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Излиза 2 пъти в месеца

Каквото е храната за тяло-
то, това са мислите за душа-
та.  Причината за всички ваши 
неприятности в живота ви и 
в домовете ви са вашите ми-
сли, тъй като всяка мисъл е 
център, който привлича други 
мисли към нея.  Ако възприе-
мем една добра мисъл, тя е във 
връзка с други добри мисли, а 
когато се свързваш с лоши ми-
сли, то тогава всички лоши ми-
сли те сполетяват. 
Лошите мисли и чувства 
правят кръвта нечиста. 

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 3, 8  

Има на Земята една ложа от учени, кои-
то се събират да разискват разни научни 
въпроси само един път в годината. Тези 
посветени хора знаят за Земята, за ней-
ното минало и настояще много повече от 
всички съвременни учени, представители 
на официалната наука. Ала що се отнася 
до бъдещето на Земята и те не го знаят 
положително, и те правят предположения 
за него.

Освен тази ложа от посветени на Земята 
има на Слънцето друга една ложа от Ве-

За  Махабхарата
Борис БалкХ
 
Махабхарата е литературното произведение – законода-

тел в човешката история и цивилизация. Няма друг епос 
или книга, който толкова задълбочено, подробно и всеобх-
ватно да е въплътил в себе си тайните на мирозданието и 
да е постановил толкова много традиции. Махабхарата е 
световна съкровищница, в чието начало е записано:“Тава, 
което тук го пише, и другаде го пише. Тава, което тук го 
няма, никъде го няма.”

Почти за всяка дума от Махабхарата може да се напише 
отделна глава. От почти всяко изречение - отделна книга. 
Но разстоянието във времето и пространството е отдале-
чило мирогледите на съвременните и древните хора до та-
кава степен, че днес ние не разбираме техните послания.

Главната идея в епоса е борбата за власт между два 
рода – Пандави и Каурави. Според повествованието те са 
първи братовчеди, а целият епос се възприема като кра-
сиво литературно произведение, с висока художествена 
стойност и безспорни исторически, етнографски и др. све-
дения за период от няколко хиляди години.

Но същността на написаното в Махабхарата е друга. Там 
има два основни пласта. Първият е описание на физиче-
ските промени в полето около земното ядро. Той е водещи-
ят – идейната същност на епоса. Вторият е исторически, 
документален – за истински герои и събития. Смесването 
на тези два пласта чрез символиката, посредством раз-
лични художествени похвати се извършва от неизвестни 
автори в продължение на хилядолетия. Автори с различни 
творчески възможности, реални познания и мироглед, кои-
то са полагали идеалните небесни явления върху реалните 
земни, човешки деяния. Затова отделните части се разли-
чават по своята художествена стойност. Едни са  добри, 
други - талантливи, а някои – гениални. Накрая целият епос 
е събран в едно цяло произведение.

Родът на Пандавите се състои от петима братя, юриди-
чески синове на Панду, биологически на петима богове. Те 

лики посветени, които знаят положително 
не само миналото на нашата планета, но 
и нейното бъдеще.

Но и едната, и другата ложа са само ор-
гани на онзи велик всемирен организъм 
от съвършени, високо напреднали съще-
ства, които образуват Великото всемирно 
братство. Тези съвършени същества са 
несравнено по-напреднали и от най-гени-
алните човеци на Земята, защото са из-
лезли много по-рано от хората от Първото 
начало. Всички те са минали по известен 

път на развитие под ръководството на Бо-
жия Дух и са достигнали до тази степен на 
развой, на която сега се намират.

И когато ние говорим за Великото все-
мирно братство, подразбираме онази 
йерархия от разумни същества, които са 
завършили своята еволюция милиони и 
милиарди години преди хората и сега на-
правляват целия Космос. Те го направля-
ват, защото сами са взели участие в него-
вото създаване под прямото ръководство 
на Великия Божи Дух. И като се има пред 
вид разумното устройство на цялата Все-
лена - с всичките нейни галактични сис-
теми, с всичките й безбройни слънца и 
планети; като се има пред вид дори само 
онази висша механика и техническо съ-

на стр. 2, 8 
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са символи за петте фини неща в природата, на-
ричани в Индия татви. Петте татви се възпри-
емат от петте човешки сетива.

Първият брат е Юдхищхира, (син на бог Дхар-
ма) съответствие на татва акаша – звука.

Вторият е Бхимасена, (син на бог Ваю) съот-
ветствие на татва ваю – топлината.

Третият е Арджуна, (син на бог Хиндра) съот-
ветствие на татва теджас – светлината.

Тези трима братя са родени от първата съпру-
га на Панду – Кунти и са символи за физически 
величини.

Четвъртият брат е Накула, съответствие на 
татва притхви – мирис. 

Петият, близнак с Накула, е Сахадева, съот-
ветствие нататва апас – вкуса.

Тези двама братя са синове на близнаците, 
полубогове Ашвини и са родени от втората съ-
пруга на Панду – Мадри. Те са символи за хими-
чески величини.

Истинското име на рода е Пан Деви – общо-
материални деви. Те са правилата от Единния 
природен закон, които управляват (изграждат, 
поддържат и разграждат) звука, топлината, свет-
лината, вкуса и мириса – ефирната материя – 
елементарните частици, от които се изграждат 
химическите елементи – твърдата материя.

Според епоса Юдхищхира е старейшината на 
Пандавите. Познава моралния, обществения за-
кон Дхарма и като цар го спазва и прилага без-
компромисно. Но като символ за звука, всъщност 
е вещ за електромагнитните трептения въобще, 
за целия електромагнитен спектър, а Дхарма, 
баща му, е електромагнитният спектър.

Родът на Кауравите се състои от сто братя и 
една сестра, първи братовчеди на Пандавите. 
Те са символи за Твърдата материя – химиче-
ските елементи. Числото сто тук е само символ 
за множество, а точният брой на химическите 
елементи е записан в Евангелие от Йоан: „Зато-
ва Симон Петър се качи на ладията та извлече 
мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой 
сто петдесет и три; и все, че бяха толкова, 
мрежата не се скъса.”

Споровете и враждата между двата рода, на-
края довеждат до неизбежна война между тях. 
Тя е описана в поемата Бхагавад Гита, най-ярка-
та част от епоса.

Но както във всяко литературно произведение 
и в този епос има добри и лоши. Пандавите са 
добрите, Кауравите – лошите. А най-големият 
злодей в епоса е най-големият от братята Ка-
урави – Дурьодхана. Той е символ за първия хи-
мически елемент – водорода. Най-избухливият, 
горящ и опасен.

Учените твърдят, че около ядрата на звездите 
и кометите гори водород.

А що се отнася до това, че Пандавите са до-
брите, а Кауравите лошите в епоса, знаем, че в 
човешките взаимоотношения категориите добър 
– лош са относителни и се определят винаги от 
позицията на говорещия или пишещия, а той се 
ръководи от общоприетите морални норми на 
своето време, наложени от определено фило-
софско течение или религия. Така е и днес. Като 
ехо от ония времена религиите са постановили, 
че Раят е горе, а Адът долу и който се стреми и 
служи всеотдайно и предано Богу ( разбирай на 
църквата, разбирай на църковниците) ще отиде 
в Рая, а който се съмнява и не го прави, ще се 
пържи в Ада.

Но ако отделим небесното от земното, заб-
равим за човешките пристрастия и се обърнем 
към правилата във Вселената, ще „видим” че 
във Всемира няма морал, етика, състрадание 
и милост! Там има Закон и правила и се случ-
ва винаги това, което е предвидено в Закона и 
правилата! Безусловно! Каквото трябва да се 
роди – се ражда! Каквото трябва да съществува 

– съществува! Каквото трябва да умре – умира! 
Затова в Бхагавад гита, когато войнът Арджуна 
се колебае дали да воюва срещу своите родни-
ни и приятели, бог Кришна (аватара на бог Виш-
ну – Законът) му казва приблизително следното: 
„Убий ги, защото аз вече съм ги убил”.

