от дел ни те 
лич нос ти, и тъй ка то са ми те ние съ що вли за ме 
в то ва чис ло, то то зи нап ре дък не е ед на без съ-
дър жа тел на об ща те ма, пос та ве на за ака де мич-
но ра зис к ва не, а дейс т ви тел на, жи ва ре ал ност, 
в ко я то всич ки мо жем да учас т ва ме ка то се усъ-
вър шен с т ва ме.

То зи жиз не но ва жен въп рос се из п лъз ва 
твър де чес то от вни ма ни е то на хо ра та, за що то 
гос под с т ва щи те в све та кул ту ри за дъл го бя ха 
заб ра ви ли ве ли ка та ис ти на за пре раж да не то; 
но се га, ко га то то ва уче ние от но во се въз п ри е ма 
(най-мал ко то от во ди те ли те на но ва та ми съл), хо-
ра та за поч ват да раз би рат, че са мо у съ вър шен с т-
ва не в един ши рок сми съл е на пъл но въз мож но.  
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Ако ви се пред ло жи да пос т ро и те Лон дон с кия 
мост за един ден, вие ще от го во ри те, че е не въз-
мож но и ня ма да се за ни ма ва те по ве че с то зи 
въп рос; но ако зна е те, че за цел та раз по ла га те 
с нуж но то вре ме, то га ва не бих те от ка за ли да 
стро и те кол ко то е въз мож но по ве че на ден, ма-
кар да е не въз мож но ця ла та ра бо та да се свър-
ши на вед нъж.

Цел та не са мо на чо ве чес т во то ка то ця ло, 
но и на от дел на та лич ност, е съ вър шен с т во то; 
съ щес т ву ва път, по кой то та зи цел мо же да 
се пос тиг не и ви на ги е има ло хо ра, ко и то да 
указ ват на тър се щи те то зи път – Съ вър ше ни 
хо ра, ко и то са ми ве че са го из ми на ли. Те но сят 
име то Учи те ли на Мъд рост та. Пъ тят е те жък 
и тру ден, про це сът – дъ лъг и ба вен, най-ве че 
за що то хо ра та, ко и то го след ват, пра вят опит 
да ус ко рят раз ви ти е то си, да пре ми нат за ед но 
срав ни тел но крат ко вре ме ево лю ци я та, ко я то 
нор мал но от не ма ве ко ве; вто ро, за що то та ко ва 
уси лие вли за в кон ф ликт с ле ност та и стре ме-
жът към нас ла ди, ха рак тер ни за окол ния свят, 
и сле до ва тел но да вър виш, то ва оз на ча ва да 
вър виш сам и да ра бо тиш сре щу те че ни е то на 

об щия по ток.
Пред по ла гам, че всич ки же ла ем да се усъ-

вър шен с т ва ме, но труд нос ти те ни из мъч ват 
и усе ща ме не об хо ди мост от по мощ. Вре ме то 
се га е та ко ва, че тък мо днес ед на спе ци ал на по-
мощ е дос тъп на за всич ки – ед на бла гоп ри ят на 
въз мож ност за те зи, ко и то имат про зор ли вост-
та да я съз рат и ку ра жът да я из пол з ват. Не ка 
ни кой не си по мис ля до ри за миг, че изис к ва-
ни я та към кан ди дат-уче ни ци те на Учи те ли те са 
сни же ни; та ко ва не що е не въз мож но, но в на ше 
вре ме дейс т ват мощ ни си ли, ко и то об лек ча ват 
нап ре дъ ка.

Наб ли жа ва вре ме то на Зе мя та от но во да 
сле зе Ве ли ки ят мъж, Учи тел на све та и ос но ва-
тел на све тов ни ре ли гии, на ри чан на Из ток Бо-
ди сат ва, а на За пад – Хрис тос, за да раз к рие на 
чо ве чес т во то под но ва фор ма веч ни те ис ти ни; 
да съ бе ре в ед но всич ки пос ле до ва те ли на съ-
щес т ву ва щи те ре ли гии, ко и то са го то ви да при-
е мат и да изу ча ват Мъд рост та, сто я ща в ос но ва-
та на всич ки ре ли гии. Все ки, го тов да от х вър ли 
вън ш но то пок ри ва ло и да от п ра ви взор към 
сър це ви на та на ис ти на та, ще от к рие, че всич ки 
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те зи уж раз лич ни те ла имат в дейс т ви тел ност 
са мо ед на ду ша – Веч на та Ис ти на, към ко я то 
чо ве чес т во то веч но се е стре мя ло, но до го ля ма 
сте пен заб ра вя, зат руп вай ки я под теж ки те дре-
хи на ри ту а ли и це ре мо нии. Та ка че Ве ли ки ят 
Ми ров Учи тел тряб ва да дой де от но во, за да 
вдиг не бу ло то й и пак да я от к рие на хо ра та. 
Све тът не е ос та вен сам в пъ тя на сво е то раз ви-
тие, как то мно зи на от хо ра та днес пред по ла гат. 
Та ка мо же да ни се стру ва са мо ако соб с т ве ни те 
си ог ра ни че ни поз на ния при е мем за ме ро дав-
ни и та ка, виж дай ки са мо ед на та стра на на жи-
вота, без да мо жем да проз рем ця лос т ния му 
план, да стиг нем до без поч ве но то зак лю че ние, 
че та къв план ня ма.

