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ЛИЧЕН ОПИТ С НЯКОИ МЕТОДИ ОТ УЧИТЕЛЯ И ТЯХНОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЕВЧЕСКОТО ИЗКУСТВО И ВОКАЛНО ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ПРАКТИКА 

Гиргина Гиргинова 

  

Методите от Учителя са безценно богатство, една отворена съкровищница, от 

която всеки може да черпи, в зависимост от желанието, възможностите, собствените си 

ресурси и нивото, до което е достигнал, навлизайки в Учението. Методите, дадени ни 

от Учителя можем да ползваме във всяка една сфера от живота, но едва ли има повече 

методи, от тези които са ни дадени като помощ в пеенето и в педагогиката. Щастлива 

съм, че животът ми се развива в тези две плоскости и това ми дава неизчерпаеми 

възможности да прилагам тези методи и да експериментирам с тях. Тези методи няма 

да разглеждам по отделно, а като частите на Цялото. Като съществен и важен 

компонент от Учението, което следвам, те дотолкова са станали и част от мен, че вече 

не мога да кажа кога, в кой точно момент съм ги възприела, приложила и те са оживели 

в мен – в ума, в сърцето и в душата ми.  

За да осъзнаем пеенето като цялостен процес, а не като просто звукоизвличане, 

ще насоча вниманието Ви към една от многобройните мисли на Учителя по темата: „За 

да пее добре, от човека се изискват четири елемента: Той трябва да има едно отлично 

сърце, един отличен ум, една отлична душа и един отличен дух. Такъв трябва да бъде 

според мен певецът... Свещеният трепет при пеенето иде от сърцето. Яснотата на тона 

иде от човешкия ум. Изразът, съдържанието на пеенето иде от душата, а цената на 

всичко това може да дойде само чрез човешкия дух. Който пее по този начин, той 

никога не се смущава от хората. Като пее така, певецът чувства, че сърцето му говори 

на неговия ум, на неговата душа и на неговия дух.“ („Сила, благородство, светлина и 

доброта“, НБ, София, 05.12.1937г.) 

В своята пълнота пеенето представлява един психофизически процес – при него 

взимат участие – тялото, волята, ума, сърцето и душата, а при постигане на връзка с 

невидимите светове, участие взема и Духът. Тогава пеенето минава на едно качествено 

ново ниво и се превръща в нещо, което дори само веднъж да чуе човек, няма как да го 

забрави. Когато осъзнаем пеенето като работа на ума, сърцето и волята, ние разбираме, 

че с нашите ограничени в сферата на физическото измерение методи можем да 

постигнем твърде малко. Чрез придобиването на техника в пеенето, посредством 

упражнения за разпяване и различни вокализи ние можем да напреднем, да постигнем 

едно добро професионално ниво, дори техническо съвършенство, но този напредък 

остава чисто механически и се получава превес на формата над съдържанието. Когато 

помислим за психическата природа на пеенето – психика, душа, дух, виждаме още 

колко безкрайно много можем да вложим за да изпълним формата със съдържание. 

Така техническото ниво, до което сме достигнали става просто едно стъпало, един етап 

от нашето самоусъвършенстване и виждаме колко още можем да надградим над чисто 

физическото с включването на всеки следващ елемент в пеенето. Когато успеем да 

включим всичко това и да пеем в най-пълноценния смисъл, можем да се молим редките 

моменти, в които ни осенява вдъхновението и Духът слиза да се изяви чрез нас като 
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певци, да стават по-чести. Трябва да вярваме и да имаме съзнанието, че като частица от 

Бога ние сме достойни да станем проводници на Божественото. Но за да се случи това 

трябва да го има у нас смирението, стремежът към Чистота и съвършенство: „Ако не 

искате вие да се смирите, Господ ще ви смири, защото Той горделивите смирява, а 

смирените въздига.“ („Фарисей и Митар“, НБ , София, 18.10.1914г.) 

Трябва да си дадем сметка, че работейки върху гласа и вокалното си израстване 

човек успоредно с това работи и за изграждане на някои черти в характера си. Разбира 

се, валидно е и обратното дори в по-голяма степен – работейки с различни методи, за да 

изправи някоя кривина в характера си, се оказва, че по магически начин човек се е 

справил и със свой проблем в пеенето. Например един човек е нервен, сприхав, гневлив 

по природа, същевременно с това гласът му в горния регистър звучи остро и в пеенето 

му липсва мекота. Когато успее да смекчи своя характер и да се превъзпита, да смири 

гнева – това неминуемо се отразява и на неговото пеене – придобива мекота и 

остротата в горния регистър се смекчава и се превръща в блясък, в светлина. Ще дам и 

друг пример, с който да стане ясно, че и обратното е валидно – човек, който е плах, 

притеснителен и свит, а гласът му е тих, глух и лишен от сила и блясък, работи върху 

вокалното си израстване. Чрез различни упражнения той развива гласа си, постепенно 

придобива самочувствие и увереност и решавайки певческите си проблеми придобива 

усещането, че лесно би се справил и с житейските си такива. Често се оказва, че 

успелите в една сфера са успешни с всичко, с което се захванат. Нещата са свързани и 

когато човек види, че дадени принципи и методи работят при него, той после с лекота 

може да ги прехвърли в друга сфера от живота си – от професионалната в личната или 

обратното. Голямата ни оперна певица – световноизвестната Анна Томова-Синтов, с 

която съм имала честта и щастието да работя казва, че „Няма прогрес в пеенето, ако 

това не е съпътствано с шлифоването и на нашия характер. Стремежът ни да станем по-

добри певци не може да се отдели от стремежът ни да сме по-добри хора. Двете вървят 

ръка за ръка“. 

Преди години, когато за първи път се запознах с метода „Завета на цветните лъчи 

на Светлината“. Чрез редица опити с този метод установих, че при мен действа 

изключително добре за концентрация, за настройка, за преодоляване на напрежението и 

сценичната треска. Започнах да чета „Завета на лъчите“ и различни молитви, формули 

и псалми преди всяко излизане на сцена. Това ми помогна неимоверно много, укрепи 

вярата ми в способностите ми, изгради устойчивост и сила, неподозирани за мен. Това 

е метод, чрез който можем да издигнем вибрациите си на едно по-високо ниво, от което 

страхове, стрес, притеснения и уплаха да ни се струват нищожни, дребни и лесно 

преодолими.  