В реалните небесни условия борбата се води 
между елементарните частици и химическите 
елементи. В началото са елементарните частици 
– ефирната материя, а по-късно от тях се изграж-
дат химическите елементи – твърдата материя. 
Още по-късно химическите елементи отново ще 
се разградят на елементарни частици, а твърда-
та материя ще стане отново ефирна.

В същия порядък се предава и властта между 
Пандави и Каурави в епоса. Първо на власт са 
Пандавите. След това Кауравите чрез машина-
ции получават власт над половината царство, а 
по-късно чрез измама – игра на зарове, успяват 
да си присвоят властта над цялото царство, за 
срок от дванадесет плюс една години (времето 
на Зодиака).

Казано по друг начин, води се борба между 
ефирното агрегатно състояние на материята и 
останалите две – течно и твърдо. Потвържде-
ние за това е следният текст от книгата Джан, 
послужила на Елена Блаватска за написване на 
„Тайната доктрина”: „През време на Четвърта-
та Вечност Синовете получават заповед да 
създават своите Образи. Една трета отказ-
ва, двете други приемат. Проклятието е про-
изнесено. Те ще се родят в Четвъртата, ще 
страдат и ще причиняват страдание. Това е 
Първата Война. По-древните Колела се вър-
тят надолу и нагоре…Искрата на Майката 
изпълни всичко. Имаше война между Творците 
и Разрушителите. Водеше се битка за Прос-
транство. Семето се появяваше отново и от-
ново.”     

„Една трета“ (първата третина) е ефирът – 
елементарните частици. В него няма „образи и 
форми“, защото те (Пан Девите) „отказват да 
създават своите образи и форми“. Те са „Раз-
рушителите“.

„Двете други“ (втората и третата третини), са 
течното и твърдото агрегатни състояния на ма-
терията. Те (Кауравите) „приемат да създават 
своите образи и форми“. Те са „Творците“. Но 
за съществуването и на едните и другите е не-
обходимо „пространство“.  Затова „водеше се 
битка за пространство. Това е първата вой-
на.“

В четиринадесета песен от Бхагават гита, е 
описана същността и действието на трите гуни 
върху отделния човек. Там бог Кришна говори 
на война Арджуна, споменаван в текста с много 
имена.

 
„Върховносияйният каза:
 
Ще разкрия пред теб по-нататък
това най-висше от всички знания.
Щом мъдреците в света го постигнат –
постигат пълното съвършенство.
 
Приютени във висшето знание,
те придобиват моята същност:
нито се раждат при сътворението,
нито умират при разрушението.
 
Великият Брахма е моята утроба.
В нея аз поставям зародиша.
И така се пораждат всички
същества на света, о, Бхарата.
 
Каквито и тела да се раждат
в различни утроби, о, Каунтея,
Брахма – природата – им е утроба,
а аз съм бащата: аз давам семето.

 
Святост – саттва, Страст – раджас и 
Тъма –  тамас
са трите сили на природата.
Те свързват с тялото, о, Мощноръки,
Непреходното Въплътено.
 
От тях саттва – сияйна и здрава,
поради своята неопетненост –
обвързва с връзки от земно щастие
и от познание, о, Безгрешни.
 
Раджас е силата на пристрастията,
родена от жажда и от привързване.
Тя оковава в плътта Въплътеното
чрез веригата на деянията.
 
Тамас е рожбата на незнанието,
която мами в света въплътените:
оковава ги с тъпо лентяйство
и летаргичен сън, о, Бхарата.
 
Саттва привързва към щастието.
Раджас привързва към действието.
Тамас, като забулва знанието,
привързва към мързела и нехайството.
 
Потискането на Страстта и Тъмата
предизвиква в човеците Святост.
На светостта и Страстта – 
Тъмнодушие.
На Тъмата и Светостта – Страстност.
 
Когато през всички врати на тялото
прониква светлината на знанието,
тогава със сигурност можеш да кажеш,
че надделява Светостта – саттва.
 
Сатва гуна, е символ за ефирното агрегатно 

състояние на материята - атмосферата. Раджас 
гуна за течното – водният океан. Тамас гуна за 
твърдото – земната кора. А трите гуни заедно са 
наричани „Пътят на лотоса“, защото той същест-
вува в трите гуни едновременно. Корените му са 
в почвата, стеблото във водата, а листата и цве-
товете във въздуха.

В решителната битка на полето  Курукшетра 
(околоземното поле) взимат участие почти всич-
ки царе на Индия, на страната на Каурави или 
Пандави. Войните от двете армии са в много-
бройни роднински връзки в пряка и съребрена 
линия – символ за действителните връзки на 
елементите в природата и те могат да се разче-
тат, ако се знае какво точно означават имената 
и прозвищата на боговете и героите от Махаб-
харата.

Тъй като в повествованието са преплетени ре-
алните исторически и битово житейски събития с 
небесните, божествените, в епоса не могат ясно 
да се отделят и откроят качествата и делата на 
отделните богове. Затова ще добавя няколко ци-
тата от други древни индийски писмени източни-
ци, цитирани в книгата „Индийска митология“ от 
Джон Напърт, в които те са описани с най-харак-
терните си качества и деяния.

В древността мъдреците са знаели, за раз-
лика от съвременните учени, че изграждането, 
съществуването и разграждането на всичко във 
Вселената е кръговрат. Времето и простран-
ството се появяват от небитието, съществуват 
в битието и изчезват отново в небитието.„По 
време на Великия потоп демонът Хаягрива 
откраднал Веда и Вишну се превърнал в риба, 
за да държи нещата под око, докато земният 
живот бил спрял. Брахма и Шива потънали в 
размисъл. Само Вишну бил нащрек. Когато въз-
никнал Брахма и светът се започнал отново, 

За  Махабхарата
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На стр. 8

вършенство, с които Земята е построена, може 
да се съди какъв мощен ум, какъв мощен дух 
са имали тези гениални творци, които са рабо-
тили за осъществяване на Божествения план 
на мирозданието.

Според степента на знание и развитие и спо-
ред службата, която изпълняват, тези съще-
ства са наредени в една йерархична стълба, 
в едно органично чиноначалие, чиито степени 
са познати под имената:

серафими - Братя на Любовта;
херувими - Братя на хармонията;
престоли - Братя на волята;
господства - Братя на интелигентността и 

радостта;
сили - Братя на движението и растенето;
власти - Братя на външните форми и изку-

ствата;
началства - Братя на времето, състоянието 

и такта;
архангели - Братя на огъня и топлината;
ангели - носители на живота и растителнос-

тта.
Последният, десети чин ще заемат напред-

налите човешки души.
Всички вкупом представят великият Косми-

чен човек.
Дейността на тези същества е така хармо-

нично разпределена, че всяко от тях знае кога, 
как и какво да работи. Те направляват функци-
ите на великия миров организъм, който включ-
ва в себе си всички слънчеви системи.

А според нас има три вида слънчеви систе-
ми. Първите, които са органи на цели звездни 
вселени, образуват материалния физически 
свят, изтъкан от най-плътната материя, макар 
и тя да е на степени. Вторите са направени от 
по-фина материя, от материята на духовния 
мир и спадат към ангелския свят. Третият вид 
слънчеви системи образуват в своята съвкуп-
ност Божествения свят и са направени от най-
фината, най-висша материя.