Нап ро тив, ве ли чес т вен план има, но за да 
го съз рем, тряб ва да се из диг нем над жи тейс-
ки те тре во ги и да наб лю да ва ме Бо жес т ве на та 
си ла в ней на та твор чес ка дей ност. То га ва ще 
зна ем, че “тя гра ди, ру ши и от но во из г раж да 
Все ле на та; че как во то е съз да ла, нап ра ви ла го е 
по-доб ро от пред ход но то; че бав но се офор мя 
ве ли чес т ве ния об раз, кой то Той вае със сво и те 
из кус ни ръ це.”1

Све тът ви на ги е бил во ден и уп рав ля ван с 
все мо гъ ща мъд рост, кол ко то и мал ко да ула вя-
ме от бо жес т ве ния план, за да сме си гур ни, че 
е та ка; он зи, кой то се е на пъ тил към зна ни е то, 
не из беж но сти га до осъз на ва не то на то зи факт.

Днес, ко га то е вре ме то за по ред ния го лям 
тла сък в ево лю ци он но то раз ви тие на чо ве чес-
т во то, всич ки си ли на ръ ко во де щи те све та от-
де ли3 се със ре до то ча ват в та зи на со ка. Та ка се 
об ра зу ва мо щен енер ги ен по ток и ако чо век се 
хвър ли сме ло в не го, ще бъ де под по мог нат от 
нас тъ па тел но то му дви же ние, ще по лу чи тла-
сък да по е ме по пра вил ния път, кой то ина че 
мно го по-труд но се на ми ра.

Как во тряб ва да нап ра вим, за да дос тиг нем 
то ва бла го? Тряб ва ре ши тел но да зас та нем на 
стра на та на Учи те ля, кой то ид ва, на стра на та 
на доб ро то сре щу не доб ро то, на ал т ру из ма сре-
щу его из ма. Ра бо та та във връз ка с ид ва не то на 
Хрис тос се под раз де ля на три ета па:

 1) Под гот вя не на ус ло вия за ид ва не то му;
 2) Слу же не и по ма га не на Учи те ля, до ка то 

1 В ползваното издание не е посочен източникът на цитата. – 
Б. ред.
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е на Зе мя та;
 3) Про дъл жа ва не на не го во то де ло след ка-

то той си оти де.
За се га тряб ва всич ки да със ре до то чим уси-

ли я та си вър ху пър вия етап, тъй ка то той е не 
са мо не об хо ди мост в то зи мо мент, но и въз мож-
но най-доб ра та пред пос тав ка за из пъл не ние на 
след ва щи те два. Ра бо та та ни в то ва от но ше ние 
е двой на – да под гот вим се бе си и да под гот вим 
дру ги те, за да ви дят и те Свет ли на та, ко га то 
проб лес не; Свет ли на та, ко я то прос вет ля ва 
все ки чо век, ид ващ в све та; Свет ли на та, ко я то 
пре ди две хи ля ди го ди ни дой де да све ти в тъм-
ни на та, но тъм ни на та не я поз на.4

За да бъ де в по мощ на сво и те чле но ве при 
под гот вя не то на пъ тя на Си на Бо жий, Те о соф с-
ко то об щес т во ос но ва в своя кръг ор де на “Звез-
да та на Из то ка”. Що се от на ся до на ша та лич на 
под го тов ка, ня ма ни що по-доб ро от то ва да за-
жи ве ем ис тин с ки ве ли ко то уче ние, да де но ни 
от во да ча на ор де на с без цен на та не го ва кни га 
“При но зе те на Учи те ля”5. Не ка от нея се по у-
чим как да ра бо тим още от се га в име то и в ду ха 
на Учи те ля, кой то ско ро ще дой де, та ка че да 

бъ дем сред те зи, ко и то са в очак ва не на не го во-
то ид ва не.

Не ка не про пус нем та зи ве ли ка въз мож-
ност; да но ус пе ем да се под гот вим, за да иг ра ем 
по не мал ка ро ля в чу до то и сла ва та на де ня, кой-
то още от се га за поч ва да се за зо ря ва. За нас, как-
то и за хо ра та в древ ност та, мо же да се ка же:

Бла же ни са очи те, ко и то виж дат то ва,
що вие виж да те; за що то, каз вам ви,

мно го про ро ци и ца ре же ла е ха да ви дят, 
що вие виж да те, и не ви дя ха, и да чу ят,

що вие чу ва те, и не чу ха.6

3 Имат се предвид седемте Лъча, в които се осъществява 
понастоящем човешката еволюция: на администрацията 
(жизнелюбието), религията (молението), философията 
(проницанието), изкуството (предсказанието), науката 
(доктрината), предаността (целостта) и делотворството, 
ръководени съответно от Учителите Мория, Кутхуми, Венеци-
анеца, Серапис, Иларион, Иисус и Ракоци, които съставля-
ват международното правителство. За подробности вж сп. 
”Нур” 5/95 (www.nur.bg). – Б. ред.
4 Парафраза от ев. на Йоан, 1: 5-10. – Б. ред.
5 “При нозете на Учителя” от Кришнамурти, изд. – Б. ред.
6 Ев. от Лука, 10: 23-24
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Не ка не бъ дем сред хо ра та, ко и то от глъч ка-
та на све та не мо гат да чу ят гла са на Пред вес т ни-
ка, въз вес тя ващ ид ва не то на но вия ден; не ка не 
бъ дем сле пи за свет ли на та на то ва за зо ря ва не, 
как то ня ко га, ко га то Той дой де в Па лес ти на; 
да ли ще сме мно го или мал ко, не ка по не сме 
го то ви да Го поз на ем, ко га то ни по се ти и да ри 
свет ли на на сто я щи те в тъм ни на та и сян ка та на 
смърт та, за да на со чи на ши те стъп ки по пъ тя 
към Ми ра.

Чарлз Лед би тер, Ед на бла гоп ри ят на 
въз мож ност, стр.43-46

Хенри Олкът, Ани Безант, Чарлз Летбитер
Адияр, Мадрас 1905
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