Хубаво е, когато човек се моли от душа – искрено и със свои думи, но молитвите, 

които ни е дал Учителя са още по – мощни, силни и правят връзката ни с Духа 

непосредствена и моментална. Когато човек прочете, че мъже и младежи са се връщали 

живи от фронта, благодарение на това, че са носили до сърцето си 91 псалм, вече не 

може да си представи, че казвайки го преди излизане на сцена ще изпитва същия страх.  

Формулите за ограждане, когато се казват без съмнение и с пълна вяра в тяхната 

магическа сила, също действат безотказно. Човек поставя себе си в центъра на кръга, 
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заобиколен от светлина и обграден от диамантена стена и този щит е непробиваем за 

чужди енергии и лоши очи. Наскоро ми се случи да успея да успокоя свой партньор на 

сцената, който бе изпаднал в паника от непредвидени ситуации и проблеми само с едно 

изречение от Учителя: „При всичките условия...“ – даже не ми се наложи да довърша 

фразата с думите „...не губи своя мир“, защото тя подейства мигновено като да 

напръскаш изгубилия съзнание със студена вода. Дори за мен беше невероятен 

моменталният ефект, който тази фраза произведе върху суетящия се и паникьосан мой 

колега и как това, което изрекох го успокои, концентрира и настрои на секундата. 

Друг метод, с който можем да си послужим изключително успешно е 

фокусирането само върху доброто, позитивното, светлото, хармоничното, красивото и 

това което можем да постигнем. „Пеенето е само един метод за подобрението на 

човека. Само в пеенето ти не можеш да мислиш лошо! Аз препоръчвам понякога 

пеенето. Човек, който иска да се изправи, трябва да пее. Ти като пееш, не можеш да 

мислиш лошо!“ („Трите връзки“, ООК , София, 11.12.1935 г.). Да имаме очи само за 

доброто е метод, който не се постига толкова лесно. Това е нещо върху което 

съзнателно работим, за да го култивираме като черта в характера си. Предполагам, че 

на различните хора това се отдава в различна степен. Един песимист и негативно 

настроен човек би следвало да положи много по-големи усилия, за да приложи този 

метод от един човек с естествена и вродена оптимистична, позитивна и светла нагласа 

за живота и заобикалящата го действителност. Но приложението си заслужава, защото 

с мислите си ние проектираме нашата действителност – за каквото мислим, това се 

случва, каквито мисли храним, такива същества привличаме и ако успяваме съзнателно 

да усилваме светлината в ума си и топлината в сърцето си привличаме положителни 

сили в природата, които ни помагат и подкрепят.  

От метода да се фокусираме върху доброто, светлото, хармоничното и красивото 

естествено навлизаме в друг метод от Учителя – а именно работата с въображението, 

това да си представяме живо нещата, които искаме да постигнем, хората, които искаме 

да бъдем, качествата, които желаем да притежаваме. Този метод на визуализация, 

макар и да не е наречен с тази дума от Учителя е широко приложим в певческата и в 

педагогическата практика. Мислейки за нещо, което желаем и представяйки си го 

образно и живо, ние скъсяваме пътя до неговото постигане и реализация. Но и тук се 

изисква силна и концентрирана мисъл, тя отличава човекът, който постига целите си от 

празния мечтател, чиято мисъл блуждае и витае в облаците. Понякога невъзможността 

да бъде постигната някаква цел в пеенето може да се дължи на липсата на 

концентрация и невъзможност за фокусиране върху приоритетните за разрешаване 

задачи и проблеми.  

За други дефекти в пеенето ни са отговорни психо-емоционалните блокажи. Често 

те се оказват тясно свързани с различни вокални трудности и предизвикателства. 

Изчистването на вокалните дефекти преминава през няколко фази като от 

първостепенно значение е осъзнаването на проблема. Следва анализ, план за действие и 

много работа в правилната посока под вещо ръководство. Проблеми като тремоло 

(прекалено ситно вибрато), клатене (прекалено широко вибрато), шум в гласа, стягане 

на гърлото, бързо изморяване и чести пресипвания си имат освен физиологичните 
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причини и по-дълбоки психически причини и трябва да приложим холистичния метод 

на лечение – да лекуваме човека, а не проблема и методите на хомеопатията – да 

изчистим проблема отвътре навън, да го извадим от центъра към периферията, за да 

можем да го разрешим. За тази цел можем да ползваме разнообразни методи от 

Учителя – упражненията за дишане, да правим упражненията от Учителя с гамата, 

пеене на тоновете с техните съответстващи цветове и процесите в природата, които 

отговарят на всеки определен тон, визуализация на красиви природни картини: 

Примерно докато пеем труден пасаж във възходяща посока да си представяме, че се 

спускаме по пързалка или вървим надолу по склона, за да компенсираме качването на 

въздуха и повдигането на ларинкса, които ни затрудняват да изпеем високите тонове 

свободно и без усилие. Да опитваме да постигнем релаксация на мускулите, които 

крепят ларинкса и изобщо мускулите в цялото ни тяло като си представяме, че правим 

разходка по равно в гората, да подхождаме към фразите като вълни, със свое 

зараждане, връхна точка – пик и свой естествен отлив, да мислим образно за музиката 

като ромолящо поточе, като слънчеви лъчи, които разгонват облаците, за вятър, който 

пее в клоните на дърветата... 

Изключително важно е да работим с въображението си, за постигането на израз и 

образност в пеенето. Понякога обаче това не е достатъчно и са нужни конкретни волеви 

действия и движения. Тъй като в пеенето освен ума и сърцето основно участие взима 

волята, тук от голяма помощ могат да ни бъдат песните от Учителя, които са дадени с 

движения. Движението като израз на волята действа двупосочно – от една страна 

певецът извършва волево усилие да направи дадено движение на точен музикален 

момент, от друга страна правейки движението на точен музикален момент то влиза в 

резонанс с тона, който се пее и това работи на едно по-фино ниво, изпълвайки формата 

със съдържание и усилвайки идеята. Преди известно време, докато пеех песента Фир 

фюр фен с движенията успях да регистрирам голяма разлика в чисто певческите си 

усещания и си дадох ясна сметка, че вниманието, което насочвам към красивото и 

точно изпълнение на сгъването и разгъването на ръцете в лактите и повдигането им над 

главата действа като динамична медитация. По подобен начин се чувствам и при 

изпълнение на упражненията от паневритмията. Когато човек измести фокуса си на 

внимание от пеенето върху коректното изпълнение на движенията, в повечето случаи 

пуска контрола и оставя свободно поле за изява на певческата си интуиция. Учителя 

казва: „Развивайте в себе си интуицията. В човека има едно чувство, което хората 

наричат интуиция. Има известни способности в човека, които аз наричам почиващи 

способности. Те не са способности, с които човек работи. Интуицията и други подобни 

способности, принадлежат към по-висшите области на човешката душа. И тези 

способности в човека функционират само когато човек е спокоен, когато не се 

безпокои. Ако е способен, функционират способностите на обикновения ум, както у 

животните. Но, когато един човек иска да разреши един въпрос за далечно бъдеще, 

трябва да функционират онези почиващи способности на човешката душа... Та казвам, 

Бог ни е поставил в тъмнина, предвидил е всичко и всички неща е вложил в нашата 

душа.“ („Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието“, ООК, София, 17.01.1934г.) 