И Небето, за което се говори в свещените 
писания, не е онзи син свод над нас, зад кой-
то се губи мировото пространство, и на който 
светят нощно време звездите. Небето е орга-
низирано от висши същества, от велики души 
и затова то е велико в своите действия. Анге-
лите, които населяват Небето, са велики души, 
които постоянно изпращат светлината си по 
целия свят. Енергията на тяхната мощна ми-
съл се разпределя из целия Космос и движи 
като една колективна сила всичко в света.

Не мислете, че ангелите са някакви неве-
ществени същества, някакви призрачни „ду-
хове“. Те са същества, чиито тела са високо 
организирани, образувани от чиста, лъчис-
та материя. Един ангел може така да владее 
тялото си, че да става видим и невидим. Той 
може свободно да пътува в безпределното 
пространство със скорост много по-голяма от 
тази на светлината. Той може да преброди 
цели слънчеви системи, цели звездни вселени.

Ангелите също се намират на разни степе-
ни на развитие, но те се делят изобщо на две 
велики царства. Тези от по-високото царство 
рядко слизат на Земята, а принадлежащите 
към по-долното царство слизат по-често да по-
магат за духовното повдигане на хората. Тези 
велики братя на човечеството са произлезли 
все от човешката раса, но са минали по свой 
път на развитие милиарди години преди зем-
ния човек, при условия много по-благоприятни, 
които са използвали разумно.

И ако животът на човечеството върви по из-
вестен план, ако на Земята процъфтяват кул-

тури, с техните науки, религии, изкуства, ако 
хората имат един вечен стремеж към развитие 
и съвършенство, това се дължи на тези разум-
ни същества, които са тясно свързани с хора-
та и постоянно работят и се грижат за тях. От 
техните сърца блика Любов, радост и живот. 
И благодарение на този техен импулс хората 
живеят и се стремят. Тяхното желание е чове-
чеството да добие онази светлина, която те 
имат, онази свобода, на която те се радват. Те 
искат да научат човеците да живеят съобраз-
но с онези велики закони, по които те живеят. 
А те прилагат най-разумните закони в света. 
Те водят най-чистия и възвишен живот, живот 
на абсолютно безкористие. В своята велика 
самоотверженост тези любящи служители на 
Бога сами слизат на Земята в човешка фор-
ма, за да помагат на хората. Те постоянно из-
пращат свои посланици на Земята в една или 
друга форма. Всички гении на човечеството, 
всички велики хора, светии, адепти, всички 
учени, писатели, държавници, които помагат 
за развитието на човечеството в едно или дру-
го направление, са все служители на Великото 
всемирно братство. То избира изсред чове-
чеството най-напредналите души и ги подготвя 
за духовна работа сред техните братя.

В съвременното човечество има хора, които 
притежават по-тънки духовни сили, които имат 
по-фино устройство. Те се отличават с високо 
организирани, пластични тела, защото водят 
абсолютно чист и свят живот. Тяхното изключи-
телно развитие тъкмо ги прави годни да бъдат 
духовни помагачи на човечеството. Най-висо-
ко напредналите измежду тях са завършили 
своето развитие на Земята и имат обширни 
познания. Те знаят много неща от онази поло-
жителна, абсолютна, Божествена наука, която 
е съществувала още от създаването на света. 
Много от тях живеят на Земята с хиляди годи-
ни. Минали през процеса на възкресението, за 
тях не съществува ни смърт, ни прераждане. 
Тези човеци, наречени „синове Божии“, в чиито 
духове и души Бог живее, които са свързани с 
целия разумен свят, с всички напреднали съ-
щества във всички слънчеви системи, са онези 
именно велики души, Учители на човечество-
то, които са достигнали най-високите прояви в 
мисъл и дело - във всички направления. Те са 
онези мощни духове, които явно или скрито за 
нас подтикват човечеството напред. Зад всяка 
духовна дейност на Земята, зад всяка духов-
на проява стоят тези братя. Зад всеки велик 
човек, зад всеки велик поет, музикант или ху-
дожник стоят пак те. Защото, за да се прояви 
един гениален човек на Земята, трябва хиляди 
гениални души да се обединят и да се изразят 
чрез него. За да се прояви един Учител, трябва 
всички разумни души да се обединят в него.

Що е Христос? - Христос е колективен дух. 
Той е сбор от всички синове Божии, чиито души 
и сърца бликат от Любов и живот. Всички сино-
ве Божии, съединени в едно, всички разумни 
души, които живеят в Божествено единение - 
това е Христос. В този смисъл той е Глава на 
Великото всемирно братство.

И звездата, за която се говори в Евангели-
ето, че се явила при раждането на Христа, е 
била нещо живо: тя е представлявала сбор 
от живи същества, слезли отгоре, за да опо-
вестят идването на Христа. Ала само тримата 
мъдреци от Изток - велики Посветени, видяха 
и познаха тази звезда. А тези трима мъдреци 
бяха също служители на Великото всемирно 
братство.

И така, помнете: Единствената Велика общ-

ност, която сега съществува в света, това е Ве-
ликото всемирно братство.

Онези членове от Великото всемирно брат-
ство, които ръководят развитието на човечест-
вото и го водят към светли бъднини, не обра-
зуват някакво видимо за хората общество или 
организация. Те съставят един жив колекти-
витет, една разумна общност, съществуваща 
извън покварените условия, сред които хората 
живеят. И затова е смешно да се говори, че се-
далището на това Братство е тук или там, сред 
този или онзи народ.

Всички тези Велики братя, които работят в 
духовните сфери на Земята, са от седем йе-
рархии, от седем категории. Едни от тях при-
надлежат на Любовта и се наричат „Братя на 
Любовта“. Други принадлежат на Мъдростта и 
се наричат „Братя на Мъдростта“. Те поддър-
жат науките и изкуствата и носят знание на 
човечеството. Трети от тях се наричат „Братя 
на Истината“. Те внасят свобода в човешките 
умове и сърца. Те внасят онази свобода, която 
прави човешкия дух, човешката душа, човеш-
кият ум и сърце свободни - свободни в пълния 
смисъл на думата. Други се наричат „Братя на 
Справедливостта“ - те носят правда на чове-
чеството и се разпореждат с онези невидими 
блага, от които съвременните хора имат нуж-
да. Пети се наричат „Братя на Добродетелта“, 
шести - „Братя на Красотата“, и най-после ид-
ват онези, които носят името „Йеховисти“. Това 
обаче не са същинските имена на тези Братя. 
Аз не мога да ги произнеса, защото те са све-
щени.

Тези Братя не са така обикновени, както 
хората си мислят. Всеки един от тях може да 
вдигне Земята на ръката си и да я метне като 
топка в пространството! А те могат да напра-
вят това, защото зад тях стои нещо още по-
мощно, по-велико, на което те са служители. 
И когато някои мислят, че могат да се противо-
поставят на тези Братя, това показва, че те не 
разбират дълбокия смисъл, който се съдържа 
в понятието „Бял брат“. Ако е въпрос за сила, 
тези Братя разполагат с най-мощната сила. Те 
така добре познават функциите на човешкия 
мозък, че в един ден могат да приспят цялото 
човечество. Какво представляват и най-мощ-
ните съвременни оръдия пред силата на тези 
Велики братя? Ала те не искат да си служат с 
крути мерки - те оставят хората сами да опитат 
нещата, макар с цената на хиляди страдания, 
защото само страданията са в сила да ги обла-
городят и изправят.

И хората ще разберат един ден, че в све-
та има една велика правова държава, чиито 
граждани - синовете Божии - са най-разумните 
същества, които живеят според Божия закон и 
вършат Неговата воля. Няма да остане народ 
в света, който да не изпита силата и могъще-
ството на тази правова държава.

