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Мантра – най-доброто средство за избавяне от
стрес, успокояващо ума и пробуждащо твор-
ческите сили.

               Дийпак Чопра

Истинските майстори на Аюрведа използват
мантри и медитация, които се явяват катали-
затори в процеса на подмладяване на организма
(расаяна).

                                                                             Бхагаван Даса Госвами,
                                                  професор по аюрведическа медицина

Мантра – това е сричка, дума или съчетание
от думи. Ако съзнателно извикваме мантрата в
паметта си, тя автоматично се записва в под-
съзнанието ни, което обикновено не осъзнаваме.
Мантрата в действителност е рядък приятел,
който винаги ще ни се притече на помощ в нужния
момент както в този, така и в отвъдния свят.
Постоянното извикване на мантрата в паметта
създава в подсъзнанието ни канали, към които след
това се устремява съзнатилният ни ум. Мант-
рата е духовен ръководител, разсейващ страха от
смъртта и помагащ смело да  минем на другия бряг
на реката на живота.

                                                           Свами Рама,
                                  от книгата Живот сред хималайските учители“
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Въвeдение

Когато се провежда сериозен експеримент – напри-
мер хиляда учени изпълняват едни и същи действия и
получават еднакъв резултат, опитът се смята за досто-
верен.

Индия, Непал, Тибет – това са страните, чиито жите-
ли хилядолетия наред са правели пътувания в простран-
ството на съзнанието. Никъде по света в експеримент
не са участвали толкова много хора. Десетки хиляди меди-
тиращи се събирали край Буда, Махавира, Кришна,
Патанджали, Чайтаня и експериментирали със съзнание-
то, със съзерцанието, с мисълта, с думите. Никъде по све-
та нямало нещо подобно. Тези изследователи не били
ограничени от догми и вярвания. Те отчитали опита на
предходните поколения смелчаци и се устремявали все
по-надалеч и по-надалеч в дълбините на вътрешния кос-
мос.

Когато участниците са само двама, вероятността от
грешка е огромна, но когато са се захванали за работа хи-
ляди, тя се изключва. Хиляди хора са били задействани
в най-различни медитационни техники. Този опит бил
старателно проверен и регистриран. Ето защо в Индия
са направени повече открития в духовен план, отколкото
в която и да е друга страна. Уви, търсещите в другите
страни били единици.

Както в наши дни Западът провежда широкомаща-
бни научни опити, използвайки армия от учени, така в
Индия в науката за душата били задействани едновре-
менно хиляди гении и интелектуалци. Откритията, до-
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принесени от пътуванията им в дълбините на съзнание-
то, са изключително полезни. Но когато това знание оти-
вало в други страни, то бивало или унищожавано, или
изопачавано, или превръщано в мъртва догма.

Който достатъчно дълго експериментира в областта
на съзерцанието, започва да разбира, че реалността, на
която сме настроени, зависи от това, как сме свикнали
да използваме своя ум. При достатъчно практика на нев-
ролгичното развитие ние можем да видим това, което
сега е скрито от нас.
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ЧАСТ 1. СЪБИРАТЕЛНИТЕ НА

ВЪЛШЕБСТВОТО

Значение на символите и образите

Защото словото Божие е живо и действено и е
по-остро от всеки двуостър меч: то прониква
до раздяла на душа и дух, на стави и мозък и
преценява помисли и намерения сърдечни.
Евр. 4:12

От древни времена хората търсели всеобщ и синте-
тичен език. Тези търсения ги довели до откриването на
образи и символи, които изразяват богатите и сложни
аспекти на реалността и разкриват тяхната същност. По
този начин чрез материалната сфера символът приобща-
вал човека към духовната сфера на битието.

Думата „символ“ произхожда от гръцкия глагол
simvallo (съединявам, събирам, съдействам, срещам се и
т.н.). Тя се използва за обозначаване на това, което изпъл-
нява служебна функция при обединяване на различни
реалности. Символът се създава, за да въздейства на чо-
века, тоест да го съедини, както вече отбелязахме, с някак-
ва реалност.

Неговата действеност обаче съвсем не е безусловна.
Битие, което е по-голямо от самото себе си – такова е
основното определение на символа. Той изразява онова,
което не е той самият. Това е нещо по-голямо, но проявя-
ващо се чрез него. С други думи, символът е такава същ-
ност, чиято енергия, съединена с енергията на някаква
друга, по-ценна същност, носи в себе си последната.
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Символът не е реалистично изображение, което тря-
бва да се доближава максимално до първообраза. В него
смисълът, идеята, съдържанието не произтичат от вън-
шния облик. Първообразът е несравнимо по-дълбок и
по-широк от вещественото закрепване на символа. Мис-
ленето, както и природата, се управлява от два противо-
положни процеса: кондензация и разтваряне. Вие можете
да сведете философското учение до една фраза, до мета-
фора – до зърно. И обратно, да развиете тази фраза – зър-
ното – така, че то да се превърне в цяла вселена!

Символите винаги са свързани с някакви същества.
Самият символ е такъв род същество, чиято енергия е
разтворена с енергията на друго, висше същество. Неви-
димият свят не обича да бъде приеман несериозно. Той
няма нищо против да бъде безпокоен и дори се радва,
когато го търсят за помощ. Но само при условие, че това
ще послужи за осъществяването на възвишена идея, на
Божествено дело.

За да се осъществи този процес, трябва да се знае,
че в структурата на човешкото същество се отразява цяла-
та Вселена. Всичко, което е на небето, в ада и на земята,
е проявено у човека. Това, което е долу, е подобно на
онова, което е на върха, но в обърнат вид. Това, което е
отвътре, е и отвън.