Оставена без надзора на ума душата твори чудеса и от песен, която ни затруднява Фир 
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Фюр Фен става песен, която ни се получава с лекота. Интересното е, че дори когато 

правя движенията на ум по време на концерт, също има ефект, заради паметта на 

тялото и създадените добри мисловни модели. Значително по-лесно е обаче, когато 

движенията се правят реално, защото за другото се изисква още по-голяма 

концентрация на ума.  

Изпитвайки силата на песните с движения придобих смелост и реших, че мога да 

улесня себе си и учениците си включвайки движенията като основен компонент в 

упражненията за разпяване. Като основа на движенията, които разработих използвам 

част от седемте херметически принципа, които са заложени и в паневритмията – 

принципът на съответствието – „Каквото е горе, такова е и долу и каквото е долу, 

такова е и горе.“ („Стана плът“, НБ, София, 01.06.1941г) „...каквото е горе в Невидимия 

свят, това е и долу на Земята“. („Наука и знание“, МОК, София, 01.03.1929г.); 

принципът на вибрацията, принципът на полярността „Туй, което става във физическия 

свят, става, по аналогия, и в духовния свят: всеки процес на физическото поле 

едновременно е процес и на Небето и обратното. Ако разберете правилно това нещо, 

ще знаете, че когато страдате на земята, на Небето се радват... Та трябва да желаем не 

ония неща, които сгъстяват и втвърдяват, а ония, които разширяват нашите души, ум, 

сили и способности.“ („Словесното мляко“, НБ, София, 29.11.1914г), принципът на 

ритъма. В резултат на включването на упражненията с движения коефициентът на 

полезно действие се повиши и с много по-малки физически усилия се постига много 

по-голям резултат в пеенето.  

Метод, който ми направи силно впечатление и полагам много усилия в 

приложението му е безпристрастното приемане на похвали, комплименти, критика и 

укор, както и избягването на критикуването и одумването. В голяма част от беседите 

Учителя слага едно до друго критикуването, злословенето и одумването като вредни 

навици, които ни спъват и пречат на нашия прогрес: „Първото нещо за един окултен 

ученик е това: той трябва да е сляп за обръщенията на другите хора. Аз съм ви казвал, 

че като ученици вие трябва да бъдете мъртви и когато ви хвалят, и когато ви укоряват, 

и да бъдете слепи и глухи за погрешките на другите хора... Критикувам ли другите 

хора, връзките ми с Бога са слаби и тогава всеки растеж у мене спира.“ („Излишък и 

недоимък в живота“, ООК, София, 14.11.1923г.) На много места Учителя казва, че 

когато видим някой да греши трябва да отминем без да се спираме и да разсъждаваме 

върху това, защото разкритикуваме ли нечия погрешка неминуемо ще направим 

същата, а обръщайки внимание на падението, сами ще паднем. Критикувайки, човек се 

свързва с отрицателното, с негативното, с нещо, от което иска да избяга, но мислейки и 

говорейки постоянно за него то се превръща в окови, чрез които сме вързани за 

проблема и оттам изтича нашата жизнена енергия, която бихме могли да ползваме 

разумно, за да съградим нещо.  

Откакто в моя живот певческата и педагогическата практика се преплетоха 

откривам все повече общи неща между двете и методи, които мога да използвам. Най-

главното е, че всяко възпитание – дали на качества в характера или на полезни 

певчески навици започва със самовъзпитание и самоусъвършенстване. Валидна е 

максимата, че не можеш да научиш някого на нещо, което сам не знаеш и не можеш да 
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предадеш нещо, което сам не притежаваш. „Помнете едно нещо: никога не можете да 

предадете една идея комуто и да е, ако не сте я разбрали в себе си. Не можете да 

предадете Божествената Любов, Божественото учение, милосърдието или музиката. 

Това, което Вие сами не сте разбрали, това, което не разбирате не можете да го 

предадете. Сухите въглища не предават огъня – живите въглища не трябва да загасиш.“ 

(„Музикалният тон на живота“, ООК, София, 17.05.1939г.)  

Отговорността на певеца, който е решил да се посвети и на вокално педагогическа 

практика е много по-голяма. Несъизмеримо е да носиш отговорност само за собствения 

си прогрес в сравнение с отговорността, която носи един учител и помощник в 

израстването на други хора, които са му гласували доверие да ги учи, води, помага и 

насочва. Освен „жив въглен“, педагогът трябва да бъде и запален факел, който разпалва 

„сухите въглища“ и тези около него, които рискуват да загаснат и изтлеят. 

Отговорността ни кара да бъдем още по-взискателни, по-строги и по-критични 

към себе си и собствените си грешки, защото вече сме пример за някого. 

Същевременно ставаме по-внимателни, по-деликатни, по-обичащи и по-разбиращи към 

своите ученици. Когато един певец стане учител по пеене, той неминуемо ще вижда и 

чува грешки, недостатъци и трески за дялане. Именно затова предизвикателството е 

още по-голямо да се търси и изтъква позитивното, прогреса и това, в което ученикът 

успява на дадения етап. Добрият учител обича, прощава, насърчава, поощрява, 

окуражава и вдъхва вяра на ученика в собствените му способности и безгранични 

възможности. За добрия педагог учениците трябва да са като цветя – всички са красиви, 

ароматни и ухаещи, но цъфтят по различно време – имаме пролетни, есенни цветя, има 

цветя, които са в най-големия си разцвет през лятото. Всяко цвете преди да стане цвете 

е било пъпка. Ние трябва да обичаме цветята още като пъпки, когато все още не са се 

показали в своята пълна прелест. Да имаме търпение пъпката да се разпука, за да ни 

покаже какъв цвят и аромат се крият в нея. Действайки по този начин към всички хора, 

ние ги стимулираме, поливаме ги като цветята и подхранваме тяхната самоувереност и 

растеж, а също помагаме и на себе си да израснем и да се развиваме. 