Но ако хората днес не вървят в правия път, 
причината е, че в противовес на Великото бяло 
братство, работи друга една ложа от интели-
гентни същества, които не са разбрали дъл-
бокия смисъл на живота и имат диаметрално 
противоположни разбирания за него. Те обра-
зуват така нареченото Черно братство. Чер-
ното братство е една йерархия от същества, 
които заемат различни степени, в зависимост 
от тяхната интелигентност. За да дам една 
ясна представа за тяхната функция, ще кажа, 
че докато Бялото братство работи в клоните 
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Борислав ИВаНОВ

(Продължение от  брой 7)

Истината е вечна и безсмъртна, затова тя 
пресъздава вечния живот. Лъжата рано или 
късно умира, затова тя възпроизвежда смър-
тта. Лъжата разяжда човешката душа, превръ-
ща хората в зверове. Нравствената вяра учи 
хората, че благата и щастието са предназначе-
ни за този, за когото „истината е най-доброто 
благо”, т.е. който следва пътя на истината. Ако 
човек избере пътя на лъжата, неминуемо ще 
изгуби всички радости в живота. (Ормазд, Яшт 
33). Истината е заложена в основите на вяра-
та и на доверието между хората. Доверието в 
обществото се утвърждава чрез нравствени и 
законови норми. Ето защо нравствената рели-
гия слага знак за равенство между Аша – исти-
ната и справедливостта, и между Арта – поря-
дъка, реда, организацията. В духовната сфера 
на човека Аша се осъществява като истина и 
праведност (техни противоположности са лъ-
жата и несправедливостта), а в природата и в 
обществото - като закономерност и ред (техни 
противоположности са хаосът и беззаконие-
то). За християните истината също е висше 
благо. Исус Христос заявява на своите после-
дователи: „Истината ще ви направи свобод-
ни.” (Йоан 8:32), а също така: “Аз съм пътят 
и истината, и животът.” (Йоан 14:6). В по-къс-
ната зороастрийска традиция Аша Вахища се 
идентифицира с огъня на домашното огнище.

От къБъ – купа, купел, капище, кюп, гюм, 
гювеч, гумно (с преход на „б”  във  „в” и „м”), 
произлиза понятието „медното гумно” на бъл-
гарите, представляващо купел от медна сплав, 
в който гори свещеният огън на българската 
вяра (вж. фиг. 8). Именно в „медното гумно” на 
българите ромейските императори мечтаели 
да забият меча си, като триумф на пълна по-
беда над България. Защото те са знаели, че 
унищожаването на вярата със сигурност води 
до унищожаване на държавата. Което в слу-
чая исторически се потвърждава от гибелта на 
Първото българско царство след насилстве-
ната християнизация.

Белият цвят е цветът на Ахура Мазда, цвят 
на Духа, цвят на божествената Мъдрост, която 

на, женско начало, война, материя, цар. Така 
че за обикновените българи мартениците най-
вероятно изразяват житейската философия 
за живота като хармонично единство между 
материя и дух, между топло и студено, между 
младо и старо, между лято и зима, между жен-
ското и мъжкото начало.

На фиг. 9-1, върху оловен печат от 8-9 век, 
намерен в Плиска, се вижда птица, държаща 
в човката си клонче с неразлистен цвят, силно 
напомнящ за класическото култово изображе-
ние на лотосовия цвят. Лотосът (водна лилия) 
също представлява соларен символ, защо-
то сутрин се ориентира на изток към изгрева 

вото е  разположено гнездото на величестве-
ната птица Сенмурв (Симург, Саена) - цар на 
птиците. При всяко нейно кацане от дървото 
падат семена от всички растения. Присъства-
щата наблизо птица Камрос (Чинамрош) ги съ-
бира с човката си и чрез дъждовните води ги 
разсажда по цялата земя. Както се вижда по 
самото име на птицата Чинамрош (Камрос), тя 
представлява ранен прототип на популярната 
през Средновековието птица-закрилник Сен-
мурв (Симург, Саена) и е останала свързана с 
нея в късната зороастрийска литература. Наз-
ванието, предполагам, идва от ЗъНъ Мъ ЮРъ 
– слънце има крила – крилато слънце, слън-
чева птица – митологема с най-древен произ-
ход от крилатия слънчев диск, означаващ по-
лучаване на защита от самото слънце (летящ 
слънчев щит). В някои по-стари зороастрийски 
текстове птицата Сенмурв отсъства, но и без 
друго по името на птицата Чинамрош (Камрос) 
се вижда, че става въпрос за една и съща 
митологична птица-спасител, само че от раз-
лични исторически епохи на Зороастризма. 
Птицата Сенмурв (Саена, Симург), която се 
появява много по-късно в легендите, най-чес-
то се изобразява с глава на куче, тяло на паун 
и лапи на лъв, докато образът на нейния най-
древнен аналог, птицата Камрос, би трябвало 
да изглежда нещо средно между орел, петел 
и гарван – най-известните птици, универсални 
емблеми на слънцето през древността. По ду-
мите на Ахура Мазда: „От всички драгоценни 
птици, враната е най-драгоценна” ( вж. „Бун-
дахишна” - Сътворение на основите). Навярно 
защото в най-древната соларна птица – гарва-
на, много изследователи съзират свещената 
зороастрийска птица Вараган - „птица на мъд-
ростта и на победата”, приносител на божест-
вената благодат „царската хварна”. Птицата 
Камрос също се проявява в ролята на закрил-
ник. Когато арийците са застрашени от напа-
дение на чужди народи, птицата Камрос каца 
върху вражеските земи и изкълвава враговете 
като зърна...

От другата страна на оловния печат от Плис-
ка също е изобразен знакът на Ахура Мазда 
IYI във венец от огнени езици (вж. фиг. 9-2). С 
тази разлика, че отгоре върху знака е поста-
вен кръст „+”, което говори за соларна насо-
ченост на цялата емблема. Но през 8-9 век, 
почти два века след превземането на Персия 
от арабите, Зороастризмът като държавна 
религия отдавна е престанал да съществува. 
Ето защо с основание може да се приеме „+ 
IYI” от фиг. 9-2 за знак на кеянидския богатир 
Сиявуш, издигнат до божествен ранг на Скит-
ски Христос в религията на българските кано-
ве от Първото българско царство. На сияйния 
конник-бог Сиявуш дължат своята божествена 
власт българските владетели канове, считащи 
се за негови преки потомци – „канове сюбиги” 
– конници сияйно божествени. За мащабите 
на разпространение на българското „Скитско 
Християнство” в Скития, може да съдим по 
„кръстовете” върху куполите на църковен храм 
от миниатюра в „Изборника на Светослав” от 
11 век (вж. фиг. 10), които на вид стоят много 
по-близко до знака „+ IYI” на Скитския Хрис-
тос Сиявуш, отколкото до християнския кръст. 
Това говори за мъчителен и продължителен 
преход от Скитското Християнство към Пра-
вославното Християнство на скитските народи 
под диктата на Константинопол. Почитан както 
сред индоирано-езичните, така и сред тюрко-

СИЯВУШ – БОГ 
СИЯЕН КОННИК

Медното гумно

създава света и движи природата. Червеният 
цвят е цветът на Аша Вахища, цвят на истина-
та, на огъня, на Вярата. Ето защо съчетаването 
на бялото и червеното според зороастрийския 
култов код би трябвало да означава послание 
за съпричастност към нравствената вяра. В 
Зороастризма връзването на преплетени въ-
жета и връзки има изключително важна риту-
ална стойност. Например тройно преплетени-
ят пояс служи за отличителен белег на всеки 
посветен зороастриец. Вързани шалчета-мар-
теници са задължителен атрибут в облеклото 
на персийските шахове. Навярно същата тази 
традиция виждаме запазена в днешния бъл-
гарски обичай за връзване на мартеници. По 
принцип белият цвят се счита за символ на 
старост, студ, мъжко начало, мир, дух, жрец, а 
червеният цвят за символ на младост, топли-

