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В края на този век славянството ще излезе от железния си век и ще влезе в златния си век. 

Петър Дънов, Учителя
18 септември 1938
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o Окултни праобрази на войната между добро и зло в Християнската цивилизация

o Окултно противостоене Изток – Запад

o Войната на Архангел Михаил

o Въплъщението на Антихриста

o Духът Елохил

СТРУКТУРА НА ПРОБЛЕМА



o Окултни праобрази на войната между добро и зло в Християнската цивилизация

Власти: мисли, пребиваващи във вещите

Начала: мисли, лично владеене

4. век сл. Хр.

война

Изоставащи Власти



o Окултни праобрази на войната между добро и зло в Християнската цивилизация



o Окултни праобрази на войната между добро и зло в Християнската цивилизация

Седемте Власти от Слънцето: Пълнотата (Плерома) на Христос

Яхве
16. век сл. Хр.

Мозъчно мислене

Eлементарни природни същества

традиционно 
култово мислене

противообрази на 
духовната мъдрост

страх, 
отрова, 
зараза



o Окултни праобрази на войната между добро и зло в Християнската цивилизация

У
р

ал

Волга

Черно море

Сатири
Азиатски 

шаманизъм

Фавни
Европейско удоволствие 

от сетивността



o Окултни праобрази на войната между добро и зло в Християнската цивилизация

У
р

ал

Волга

Черно море

Сатири
Азиатски 

шаманизъм

Фавни
Европейско удоволствие

от сетивността

Волга

У
р

ал

Вертикална стена между Европа и откровенията на Св. Дух 

война

брак



o Окултно противопоставяне Изток – Запад 

Изток Запад

Великата схизма – 1054 г. Filioque

Бог Отец Бог Син

Луцифер Мефистофел (Ариман)

Руски елемент Англо-американски елемент

Етерно тяло Физическо тяло

При смърт – среща с личните Ангели При смърт – среща с разрушителните сили на мирозданието

Наследствен окултизъм Технологичен окултизъм (тайни англо-американски общества)

Откровения на Христос от земята/родината Откровения на Христос от мисленето

Византийска религиозност Материализъм

Образно мислене Понятийно мислене

Мистична интелектуалност Сетивно-предметен сциентизъм

Теокрация Юридическа държавност

Култури на откровения/етика Култури на външни традиции/утилитарност

Единство на наука, изкуство, религия Тотално господство на науката

Социално устройство – селски общини Социално устройство – световно британско комерсиално-индустриално господство

Жертвено очакване на Тялото на Любовта Очакване на въплъщението на Антихриста/Ариман

Народ на Христос Зародиш на Злата раса

Бъдеща Шеста култура/религия на Граала Настояща Пета култура



o Войната на Архангел Михаил с духовете на мрака

1841 – 1879 

човешки глави
спяща човешка воля

Духовен свят



o Войната на Архангел Михаил с духовете на мрака

Арх. Михаил иска: да ръководи Космическата интелигенция, 
като общочовешка панинтелигенция. 

Духовете на мрака искат: лични мисли, лишени от воля; при смърт не могат 
да се пренесат от душата, стават притежание на духовете, отпечатват се в 
Земята, консолидират я и тя не може да еволюира. 

война

Човек

Център на равновесие



o Въплъщението на Антихриста/Ариман

Предстои неизбежно
в първа половина на 21. век

• Подготвя се от средата на 15. век
• Някои тайни англо-американски общества го подготвят днес
• Най-благоприятни условия за това събитие са:

 математическото/механистичното разбиране на космоса
 глобализирането на индустриално-финансовия живот
 националистическите идеи
 социалният хаос, епидемиите и войните
 високомерието на вероизповеданията
 привикването към удобства и леността 

• Ще основе тайни окултни школи за вълшебство и ясновидство
• Всички култури под негова власт ще загинат   



o Духът Елохил

Духът Елохил е поставен от Бога да води българския народ и цялото славянство…
И той ще се яви между славяните, но те няма да го разпнат, както направиха евреите.

Петър Дънов, Учителя
15 август 1911 г.

Начало, станало Власт



o Съвременната Славянска цивилизация, специално руската, притежава окултни специфики, 
характеризиращи я като народ на Христа и зародиш на бъдещата Шеста култура 

o Най-новата история на Славянска цивилизация протича изцяло в невидимите/свръхсетивни сражения 
между Архангел Михаил и духовете на мрака (ариманичните духове)

o Съвременните славянски култури, особено руската, са духовна и географска равновесна точка за 
невидимото/свръхсетивно противоборство и/или съчетание между европейски „фавни“ и азиатски „сатири“ 
(Урал, Волга, Черно море)

o Очаквано е тайни англо-американски окултни общества да се опитат да използват „девствеността“ на 
съвременната Славянска цивилизация в подготовката за предстоящото въплъщение на Антихриста/Ариман

o Съзнателното изграждане на връзка с Духа Елохил, водач на българския народ и цялото славянство, е 
познавателна възможност за прозрение в духовната същност на сраженията във/за Славянската 
цивилизация    

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ТЕЗИ
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