„Първото нещо, което трябва да спазвате, е – тия ваши умове да ги турите на 

работа и да не критикувате никого. Ако искате да се развивате, вашият ум не трябва да 

бъде като червей. В себе си, във вашата душа, трябва да бъдете тъй снизходителни към 

хората, както към себе си. Но бъдете последователни: мислете за другите тъй, както за 

себе си. Туй е правото. Ако аз поставя себе си по-високо, а вас по-ниско, това не е едно 

естествено положение. За пример да допуснем един цвят, който се е разцъфтял 

напълно, а вие сте една пъпка, и вие може да се разцъфтите, както и аз, и вие имате 

всичкото желание да се развиете като моя цвят. Но ако вие измените на този велик 

закон, който работи отгоре, вашата пъпка може да се развали. Във вас има вложени 

велики неща.“ („Още по-блажени са!“, НБ, София, 04.12.1921г). 

Бих желала да завърша с този цитат от Учителя, защото вярвам, че във всеки от 

нас са вложени велики неща. Убедена съм, че всеки може да развие своя глас, всеки 

може да отбележи значим прогрес в пеенето както и в шлифоването на своя характер. 

За мен работата върху гласа е работа колкото физическа, толкова и психическа. За да се 

ползваме пълноценно от пеенето то трябва да обхваща мисълта, чувствата, волята, 
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психиката или по друг начин казано ума, сърцето, тялото, душата и духа. За това се 

изисква работа, работа и още работа с вяра, посвещение, любов и светлина. 
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МУЗИКАТА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ – КЛАСИФИКАЦИЯ И 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ 

д-р Снежина Стойчева 

 

Музиката е важен компонент от учението на Учителя Петър Дънов. В беседи, 

лекции и разговори той постоянно акцентира върху значението на музиката за 

развитието на човека и обществото, за необходимостта всеки да се занимава с музика, 

за да може да хармонизира своя вътрешен свят. Според него музиката е едновременно 

закон, метод, среда:   

Музиката е велик закон, според който се определя посоката на човешките мисли, 

чувства и постъпки. Музиката определя възможността за постигане на красивите и 

възвишени желания на човека. (6)  

И тъй, музиката е метод за трансформиране на човешките състояния. Има 

състояния, които без музика по никой начин не могат да се сменят. Музиката е 

средство, което трябва да обхване мислите и чувствата на човека. (7) 

Музиката е една среда, в която човек е потопен, защото той живее в нея; 

понеже ако не живее в тази среда, не може да има никакви постижения. Той може да 

има постижения, но ония хубавите постижения, не може да ги достигне, ако не си 

служи с музика. (16) 

Самият той свири на цигулка и създава много песни и инструментални пиеси, 

които стават музикалната основа на новото учение. Тази музика е в пряка връзка с 

неговата философия и идеи и е насочена към събуждане на скритите сили в човека, към 

осъществяване на връзка със свръхсъзнанието му и развитие на вложените в него 

добродетели. Както словото на Петър Дънов води неговите слушатели и последователи 

по пътя на усъвършенстване и духовно израстване, така и музиката му е създадена с 

цел да възпитава. 

Музиката е метод, чрез който се внасят ония елементи, които са необходими за 

човешката воля, за човешкото сърце, за човешкия ум. Тя е среда, през която трябва да 

минат тия сили. (4)  

Възпитанието на първо място е самовъзпитание. Учителя Петър Дънов казва: 

Самовъзпитанието е велик, съзнателен процес. (11) 

Да се самовъзпита човек, това е най-мъчното изкуство, което някога сте 

срещали. По-мъчно изкуство от самовъзпитанието няма. (17) 

… да се самовъзпита човек, това е една от великите задачи на неговия живот. 

(12) 

Той предлага много различни методи за самовъзпитание, но между тях винаги 

присъства музиката. 

Пеенето е един метод за самовъзпитание. (15) 

Всеки един от вас като един вътрешен метод за самовъзпитание да има 

музиката. (3) 
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Това означава, че неговата музика следва да се ползва най-напред от всеки за 

индивидуална работа върху себе си. От друга страна като се говори за възпитание, 

винаги се подразбира и възпитанието на децата. Естествен процес за хората, запознати 

със словото на Учителя Петър Дънов, е да търсят пътища за приложението му при 

работата с деца – в семейството или в по-широк социален кръг. Така след десетилетия 

на натрупване на опит, се ражда слънчевата педагогика – система от принципи и 

методи за възпитание и обучение, изцяло изградена върху неговите идеи. Тази 

педагогическа система има своето практическо приложение, което постепенно се 

разширява и обхваща все по-голям кръг от учители и родители. Една от стъпките в 

развитието й по отношение на музиката е да се направи подбор на песни от Учителя 

Петър Дънов, подходящи за работа с деца (към момента обучението обхваща възрастта 

от 3 до 13 години). Същевременно да се откроят направленията, в които може да се 

работи с всяка конкретна песен и с неговата музика като цяло. Нашето разбиране е, че 

тя принципно е създадена с цел възпитание на човешкия характер, но използването й за 

деца налага по-специфичен поглед към нея. Настоящият доклад има за цел да предложи 

класификация на музикалното наследство на Учителя Петър Дънов именно в този 

педагогически контекст и да даде някои насоки за практическа работа. 

Учителя Петър Дънов определя повечето от своите песни и мелодии като окултни 

упражнения.  

Днес с окултната музика, която има още форма на начално упражнение, се 

прави един малък опит и се въвежда главно като възпитателно средство, като метод 

за възпитание и облагородяване на човешкия характер… (18) 

Те са един метод за трансформиране на енергиите, метод за всестранно 

тониране. В човека понякога се развиват чувства, страсти и желания, които, ако не 

се издигнат нагоре чрез музиката, ще вземат обратна посока, към центъра на 

земята… Музиката трябва да оставя в душата на човека едно радостно, възходящо 

чувство, едно чувство на подем, на творчество. (18)  

В окултната музика според него никога не се допускат думи или тонове с две 

значения. В нея на всяка дума отговаря съответно съчетание от тонове. Тази заложена 

идея за пълно единство между музика и слово е много важна, тъй като предстои да 

говорим за различни направления според текста на песните, но всички разсъждения се 

отнасят и до мелодията, ритъма и музикалната форма именно поради това принципно 

положение, дефинирано от Учителя. Същевременно това позволява преносът на идеята 

на дадена песен да бъде осъществен и при отсъствието на текста, при инструментално 

изпълнение, което често намира приложение в работата с деца.  