на слънцето. Ето защо в древния свят считат 
лотоса за свещено растение. Според сред-
ноазиатските легенди, на местата, където са 
паднали капки от пролятата кръв на Сиявуш, 
поникват лилии. Птиците-духове са ангелите 
в Авеста, те закрилят праведните и се грижат 
за тяхното благоденствие. Според мен птица-
та върху оловния печат е птицата Чинамрош, 
която свързва зороастрийската митология с 
култа към свещеното „Дърво на живота”, култ 
дълбоко вкоренен в скитската духовност. Спо-
ред по-късната зороастрийска литература 
(напр. в „Дадестан-и Меног-и Храд” – „Беседи 
на духа на разума” от 6-9 век) „Дървото на жи-
вота” или „Райското дърво”, „Дървото на всич-
ки семена”, „Всеизцеляващото дърво” расте в 
зороастрийския рай Арияна Вежа, на висока 
планина в морето Ворукаша. На върха на дър- На стр.  7

Миниатюра от „Изборника на Светослав”
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Продължение от бр. 7

Дали чудесата, които виждаш 
в квантовия свят ни показват 

нашите най-големи възможности 
или ограничеността на нашата 

наука? Възможно ли е спонтанното 
изцеление от болести, незабавната 

връзка с всеки и всичко и пътуването 
във времето да са нашето истинско 

наследство във Вселената?

Грег БРейдъН

Изглежда, че колкото повече се отклоняваме 
от своята естествена връзка със Земята, със 
своите тела, един с друг и с Бога, толкова по-
празни ставаме. В своята празнота се стремим 
да напълним своя вътрешен свят с „неща”. Ко-
гато погледнем на света от тази гледна точка, 
не мога да не се сетя за подобната дилема, 
представена в научнофантастичния филм Кон-
такт. Научният съветник на Президента (в ро-
лята му беше Матю Макконъхи) търси отговор 
на основния въпрос, пред който е изправено 
технологичното ни общество. По време на те-
левизионно интервю той пита дали сме стана-
ли по-добро общество благодарение на нашите 
технологии - дали те са ни сближили, или са ни 
накарали да се чувстваме още по-отделени. 
Във филма не беше отговорено на този въпрос, 
а дори само по тази тема може да се напише 
цяла книга. Но съветникът обръща внимание 
на това - колко енергия отдаваме на нашите 
развлечения. 

Когато чувстваме, че нашите видео игри, 
филми, виртуални он-лайн отношения, без-
гласни комуникации и контакт „лице-в-лице” ни 
поглъщат, това може да послужи като знак за 
едно общество, което е в беда. Докато електро-
никата и развлекателните медии сякаш правят 
живота ни по-интересен, те могат също така да 
послужат и като червена сигнална лампа, коя-
то ни казва колко сме се отклонили от своята 
сила да живеем изпълнен с богатство, здраве 
и смисъл живот. В допълнение, когато фокуси-
раме своя живот върху това как да избягваме 
болестите, а не как да живеем здравословно, 
как да се опазим от войни, вместо как да си съ-
трудничим в мир, и как да създаваме нови оръ-
жия, вместо това как да живеем в свят, където 
въоръжените конфликти са излезли от употре-
ба, ясно е, че пътят, по който се движим, е този 
на оцеляването. В подобен свят никой не е ис-
тински щастлив и никой не „печели”. Когато се 
окаже, че живеем по този начин, очевидното 
решение е да търсим друг маршрут. Именно 
това се кани да направи тази книга и поради 

тази причина споделям с вас тази история. 
- Как свършва тази история? - попитах аз. - 

Накрая хората намират ли своята сила и успя-
ват ли да си спомнят кои са? 

Междувременно слънцето се беше скрило 
зад стените на каньона и едва тогава успях да 
видя на кого всъщност говорех. Потъмнелият 
от слънцето мъж се усмихна широко, като чу 
въпроса ми. Замълча за момент, а след това 
прошепна: 

- Никой не знае, защото историята не е свър-
шила. Хората, които са изчезнали, са именно 
нашите предци, а именно ние сме онези, които 
пишем края на историята. Какво мислиш...?

Срещнах този човек само още два пъти по 
местата и на Земята, която и двамата обичаме. 
Често си мисля за него. Докато гледам накъде 
отиват нещата в света, си спомням неговата 
история и се питам дали краят й ще настъпи в 
този живот? Дали вие и аз ще сме тези, които 
ще си спомнят? 

Изводите, които могат да се направят от ис-
торията, която ми разказа мъжът в каньона, са 
много. Традиционната мъдрост на историята е, 
че инструментите на отминалите цивилизации 

(Следва)

КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

5

лунен календар за април 2013 - ІІ част от димитър СТОяНОВ

На стр.  6

Божествената 
матрица Мост между 

времето, 
пространството, 

чудесата и 
вярата
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6 7- независимо колко древни са, са 
били някак по-малко напредна-
ли, отколкото съвременната тех-

нология. Макар да е вярно, че тези хора не са 
използвали „съвременната“ наука за решаване 
на своите проблеми, те може да са разполагали 
с нещо още по-добро. 

В дискусиите с историци и археолози, чийто 
живот е посветен на разбулването на минало-
то, тази тема води до разгорещени емоции. Ако 
са били толкова напреднали, къде са доказа-
телствата за техните технологии, питат експер-
тите. „Къде са им тостерите, микровълновите 
печки и видеото?” За мен е много интересно, 
че при анализирането на развитието на циви-
лизацията толкова много може да се крепи на 
нещата, които хората изграждат. А онова, кое-
то са направили? Макар че, доколкото знам, е 
вярно, че досега не сме намирали нито телеви-
зор, нито цифрова камера при археологически 
разкопки в американския Югозапад или където 
и да е другаде, въпросът, който трябва да си 
зададем, е: Защо? Възможно е, когато видим 
останки от напреднала цивилизация като онези 
в Египет, Перу или Югозападната американска 
пустиня, ние в действителност да ставаме сви-
детели на останки от толкова напреднали тех-
нологии, че изобщо да не са имали нужда от 
тостери и видео. Може би са били надраснали 
нуждата от претрупан и усложнен външен свят. 
Може би са знаели нещо за себе си, което им 

От стр. 5 озно „нещо” всички ние го имаме; и „нашето“ се 
смесва с това на „другите” като част от Полето 
енергия, в което се къпят всички неща. Вярва 
се, че това Поле е Квантовата мрежа, която 
свързва Вселената, както и микроскопичен и 
енергиен Шаблон за всичко - от изцелението на 
нашите тела до световния мир. За да разпозна-
ем своята истинска Сила, трябва да разберем 
какво представлява това Поле и как работи то. 
Ако древните в този каньон в Северно Мексико 
- или където и да е по света, са разбирали как 
работи тази забравена част от нас, в днешно 
време за нас има огромен смисъл да почитаме 
знанията на нашите предци и да намерим мяс-
то за тяхната мъдрост.

СВъРЗаНИ лИ СМе - далИ НаИСТИНа 
СМе СВъРЗаНИ?

Съвременната наука е на път да реши една 
от големите загадки на всички времена. Може 
да не чуете за това по новините и да не го види-
те на първите страници на USA Today или The 
Wall Street Journal. При все това почти 70-го-
дишните проучвания в областта на науката, из-
вестни като „новата физика” водят до заключе-
нието, че не можем да избягаме. 

Ключ 2: Всичко в нашия свят е свързано с 
всичко друго. Така е - наистина! Това е новина-
та, която променя всичко и която разклаща ос-
новите на науката такава, каквато я знаем днес.