С една част от своето същество човекът е свързан с
целия Космос – той живее и вибрира заедно с вселенската
Душа. По този начин той е свързан със света на архети-
пите, на първообразите, на законите. Ако вие сте устре-
мени към истините, намиращи се много високо – в света
на ейдосите, на причинен план, в дълбините на вашето
същество протича някакво движение и в съзнанието ви
се проявява символична форма. Отговорът на възник-
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ващи у вас въпроси също може да се яви под формата на
символ, на образ, който трябва да разтълкувате.

Медитирайки в търсене на решение на задачата, коя-
то ви занимава, вие може да получите отговор във вид
на образ, дума или геометрична форма. Вярно е и обрат-
ното обаче – започвайки от символ, може да откриете
конкретизирани от него мисли и истини. Ето защо оня,
който може да се извиси до съзерцаване на символи и
образи в света на архетипите, чувства как в душата му
възникват множество движения и вибрации. Те разкриват
пред съзнанието му цял свят от мисли и образи, естестве-
но раждащи се около символа. Така символът може да
бъде отправна точка, позволяваща отново да се види све-
тът, който той заключава в себе си.

За традициите на мъдростта мантрата и янтрата като
символ са средство за връщане към областите, чието отра-
жение е символът, за свързване с тях и изпълване с тях-
ната енергия. Също както божественият свят може да
кристализира в символи, възраждайки и оживявайки ги
в своето сърце, ние сме способни да открием и получим
всички богатства, които те съдържат.

Светът на символите – това е светът на живота. Жи-
вотът работи със символи и се проявява чрез тях. Всеки
предмет е символ, съдържащ живот. За да се вникне в
живота, трябва да се работи със символите и да се разби-
ра това, което те съдържат, трябва да се живее истински
живот. Символът трябва да бъде напълнен, по израза на
богослова П. Флоренски, „със соковете на живота“. В
това той коренно се различава от знака (в нашия случай
такъв е обикновеното число, използвано не за свещени
цели, а само за броене, номериране и т.н.).

Не бива да използваме символи, ако нямаме точни
познания за тях. Всеки символ е условен знак. И ако хората
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не знаят какво означава той, но го използват, може да
възникнат трудности. Затова бъдете внимателни! Когато
се съсредоточавате върху някакъв символ, това служи като
своеобразна заповед, знак, включващ определени енергии.

Знанията на великите мъдреци са основани на разби-
рането на символите. Защото това е най-точното, откри-
то и чисто изражение на жизнените закони на Вселената.
Вие посявате миниатюрно зрънце и с времето то става
огромно дърво. И мъдреците, разбирайки, че в душата,
както в природата, протича процес на развитие, също са
концентрирали цялото дърво в едно зрънце.

Зърното е символ, съдържащ цял сноп идеи. Посве-
теният посява този символ в своето сърце, полива го че-
сто – и пораства дърво. Тогава Посветеният ликува – бере
плодовете му, отбира зърното и отново го посява. Така
израстват прекрасни градини във вътрешния свят на хората.

На какво служи символът? На същото, на което служи
и зърното. Невъзможно е да се пренесе дърво или цяла
гора, но могат да се пренесат зърна. Символите са зърна,
които могат да се посеят. Това е кондензирано знание.
Невъзможно е човек да носи навсякъде със себе си всички
книги и библиотеки на света. Няколко символа в главата
ви обаче ще направят това възможно, тъй като всички
книги са обобщени в... няколко символа.

Значение и сила на словото

Чрез словото на Господа са сътворени небесата,
и чрез духа на устата Му – цялото им воинство.

Пс. 32:6

Човешкото слово е отражение на въплътилото се
Слово. Господ казал: „Да бъде светлина“. И невидимото
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чрез словото приело своето битие. Словото е най-вели-
ката сила в света. Чрез него в нас се проявява скритото,
съкровеното става явно.

Словото трябва да се употребява внимателно. Мно-
го важно е то да има заряд от добро. Словото, в което е
вкоренено благо, осветява живота ни. Ако в разговор про-
звучи блага дума, у нас задълго остава хубаво чувство за
нещо ценно, възвишено, божествено. Словото трябва да
ни сближава, да носи в света единение, а не разложение
и разделение.

Ние обаче пребиваваме в състояние на помрачение.
Словото ни е обезсилено поради разсеяност на ума, дреб-
ни желания и намерения. Само изчистеното от низши
помисли слово се представя в пълната си сила. Тогава
то се съединява със Словото, сътворило света. Словото,
излизащо от тайниците на нашето сърце, неотслабено
от нечистота, носи в себе си добро и светлина, тъй като
е съединено с Източника на светлината Бог Слово.

Ръсейки думи без никакво внимание към тях, ние
дори не се замисляме, че тези думи, издигащи се до не-
бето и отиващи във вечността, може да носят разделение
и разложение в семейството, обществото, света. Когато
се съберем и наченем разговор, ние обикновено започва-
ме с разсъждения за нещо и бързо преминаваме към осъж-
дане, към порицаване, без да смятаме това за нещо лошо.

Осъждането е отрова, която трови всичко живо.
Осъждането разделя, отблъсква хората един от друг, а с
разделението върви ръка за ръка разложението на хуба-
вото и доброто. Нашите думи не изчезват – те се запечат-
ват във вечността. Думите формират нашия бъдещ живот
и пространствата, които ни предстои да обитаваме. Иисус
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