Учителя Петър Дънов създава над 130 музикални творби – песни, няколко 

инструментални пиеси и паневритмия (синтезна циклична творба, съчетаваща музика, 

идея и движение със специфични конкретни насоки за изпълнение). Голяма част от тях 

се появяват в пряка връзка със съдържанието на лекции и беседи. В словото си той 

изнася нова философия за живота във всички негови аспекти – от сферите на 

Божественото и Невидимия свят, от проявленията на разумната природа, през 

постиженията на различните философски школи, на науката и изкуствата, до тялото и 
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съзнанието на човека и явленията в ежедневието и социалната му среда. Тази 

философия става основополагаща за едно ново разбиране и отваря врата за нов подход 

в изследването на всички области на познанието. Тя намира израз и в голям брой 

музикални творби. Същевременно той често подчертава важното значение на 

приложението на знанията: 

… за да напредва ученикът, трябва да прилага; през течение на годината той 

минава достатъчно материал, но трябва да приложи поне една десета от този 

материал. И вие като ученици също така трябва да прилагате – много материал 

имате, но част от него трябва да приложите;… (9) 

Новата култура иска приложение, резултати, тя не се задоволява само с думи и 

теории. (9) 

Приложението на тази нова философия в живота изисква съзнателна работа върху 

себе си за преодоляване на стари модели на мислене и поведение, за изграждане на 

положителни качества и развиване на добродетели. Различните посоки на този процес 

на самовъзпитание и възпитание също имат свой музикален еквивалент.  

Може да се каже, че учението на Учителя Петър Дънов се разгръща в две основни 

посоки – нова философия (в тесен и в широк смисъл – включва и нов начин на мислене 

в различни области на науката и изкуството – нов поглед към значението на буквите, 

числата, музикалните тонове, цветовете и т.н., който коренно променя познанието в 

съответната област) и ново възпитание. Музиката му също следва тези две направления 

– философско и възпитателно.  

… има три вида музика – механична, която само раздвижва нещата, органична, 

която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, 

която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява 

качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за 

малцина… (18) 

До този момент е известна само една класификация на музиката на Учителя Петър 

Дънов, публикувана от Божидар Симов. В нея се открояват няколко категории – 

инструментални произведения, теми, мелодии, песни на ватански език, песни във 

фолклорен стил, творби по текст от Библията, циклични произведения, песни с музика 

и текст изцяло от Учителя или в съавторство с ученици. (20)  

Тук предлагаме класификация на неговата музика в две основни категории на 

основата на посланието, което носи заглавието и текста на всяка песен: 

 Философска: 

o Музика по библейски текстове и сюжети (напр. „В начало 

бе Словото“, „Имаше человек“, „Новото Битие“); 

o Ватански песни – „Венир Бенир“, „Нева Санзу“, „Вехади“ и 

т.н.; 

o Песни, свързани с понятията Бог, Дух, Душа, с принципите 

Любов, Мъдрост и Истина (напр. „Бог е Любов“, „Духът ми шепне това“, 

„Писмото“, „Красив е Животът“ и т.н.); 
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o Песни-молитви; 

o Песни, свързани с разбирането за същността на процеси, 

явления, качества и състояния (напр. „Сила, живот, здраве“, „Добър ден“, 

„Радост и скръб“, „Студът всичко дава“, „Вяра светла“, „Милост, 

благост“ и др.); 

o Инструментални пиеси (дадени в оригинал без текст) – 

„Берхан Ази“, „Ме-хейн“, „Молитва“, „Марш на светлите сили“ и др.; 

o Паневритмия; 

 Възпитателна: 

o Песни, свързани с картини и явления от природата – „Грее, 

грее“, „Малкият извор“, „Сладко медено“, „Зов на планината“, „Изгрява 

Слънцето“, „Пролет“ и т.н.; 

o Песни – директни послания за възпитание на ценности и 

качества на характера, позитивни утвърждения (напр. „Блага дума“, 

„Весел ти бъди“, „Слушам“, „Песен на светлия път“ и т.н.); 

o Песни в духа на българския фолклор – „А бре, синко“, „Не 

ли думах“ и др.; 

o Инструментални пиеси (дадени в оригинал без текст) – 

„Играта на поточето“, „Малкият планински извор“ и др.; 

o Паневритмия; 

Паневритмията присъства и в двете категории поради нейната специфика. Тя е 

комплексен метод за работа, тъй като включва много компоненти (музика, идея, 

движение, текст). Всяко от упражненията в паневритмията може да бъде разгледано 

като чиста идея, да бъде отнесено към основните принципи и добродетели и в този 

смисъл да бъде част от философската категория. Например упражнението 

„Пробуждане“ носи в себе си идеята за проявлението на човешката душа и във 

философски аспект води към пробуденото съзнание и отношението му към битието, 

към началния импулс за задействане на даден процес; ако вземем под внимание и 

поетичния текст – какво означават силата и живота, какво отношение имат към тях 

любовта и радостта, какво символизира пролетта и т.н. В същото време то е метод за 

конкретна възпитателна работа в определена посока. Да се замисля как се събуждам 

сутрин, какво може да ми донесе първият момент на моето събуждане, какви мисли и 

чувства избирам да се пробудят в мен днес? Мога ли сега да се пробудя за радостта, за 

любовта, за доброто? Мога ли да усетя слънцето, което грее в мен, за да ме пробуди? 

Готов ли съм да възприемам и да давам? Основа за класификацията тук става както 

заглавието на упражнението като носител на основната идея, така и конкретното 

приложение във всеки отделен случай. Всяко паневритмично упражнение в един и 

същи момент се явява и философско, и възпитателно. 

Пиесите, дадени в оригинал без текст, са разнообразни. Заглавията на част от тях 

водят към съответно място в горната класификация, но има и такива с абстрактно 

заглавие, напр. „Тема“ или „Мелодия“. Към много от тях има допълнително написан 
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текст. Отнасянето им към едната или другата категория в класификацията зависи в 

известна степен от целта на конкретното приложение. Всяка от тези пиеси без 

изключение може да се използва и в педагогическата работа.  

Процес на взаимовръзка и „преливане“ между двете категории и между 

различните направления в тях се забелязва и при някои песни (напр. „Химн на великата 

Душа“, „Давай, давай“, „Песен на светлия път“, „Сила, здраве е богатство“). Това е 

естествено, тъй като в словото на Учителя Петър Дънов имаме свързаност и 

взаимодействие между света на Бога и този на човека, между качествата и 

добродетелите в човека и процесите в разумната природа, между идеите и тяхното 

приложение.  