„Добре, казвате вие, „чували сме това и пре-
ди. Какво прави това заключение толкова раз-

Понеже Вселената изглежда като наистина 
голямо място - почти прекалено голямо за нас, 
за да можем да го обхванем с мисълта си, мо-
жем да започнем с това - да започнем да виж-
даме себе си различно в своя ежедневен живот. 
„Лекото изместване” от което имаме нужда, е 
да видим себе си по-скоро като част от света, 
а не като нещо отделно от него. Начинът да 
убедим себе си, че наистина сме едно с всичко, 
което виждаме и преживяваме, е да разберем 
как сме свързани и какво означава тази връзка. 

Ключ 3: За да събудим Силата на самата 
Вселена, ние трябва да се видим като част от 
света, а не като отделени от него.

Чрез връзката, която свързва всички неща, 
„нещото”, от което е направена Вселената (въл-
ни и частици енергия), като че ли нарушава 
законите на времето и пространството такива, 
каквито сме ги знаели. Макар че резултатите 
изглеждат като научна фантастика, те са много 
реални. Установено е, че частиците светлина 
(фотоните) например билокират, тоест че са 
едновременно на две различни места, на раз-
стояние много мили. 

От ДНК на нашето тяло до атомите на всичко 
друго, нещата в природата, изглежда, обменят 
информация по-бързо, отколкото Алберт Айн-
щайн е предсказал - по-бързо от скоростта на 
светлината. В някои опити данните пристигали 
на съответното място, преди да са напуснали 
първоначалното място! Исторически погледна-
то, подобно явление се е смятало за невъз-
можно, но всъщност те са не само възможни, 
но могат и да ни показват нещо повече от ин-
тересни аномалии при малки единици материя. 
Свободата на движение, която квантовите час-
тици показват, може да разкрие по какъв начин 
работи останалата част от Вселената. Макар 
че тези резултати могат да звучат като футу-
ристичен сценарий от „Стар Трек”, те се на-
блюдават сега - от днешните учени. Поотделно 
експериментите, които създават подобни ефек-
ти, определено са очарователни и заслужават 
повече проучвания. Преценени заедно обаче, 
те показват, че ние може и да не сме толкова 
ограничени от законите на физиката, колкото 
си мислим. Може би нещата наистина могат да 
се придвижват по-бързо и да бъдат на две мес-
та едновременно! А ако нещата могат това, то 
какво остава за нас?

Именно това са възможностите, които въл-
нуват изобретателите и нашето въображение. 
Това е съчетаването на въображението - идея-
та за това, че нещо може да бъде, с емоцията, 
която ни дава възможността, която на свой ред 
се превръща в реалност. Проявлението започ-
ва с желанието ни да направим място сред на-
шите вярвания за нещо, което предполагаемо 
не съществува. Ние създаваме това „нещо“ със 
силата на съзнанието и осъзнатостта. 

Поетът Уилям Блейк признаваше силата на 
въображението като същина на нашето съ-
ществуване, а не като нещо, което просто пре-
живяваме случайно в свободното си време. 
Човекът е въображение, казва той, пояснявай-
ки: Вечното тяло на Човека е Въображението, 
тоест Самият Бог. Като философ и поет Джон 
Маккензи обясни нашата връзка с въображени-
ето, като каза: Разликата между реалното и въ-
ображаемото не може да се поддържа лесно... 
всички съществуващи неща са... въображаеми. 
В тези две описания конкретните събития от 
живота трябва първо да бъдат видени като въз-
можности, преди да могат да станат реалност. 

Но за да могат въображаемите идеи да се 
превърнат в реалността на друг, трябва да има 
нещо, което ги свързва заедно. В тъканта на 
Вселената трябва да има връзка между това, 
което сме си представяли в миналата, насто-
ящата и бъдещата реалност. Айнщайн твър-
до вярвал, че миналото и бъдещето са тясно 
свързани като неща от четвърто измерение - 
реалност, която нарекъл пространство - време. 
„Разликата между минало, настояще и бъдеще 
е просто упорито присъстваща илюзия” , казвал 
той. 

(Следва)

Божествената 
матрица
е давало вътрешната технология да живеят по 
различен начин - познания, които ние сме заб-
равили? Тази мъдрост може да им е давала 
всичко, от което са имали нужда, за да поддър-
жат живота си и да се лекуват по начин, който 
ние едва тепърва започваме да разбираме. 

Ако това е така, значи може би трябва да се 
вгледаме отвъд природата, за да разберем кои 
сме и каква е истинската ни роля в живота. И 
може би някои от нашите най-дълбоки проник-
новения са вече на разположение в мистериоз-
ните открития на квантовия свят. През послед-
ния век лекарите откриха, че нещата, от които 
са изградени тялото ни и Вселената, не след-
ват непременно подредените закони на физи-
ката, които са били смятани за нещо свещено 
в течение на почти три века. Всъщност самите 
частици, от които сме направени, нарушават 
правилата, които твърдят, че сме разделени 
един от друг и че сме ограничени в своето съ-
ществуване. На ниво „частици” като че ли всич-
ко е свързано и безкрайно. 

Тези открития предполагат, че във всеки от 
нас има „нещо” което не е ограничено от време-
то, от пространството и дори от смъртта. Осно-
вата на тези открития е, че, изглежда, живеем 
в „нелогична” Вселена, където всичко винаги е 
свързано. 

Дийн Рейдин, учен от института „Ноетик Са-
йънсис”, е пионер в изследването на въпроса 
„Какво означава за нас да живеем в такъв свят? 
” Той обяснява, че „Нелокалността ” означава, 
че това са начините, по които нещата, които 
изглеждат отделени, всъщност не са отделени. 
Съществуват аспекти от нас, които се прости-
рат отвъд „тук-и-сега” и които ни позволяват да 
бъдем разпръснати през времето и простран-
ството. С други думи този „Аз”, което живее в 
нашия физически „Аз”, не е ограничен от ко-
жата и косата ни, които оформят нашите тела. 
Както и да изберем да наречем това мистери-

лично? Какво означава това да бъдеш толкова 
свързан?” Това са много добри въпроси и отго-
ворите могат да ви изненадат. Разликите между 
новите открития и онова, в което сме вярвали 
преди, е, че в миналото на нас просто са ни каз-
ват, че тази връзка съществува. С техническите 
фрази „зависимост на чувствителността от на-
чалното състояние” (или „ефектът на пеперу-
дата”) и теории, предполагащи, че онова, което 
правим „тук“, оказва влияние „там” сме могли 
смътно да наблюдаваме връзките в своя живот. 
Но новите опити отиват една крачка отвъд това.

Освен че доказват, че сме свързани с всичко, 
сега изследванията демонстрират, че връзката 
съществува заради нас. Нашата свързаност ни 
дава сила да подредим колодата в своя полза. 
Във всичко - от търсенето на романтика и леку-
ването на нашите любими хора до изпълнени-
ето на нашите най-дълбоки желания и стреме-
жи, ние сме неразделна част от всичко, което 
ежедневно преживяваме. 

Откритието показва, че можем да използва-
ме нашата връзка съзнателно, и отваря вратите 
към нашата възможност да задвижим същата 
тази сила, която ни води към цялата Вселена. 
Чрез единството, което живее във вас и всички 
хора на планетата, ние имаме пряка връзка със 
същата Сила, която създава всичко - от атоми и 
звезди до ДНК на живота! 