Много от песните и мелодиите са достъпни за изпълнение от широк кръг хора, но 

има такива, които са с по-висока степен на трудност и се изпълняват предимно от 

професионални музиканти. Това не означава, че тези творби са с ограничено 

приложение. Всеки човек може да работи с всяка песен, като от степента на неговата 

подготовка, интензивността на заниманията му и моментната нагласа ще зависи 

методът, който ще избере – пеене, слушане, работа с отделна фраза, с текста и т.н. 

Музиката не е само забавление. Тя строи – това е философската й страна. (15) 

Песните, включени в т.нар. философска категория, имат своето възпитателно 

въздействие в широк смисъл, но в по-голямата си част не са подходящи за пеене от 

деца. От една страна съображенията са чисто музикални – при много от песните се 

наблюдава сложна мелодия или ритмика, широк диапазон, бавни темпа и т.н. По-

съществената причина обаче е в съдържанието им, което е твърде абстрактно за 

детското възприятие. Детето не може да осъзнае дълбокия смисъл на песни като „Кажи 

ми ти Истината“, „Буря“, „Ранен час“, „Правда“ и мн.др., то не борави с философски 

категории, а с близки до него образи. В неговия свят понятията за любов, истина, 

радост, свобода, милост, живот и т.н. тепърва се запълват със съдържание първо на 

физическо, а после и на емоционално ниво. По преценка на родителите и учителите 

песните от всички направления на философската категория могат да бъдат част от 

звуковата среда на детето, като особено когато говорим за възпитание на деца в светска 

образователна институция, е препоръчително да се използва инструментално 

изпълнение. Музиката има по-бърз, пряк и деликатен достъп до съзнанието на децата, 

отколкото думите, а поради пълното съответствие между музиката и словото, за което 

споменахме по-горе, песните ще съхранят своя вътрешен смисъл и заряд.  

Ако можем да говорим за философия за деца, то тя е пряко свързана с реалния им 

живот. Знанието за природата минава през прекия им досег с нея; за 

взаимоотношенията и качествата на характера, за собствените и чуждите емоционални 

състояния и мисли – през реалните ежедневни ситуации. Затова и различните аспекти 

на познание за света около нас и за самия човек, които разглежда Учителя Петър 

Дънов, трябва да достигат до децата на техния език. Посяването на това разбиране в 

почвата на музиката дава като резултат появата на песни, които на детски език 

(музикален и словесен) говорят за същността на добродетели, цветове, процеси, 

качества и състояния и ги правят близки на децата. „Магията на цветовете“, „Пътят на 
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доброто“, „Да посадим дръвче“, „Шуми“, цикълът „Седем дни“ и др. са пряко свързани 

с философията на Учителя Петър Дънов (21). Други песни израстват като детски 

превод на конкретна негова песен, напр. „Весел бъди“, „Светъл ден“, „Радост“. (пак 

там) Това е достъпен начин идеи от по-висш порядък да заработят в съзнанието на 

децата. 

Ще отделим малко повече внимание на възпитателната категория. На първо място 

там са поставени песните, свързани с природата. Това не е случайно. Учителят Петър 

Дънов говори за разумната природа като най-добрия възпитател.  

Разумната природа е великият източник на знание…И образователното дело 

може много да научи от нейните методи. Тя е най-великата учителка, най-великата 

възпитателка. С голяма любов възпитава своите деца в течение на милиони години… 

(1) 

Работите ли според методите на разумната Природа, вие ще дадете правилна 

насока на вашия ум и на вашето сърце. (5) 

Чистата музика на природата – звуците на вятъра, водата, растенията, пчелите, 

птиците и т.н. въздейства много силно върху психиката на човека.   

Няма по-велико изкуство, по-велика музика от изкуството и музиката на 

природата. (10) 

Ако аз обучавам децата по музика, ще ги изведа при извора, за да слушат какви 

тонове издава той. Ще ги заведа при потока, при кошера за същата цел. После ще ги 

заведа да слушат какви тонове има във вятъра. (8) 

Добре е децата да имат възможност да наблюдават пряко музиката на природата, 

при излизане на разходка периодично вниманието им да се насочва към звуците 

наоколо. Вслушването макар и за малко в тях им носи радост и обогатява възприятията 

им, като става основа за по-пълни представи при последваща работа на закрито. 

Извикването на образи от природата в съзнанието на детето чрез песента, съдейства за 

изграждане в него на положително отношение към всичко живо, което го заобикаля.  

Песните на Учителя Петър Дънов са образец в това отношение с органичната 

връзка между музика и текст. Образите на изворчето, пчелите, слънцето и т.н. са ясни 

за децата и извикват в тях радост и като цяло позитивни емоции, но в същото време те 

са символи, с които песента говори директно на душата на човека. Това обуславя 

важното значение на подготовката на всеки учител, за да може той да използва 

вътрешни методи за работа с песните. Когато учителят държи в своето съзнание 

символното значение на образите, той по вътрешен път възпитава своите ученици чрез 

посланието на дадена песен. Например песента „Сладко медено“ не само сред децата се 

е превърнала в подходяща песничка преди хранене, но в нея има много повече от това. 

„Това е положително упражнение, всеки образ тук е активен“ (19) Как отнасяме 

думите „сладко“ и „медено“ към живота си? Какво носят те като вътрешен смисъл? 

Откъде идва сладко-меденото? „От Слънцето изпратено“ – кой изпраща всички блага 

в живота ни? Какво символизира пчелата, т.е. какво е необходимо, за да стигне 

изпратеното до нас и да се превърне в сладко-медено? Ако имаме в съзнанието си идея 

за това съдържание на песента, въздействието й се увеличава многократно не само за 
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нас самите, но и за децата, с които я пеем. Няма нужда от думи и обяснения, символите 

сами стигат до душата. При подходящи условия, особено ако сме сред природата 

можем само да кажем: „Бъдете като щедри като Слънцето!“ или „Бъдете работливи 

(или чисти, или организирани и т.н.) като пчелите!“ – това ще остане да работи 

вътрешно в тях за дълго време.  

В този раздел, както и във всички други, има и песни, които поради по-

разгърнатата си форма и широк диапазон или по-сложния смислово текст не са 

подходящи за пеене от деца (напр. „Цветята цъфтяха“, „Езикът на Живата природа“, 

„Малката буболечица“). Те също могат да се използват като музика за възприемане по 

дадена тема в часовете по музика или извън тях, като основа за рисуване по музика, 

като фон за друга учебна работа или свободни занимания. В много от тези случаи е по-

подходящо да се използват инструментални изпълнения на песните.  

Голяма част от музикалното творчество на Учителя Петър Дънов са песните, 

представляващи директни, ясни послания за възпитание на ценности и качества на 

характера (напр. „Блага дума“, „Давай, давай“, „При всичките условия“, „Весел ти 

бъди“, „Да имаш вяра“ и т.н.). Срещат се и редица позитивни утвърждения като 

„Всичко в Живота е постижимо“, „Аз мога да любя“, „Подмладяване“ и др. Те са 

изключително ефективно средство за съзнателна и целенасочена работа в посоката на 

самовъзпитание. Когато обаче планираме възпитателно въздействие върху деца, отново 

трябва да приложим филтър за допустимост – по музикални и текстови критерии. 

Създаването на условия за развиване на вложените в детето добродетели е сред 

главните цели на слънчевата педагогика, но за да бъде работата по нея по-успешна, има 

нужда от повече образи, символи, живи примери и по-малко преки наставления. Затова 

и най-често използваните за пеене с децата песни са „Слушам“, „Сила, здраве е 

богатство“, „Аз мога да дишам“, „Мисли“, „Песен на светлия път“. Останалите песни 

от това направление също се използват, но за възприемане, често в инструментален 

вариант. 

Следващото възпитателно направление са песните в народен дух. Учителя Петър 

Дънов е говорил за българската народна музика. Според него тя има висш произход, но 

през вековете е загубила своята духовна същност и смисъл, поради което има нужда да 

се покаже пътя за връщане към свещения й първообраз.  

Основните български народни песни са излезли от светилището. Там, където се 

хващат на хоро в кръг и пеят, това са били първоначално религиозни песни и след това 

са ги превърнали в други. (14) 

Народната музика е израз на стремежа на българите за разрешаване на въпросите 

на живота, но в това търсене, поради съсредоточаването на поколения наред в 

материалния живот, тя се движи в един затворен кръг.  

Днес хората не разбират какво нещо е българската музика. Знаете ли колко 

време се изисква, за да се изчисти тя? Така да се изчисти, че да остане истинската 

българска музика, в която е изразено как българинът е търсил своето разрешение в 

живота. (14) 
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В песните в народен дух Учителя Петър Дънов влага ново, изцяло положително 

съдържание, което да води към нравствено и духовно развитие на героя в съответната 

песен, а респективно и на изпълнителя или слушателя.  

Българската народна музика е важна част от обучението по музика в целия цикъл 

на предучилищно и училищно образование, като се изучават подбрани и много 

разнообразни в музикално отношение народни песни. В съдържателен план те са 

свързани с дейности от бита на българина в миналото (труда, взаимоотношенията, 

забавленията, календарните празници и обичаи). От тях ясно се очертават основните 

морални и естетически норми на тогавашното общество. Включването на музика в 

народен дух от Учителя в работата с деца дава възможност чрез близките и много 

въздействащи метроритмични и мелодични модели допринася за изграждане на усет за 

разпознаване на определени ценности и качества като чистота, доброта, благост, 

състрадателност, щедрост, музикалност, разумност, радост и възможност за 

отъждествяване с тях. 

Инструменталните пиеси и Паневритмията също имат своето място в процеса на 

възпитание и обучение на деца и в тази връзка могат да бъдат разглеждани на много 

нива, във връзка с различна организация, учебна среда и методи на работа.  

В заключение може да се подчертае, че има още много посоки за изучаване на 

музиката на Учителя Петър Дънов в педагогически контекст. Например възможностите 

за нейното приложение в сферата на образованието като цяло и в частност във връзка с 

основните дейности в урока по музика могат да бъдат тема за отделна публикация. 

Същевременно изучаването на символите и работата със словото на Учителя разкрива в 

по-голяма степен вътрешния смисъл на музиката. Съзнателният подход към дадена 

песен отваря много врати пред добрия учител. Например как може да свърже една 

малка песен като „Слушам“ не само с музиката, а и с езика, математиката, биологията, 

физиката, гражданското образование, играта и т.н.  

Широко поле за изследване се открива и по отношение на тоналностите, метрума, 

ритъма, характера на мелодията и музикалната форма, и тяхната връзка с принципите 

Любов, Мъдрост и Истина, с въздействието им върху развитието на ума, сърцето и 

волята, на различни качества и добродетели.  

Музиката е метод, чрез който се разрешават всички въпроси, тя трябва да влезе 

вътре в човека. Ако не мислиш, не чувствуваш и не постъпваш музикално, нищо не 

можеш да постигнеш. Тази музикалност в човека наричаме вечно добро. Без музика не 

можеш да бъдеш добър… (13) 

Когато човек активно работи с тази музика за собственото си възпитание, той я 

използва в цялост и без ограничения, но когато се насочи към възпитание и обучение на 

деца, е добре да не забравя, че тя не е създадена като музика за деца и да има разбиране 

за спецификата на приложението й. В този смисъл предложената тук класификация 

няма за цел механично разделяне на музиката на Учителя Петър Дънов, а представя 

един педагогически поглед към нея.  
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ЛОГИКАТА В ДУХОВНИТЕ ТРАДИЦИИ И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА 

САМОПОДОБИЕТО 

Филип Филипов 

 

В Словото на Учителя Беинса Дуно можем да намерим една важна идея, която се 

резюмира в думите "Частта е равна на цялото". Тази концепция е изразена в десетки 

беседи и лекции, но едва към края на XX век може да бъде по-пълноценно разбрана. 

Става въпрос, че чрез т.нар. Фрактална визия в математиката и физиката се вижда 

съвсем конкретно, как фракталните системи в математиката, природата и Космоса имат 

специфично подобие, което може да се нарече самоподобие. Както Учителя изразява 

тази идея през 1924 г., а по-късно през 1975 г. Беноа Манделброт я описва 

математически и геометрически, "цялото се проектира в своите части" и по този начин 

става пределно ясно как, частта може да бъде равна на цялото. 

Става въпрос, че не само всяка част от Множеството на Манделброт, съдържа и 

представлява Множество на Манделброт, но почти всеки обект във Вселената, самата 

Вселена и човекът сам по себе си, са изградени от съставни части, които са проекции на 

Цялото.  