Но има една малка уловка. Нашата сила да 
създаваме всичко е спяща, докато не я събу-
дим. Ключът към събуждането на тази Сила е 
да направим леко изместване в начина, по кой-
то гледаме на себе си в света. Точно както пос-
ветените на Лог открили, че могат да летят, едва 
след като били леко побутнати във възприяти-
ята им, така и ние можем да отключим съща-
та тази Сила във Вселената, за да се обърнем 
към някоя също толкова невъзможна ситуация. 
Това става, когато позволим на себе си да гле-
даме на своята роля в света по нов начин. 
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езичните народи, конникът Сия-
вуш навярно е единственият бог, 

който има някакви шансове да обедини през 
Ранното Средновековие народите в Скития. 
Защото в неговия образ се сливат величест-
вените фигури на соларни герои от отминали 
епохи – Сияваршан, Махасена, Спентодата, 
Колаксай, Саошянт, Сауас, Субаш, Мардукан-
Карга, Ашандиат, царя на царете Александър. 
За съжаление, поради изостаналата си кни-
жовна култура, скитските народи попадат под 
зависимостта на световните книжовни рели-
гии, проводници на чужди имперски интереси.

Дори само по тържествения ход на коня 
може да се заключи, че скалният релеф на 
Мадарския конник няма нищо общо с обичай-
на картина на царски лов, а тук става въпрос 
за висш бог на българите. Въпреки, че прите-
жава ореол, този бог напълно се отличава по 
иконографска визия от Митра и от Тракийския 
Херос. Човешкият му облик по-скоро го добли-
жава до фигурата на християнския светец св. 
Георги, сразяващ с копието си ламята, символ 
на злото. През 19 век българското население 
също счита Мадарския релеф за изображение 
на Свети Георги. Копието на Мадарския кон-
ник, пронизало лъва, е късо, каквито копия но-
сят на гърба си войните от българската конни-
ца. Според мен, скалният релеф от Мадара 
представлява култово изображение на човеко-
бога Сиявуш, Скитския Христос, който пробо-
жда с копието си лъв, символ на злото. Кучето 
и конят съвсем не са случайни фигури в кул-
товата композиция. Зороастрийците почитат 
кучето като второ по святост същество след 
човека, защото символизира нравствени кате-
гории - приятелство, жертвоготовност, вярност, 
добродетелност и пр. Не ще и съмнение, че 
ако съществува скитски Христос, то той непре-
менно трябва да е конник. Конят и кучето са 
жертвените животни в българския религиозен 
култ до 9-10 век, за което има много сведения 
в документалните извори. В предхристиянски 
гробове на българи в североизточна Бълга-
рия са открити цели скелети на коне и кучета, 
безспорно потвърждение за специалното по-
ложение на коня и на кучето в религията на 
българите (вж. Йордан Йорданов, кн. „Антро-
пология на древните българи”). При монумен-
талния релеф на Мадарския конник стриктно 
са спазени основни правила на култовата ико-
нография. Положителните образи, в случая 
Сиявуш, конят и кучето са обърнати надясно, 
а лъвът наляво. Храмовият комплекс, нами-
ращ се в подножието на скалата с конника, не 
оставя никакво съмнение, че това е релеф на 
главно божество, почитано от българите през 
7-9 век, какъвто е сияйният конник Сиявуш, 
Скитския Христос, войн защитник на правдата, 
покровител и спасител на българите, митичен 
предтеча на царската династия.

Мадарският конник и други открити досега 
паметници навеждат на извода, че българско-
то Християнство започва от Зороастрийския 
огнен олтар и от балхарския кеянидски принц 
Сиявуш /Сеос, Сияваршан, Сиявакс/ - Скит-
ския Христос. Отчитайки древния произход на 
легендата за кеянидския принц Сиявуш, с ос-
нование може да се допусне, че слънчевоси-
яйният човекобог Сиявуш от предкнижовната 
епоха, хронологически предхожда появата на 
човекобога Исус Христос от книжовната епо-
ха. Навярно затова в „Новия завет” влъхви 
(синоним на зороастрийци в древността и в 
Средновековието), „мъдреци от изток” прис-
тигат във Витлеем, следвайки новопоявилата 
се ярка звезда на небето, за да легитимират 
раждането на младенеца Исус.

През 7-9 век в Скития и на Балканите до-
минират могъщи български държави, в които 
българите пренасят духовното ядро на Зо-
роастризма от Балх, столицата на Балхара 
(Бактрия), града на пророка Зороастър и на 
кеянидския принц Сиявуш. До каква степен 
вярата в човекобога Сиявуш – Скитския Хрис-

тос, успява да завладее религиозните чувства 
на българите и най-вече на  управляващите 
кръгове, тепърва ще се установява. Истината 
е, че през 864 г. всички христянски камбани 
в Европа бият тържествено, ознаменувайки 
покръстването по римо-византийски закон на 
„коравото и непокорливо българско племе”. 
Най-после се открива пътят към християнизи-
ране на цяла Скития от свещенослужители на 
Рим и на Константинопол, с крайна цел – им-
перски контрол върху необятни територии. Ду-
мите на кан Омуртаг (814 – 831 г.) към ромее-
ца християнин Кинамон: „Не унижавай нашите 
богове! Че тяхната сила е голяма за доказа-
телство служи това, че ние като им се покла-
няме, покорихме цялата ромейска държава”, 
свидетелстват за силната религиозна ревност 
на българския владетел към отечествените 
богове (вж. Теофилакт Охридски (1092 – 1126 
г.) „Житие на 15-те Тивериопулски мъченици”). 
А само след изминаване на около един век от 
драматичното покръстване по римо-византий-
ски проект, България запада и изчезва като 
държава от картата на Балканите. В защита 
на държавата си българите са принудени да 
водят дългогодишни кървави война срещу 
наемници от цял свят, платени с парите на 
християнския Константинопол. Отчаяната съ-
протива на комитопулите от кавханския род на 
Билигите в Югозападна България, въстанията 
на Петър Делян (1040 - 1041 г.) и на Констан-
тин Бодин (1072 г.) удължават с цял век бит-
ката за Първото българско царство на Балка-
ните, от 971 г. до 1072 г. Въпреки собствения 
църковно-славянски книжовен държавен език, 
неразвитата книжовна и оттам финансово-па-
рична култура на българското, а и въобще на 
скитското общество, не му позволява да бъде 
равностоен съперник на Римо-византийския 
империализъм в Европа през Средновекови-
ето.

Роден в далечна безкнижовна епоха, си-
яйният конник Сиявуш, защитник на правда-
та, остава да живее в българските народни 
приказки и песни в образа на юначния Кра-
ли Марко. А през изминалите 20 века, на бо-
жествения трон, със свещена книга-Библия в 

ръка, назаретянинът Исус ще бъде Христос 
– Господ, пастир и вседържител на изначално 
„грешните”, и навярно затова „бедни по дух”, 
примирени със земното зло души, идеален из-
бор за имперски верноподаници в епохата на 
информационно несъвършенните анонимни 
парични знаци.

Само вярващи хора са способни на любов, 
висока нравственост и саможертва, върху кои-
то добродетели се корени силата на обще-
ството. Информационните технологии – реч, 
книжовност, медии, компютри, комуникации, 
служат на познанието и на истината, но в съ-
щото време крият огромна опасност, да бъ-
дат използвани от престъпниците за усъвър-
шенстване на лъжата. Историята е изпълнена 
с примери, как разядени от масова корупция 
(на английски „корупция” означава „развала”) 
огромни империи рухват демографски, иконо-
мически и политически, вследствие на морал-
ния разпад на обществата им. Тяхното място 
се заема от технологически по-изостанали, но 
морално силни народи, които наследяват кул-
турните достижения на загиналите империи, 
продължавайки духовния и материален въз-
ход на цивилизацията по пътя на истината и 
на вярата, единствения възможен път за чове-
чеството.

Сияйният конник Сиявуш предвожда бъл-
гарските ни предци навсякъде по света, където 
те създават своите прочути „държави на духа”. 
Към тях се присъединяват съседни племена и 
народи, които виждат в българските държави 
осъществени мечтите си за „онази добра стра-
на, за която се разказвало в техните приказки 
за щастлив живот” (вж. летописа „Гази-Барадж 
тарихи” от 13 век). Тъй като „поради справед-
ливостта и законноста, която българите най-
много почитали, народите се присъединявали 
доброволно към тях” (ромейски Готски топарх 
от 10 в.). Защото българите изграждат своите 
държави, водени от вярата в постигането на 
Земния рай – страната на справедливостта и 
на щастието, тук, на земята. Това е вярата на 
Сиявуш.

гр. Бургас, 16.01.2013 г.

 Оловен печат от VIII-IX век Знакът на Ахура Мазда

СИЯВУШ – БОГ 
СИЯЕН КОННИК



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

8 8КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

8 От стр.  2

Вишну унищожил Хаягрива и върнал Веда на 
бог Брахма.”

В горния цитат е описана ролята на спомена-
тите богове при кръговрата за изграждане на Зе-
мята.

Бог Вишну (висшият бог) е символ за Един-
ният природен (вселенски) Закон, отговорен за 
всичко, което се случва през целия кръговрат. А 
някои от главните индийски богове са само не-
гови превъплъщения – аватари, символи за раз-
личните етапи от кръговрата. Брахма се счита 
отговорен за изграждането, а Шива – Рудра за 
разграждането. Но някои автори са възложили 
и двете деяния на бог Брахма, като са го поста-
вили в земното ядро и от там той твори и раз-
рушава, чрез своето дихание. „Когато Брахма 
издишва, се създава цялата Вселена, а когато 
вдишва, целият осезаем свят ще изчезне, ще 
загуби видимата си форма и ще се оттегли в 
божествената си същност, където всичко се 
връща.”

За да бъде точен горният цитат и да отговаря 
на истината, думата Вселена, трябва да бъде за-
менена със Земята, Слънцето или което и да е 
друго небесно тяло.

Самото дихание също е превърнато в бог.  „…
ведическият бог Ваю – богът на ветровете. 
Той е бог и на нежния бриз, дори и на дъха, ожи-
вяващ хора и животни. Той е самият Дъх, а от 
тук и бог на живота, защото първото от кое-
то се нуждае живият човек е дъхът.”

В древната индийска книга „Законите на Ману”, 
в частта й „Създаване на света”, за бог Брахма 
пише следното (но всъщност се отнася за бог 
Вишну):  „Тоя свят беше тъмнина неуловима, 
без да се различава нещо в нея, непостижима за 
разсъдъка и схващането, като напълно погъл-
ната от сън. Тогава великата сила, съществу-
ваща сама по себе си, която е неуловима ,като 
направи различима тая вселена във вид на го-
леми стихии и като разви енергията си, се по-
яви, за да разпръсне тъмнината. Той, когото 
само умът може да схване,непостижимият,без 
различими части, вечният, началото на всички 
създания ,се появи в целия си блясък. Искайки 
да извлече от тялото си всички създания, най-

напред произведе водите мислен ои вложи в 
тях зародиш.”

А какво става с водите след това, ще разбе-
рем, като са върнем отново към „Индийска ми-
тология“. „Ганга била дъщеря на бога на пла-
нината Химаван, „Владетеля на снеговете”, 
и сестра на Парвати, божествената съпруга 
на Шива. В началото боговете я пазели цяла-
та за себе си, тъй като я намирали за твърде 
скъпоценна и красива, че да я делят със земни-
те жители. Но ето че се явил Бхагирадха и по-
искал от Брахма да му даде дар за продължи-
телния аскетизъм. Бхагирадха се помолил да 
разрешат на свещената Ганга да слезе на зе-
мята. Брахма го предупредил, че това би ста-
нало само ако Шива се съгласи да я пусне да 
тече през сплетените си коси. След още един 
дълъг период на лишения Бхагиратха накрая 
накарал Шива да се съгласи. Ганга се спуснала 
ревяща и пенлива и сигурно щяла да наводни 
Индия, ако косите на Шива не били като гъста 
гора, където тя се успокоила и добила днеш-

и цветовете на живота и 
по методите на клоните и 
цветовете, Черното брат-
ство работи в корените 
на живота. Докато Бялото 
братство работи в глава-
та и гърдите на космичния 
човек, Черното братство 
работи в стомаха, черния 
дроб и червата. Бялото 
братство, следователно, е 
свързано с положителните 
сили, с Доброто, а Черното 
братство - с отрицателни-
те сили, със Злото, в най-
широк смисъл на думата. 
И едните, и другите сили 
обаче са нужни засега за 
проявата на живота. Служ-
бата им е строго разпреде-
лена.

Освен тези две шко-
ли, има една трета шко-
ла - школата на Великите 
учители, които са от по-
висока йерархия и на-
правляват дейността на 

ния си вид.”
Но въпреки това, от слизането на Ганга на Зе-

мята имало последствие. „Седмият поред Ману 
бил застрашен от Великия потоп. Когато на-
мерил малката рибка – Вишну, тя му казала: 
„Ще те спася от приближаващия потоп, ако се 
погрижиш за мен!” Ману пуснал рибката в оке-
ана, а тя му заръчала да построи кораб и щом 
водите на потопа придошли, Ману се качил на 
кораба си и заплавал. На борда на кораба се на-
мирали семена от всички растения, от които 
човек щял да има нужда след потопа.”

В Махабхарата е описан кръговратът за из-
граждането на нашият дом – Земята, чрез ези-
ка на символиката. Звуците в имената Брахма, 
Рудра, Ваю, Дхарма, Бхима, Бхишма, Карна, Ви-
дура, Абхиманю и др. също са символи. Така е 
в целият епос и не само в него. Но както писах 
в началото, почти за всяка дума от Махабхара-
та може да се напише отделна глава. От почти 
всяко изречение отделна книга. Затова спирам 
дотук.

първите две. Те си служат 
с методите и на едните, и 
на другите за своите ве-
лики цели, но не спадат 
нито към едната, нито към 
другата школа. Те са оне-
зи Велики Учители на Все-
мирното братство, които 
направляват целия Кос-
мос и които след завърш-
ване на всяка еволюция, 
създават нови еволюцион-
ни вълни, следващи друг 
план и друг ритъм. Под 
ръководството на техния 
мощен дух са слезли няко-
га от високите върхове на 
Битието онези възвишени 
духове, които са създали 
слънчевите системи - в 
това число и нашата. Те са 

създали и устроили Пър-
вичната „космична“ земя, 
някогашния „рай“. На тази 
„космична земя“ и досега 
живеят онези съвършени 
прачовеци, които са за-
вършили своето развитие. 
Те са великите Предци на 
човечеството.

Тези Творци на минало-
то, тези велики Предци и 
днес пак слизат на нашата 
земя. И те ще я превърнат 
в рай. С тях ще дойдат и 
онези сто четиридесет и 
четири хиляди души, за 
които се говори в Откро-
вението, и между които 
има представители от 
всички народи на минало-
то и настоящето. Ще дой-

дат всички светии, адепти 
и Учители от памтивека. 
Те ще впрегнат с мощния 
Си дух всички пробудени 
души от четирите краища 
на Земята и всички заедно 
ще въведат истински ред 
и порядък в света. След 

свършване на своята ра-
бота те ще се оттеглят и 
ще оставят човеците да 
живеят и да работят при 
новите условия. Така ще 
се възстанови съобщение-
то между видимия и неви-
дим свят.

Така е работило, работи 
и ще работи Великото все-
мирно братство в света. 
И то ще работи дотогава, 
докогато единната Любов, 
единната Мъдрост и един-
ната Истина обхванат ця-
лото Битие. Тогава всяко 
дихание ще хвали Бога в 
свещен мир и хармония. 

Учителят говори,
мисли от Беинса Дуно

Съставител - 
Георги РадеВ

За  Махабхарата
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Великото всемирно 
братство