Например, човек има глава, 2 ръце и 2 крака, a ръката също има 5 пръста. Освен 

това, самият човек е основан на Принципа на Златното сечение – най-простият фрактал 

в природата и поради тази причина, целия човек и всяка негова част има съотношение 

клонящо към числото 0.618034..., което се изразява чрез пропорцията: а/б=б/а+б, или с 

други думи: малката част се отнася към голямата, така както голямата се отнася към 

цялото – математическо съотношение, заложено още в първите стихове на Евангелието 

на Йоана: "В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог". Тази идея е 

развита от самия Христос по-късно по темата за Дървото на Живота в 15 глава: "Аз 

съм истинската лоза, вие сте пръчките и Отец ми е земеделецът". От нея не само става 

ясно, че Христос е Дървото на Живота и че всеки, който е вкоренен в Него има Живот 

вечен, но става ясно и как Христос описва концепцията за Цялото и частите, 

проекцията на Цялото в частите и онова учение за Фракталната вселена, което едва 

около 2000 години след проповедта на Христос, ние започнахме да осмисляме в 

Неговите думи. Тук говоря за факта, че вече е пределно ясно за всеки изследовател как 

всяко дърво от Живата разумна природа представлява фрактал, който показва, как 

всяко клонче от дървото повтаря модела на цялото дърво. Така е видно за всеки един от 

нас, че Цялото се проектира в своите части. Заедно с това обаче, ние можем да 

наблюдаваме естествено твърде съществен феномен: как понякога една част – едно 

клонче от дървото прави контакт – докосва се до цялото дърво. 

Тези идеи имат важно значение за нас, защото чрез тях ние започваме да 

разбираме структурата и същността на Истината. От една човешка гледна точка, 

Истината е Реалност между два свята. Те се изявява най-често като контактна точка 

между света на нашето съзнание и Битието, но може да се прояви и като контактна 

точка или сечение на допир между нашият ум и разумът на едно много по-напреднало 

същество от нас – нашия ангел-хранител, нашия Учител или самия Господ.  
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Въпросът, стоящ пред нас е с каква логическа система да се отнесем към тези 

процеси, за да бъдем максимално ефективни в обучителния процес, който например 

Учителя извършва спрямо нас. Тук има два фактора, не само визираната логическа 

система, но и понятийния апарат, с който ние боравим. От една страна например може 

да бъде стандартната Аристотелева логика, където има верни и неверни неща, като 

трето не е възможно или пък някаква друга логическа система, но заедно с това и 

нашия мисловен ресурс - понятията, идеите, моделите и методите, с които ние мислим 

и разбираме себе си и Реалността. Ако Учителя обяснява една идея, която е отвъд 

нашата концептуална подготовка, тя остава неизразима и трудно разбираема за нас, но 

ако ние разширим съзнанието си и обхванем нови области от Мисловната реалност, то 

тогава ние можем да трансформираме неизразимото и неразбираемото във вярно и 

понятно за нас. За целта, ние не само трябва да се стремим да придобиваме нови знания 

и да осмисляме нови понятия, но и да усъвършенстваме нашата логика, защото тя е 

главният метод на съзнанието и словото ни. 

Ето защо, става пределно ясно как главната цел на всеки истински Духовен 

учител е да разшири съзнанието на ученика. По този начин, той храни и разгръща 

нашата мисловна природа. Разширението на съзнанието е важна част от динамиката на 

съзнанието, която изучава движенията на съзнанието. Това разширение може да бъде 

равномерно, но може и да бъде ускорително, което зависи от това дали първата 

производна на скоростта на това разширение е равна на нула или е различна от нулата. 

Когато придобиваме планомерно и плавно знания чрез собствени естествени дейности, 

ние можем да говорим за равномерно разширение на съзнанието. Когато обаче 

придобиваме достъп до нови реалности чрез просветление, озарение или посвещение, 

разширението на съзнанието е ускорително и това е белег, че по-висш спрямо нас 

източник се е намесил относно нас, докоснал е нашето съзнание и нашето развитие в 

областта на менталния свят придобива ускорителен характер – разширява се като 

"Душа обширна като Вселената". Изразявам това, защото по този начин можем да 

имаме математичски модел, описващ нашите преживявания в Пътя на Ученика и 

движението ни към Истината. 

И така, нека дадем няколко различни примера, чрез които да покажем нуждата от 

съзнателното усъвършенстване на логическата система, чрез която съзнателно или 

полусъзнателно разсъждава съвременния човек. 

За човек, който няма сериозна математическа, физична и философска подготовка 

изказването на Учителя: "Частта може да бъде равна, но не и по-голяма от цялото" е 

непонятна, безсмислена и невярна. Ако обаче човек разшири съзнанието си и обхване 

новата област от математиката, възникнала след 1975 г. - фракталната геометрия, то 

тогава изразената идея от Учителя добива съвсем ясна и конкретна визия и плътност и 

тя е вярно и точно твърдение. 

Ако попитаме един мислещ по стандартния начин човек "Вярно ли е твърдението: 

'Частта е равна на цялото', например ръката ти равна ли е на теб самия", той би 

отговорил: "не, не е вярно". Ако попитаме един съвременен анатомист, изучил 

фракталните принципи на организация на човешкото тяло: "Вярно ли е твърдението: 

'Частта е равна на цялото', например ръката ти равна ли е на теб самия", той би 
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отговорил: това твърдение е едновременно вярно и невярно, защото ръката има същата 

фрактална организация на принципа на Златната пропорция, каквато има цялото тяло 

на човека, но конкретно погледнато, ръката не е еднаква със самия човек. Ако попитаме 

един съвременен генетик: "Вярно ли е твърдението: 'Частта е равна на цялото', 

например ръката ти равна ли е на теб самия", той би отговорил: това твърдение е вярно, 

защото всяка клетка от ръката съдържа същата генетична програма, каквато съдържа 

цялото тяло на човека. 

Друг пример от Словото на Учителя: вярно ли е твърдението, че 0 повдигната на 

4-та степен прави 1? За човека, учил само математика в училище, това не е вярно, 

защото 0х0х0х0=0. За човека, учил висша математика и история на математиката в 

университет, това твърдение е вярно, защото ирационалното число i, което 

представлява корен квадратен от -1 е една версия на нулата, защото това е нещо, което 

не съществува. Но точно това нищо, когато бива умножено 4 пъти по самото себе си, се 

превръща в 1 – главното нещо в математиката – първото число. На тази база можем да 

разпишем следното ixixixi=1, което е изразено на философски език може да бъде 

разписано и по този начин: 0х0х0х0=1. Когато Учителя говори по тази тема, той 

използва разбираемата метафора за яйцето, символ на нулата и четири фактора, които 

повлияват яйцето - "квачката, топлината, светлината и самото яйце" (цитат от лекцията: 

"Духовна мекота", МОК V). Така Учителя става понятен дори и за човек занимаващ се 

цял живот само със земеделие и не изучавал висша математика, но заедно с това, 

Учителя разрешава един от най-сложните въпроси във философията – въпросът за 

появата на нещото от нищото. Ще цитирам конкретната лекция от Учителя, за да стане 

ясно: "Вие се чудите как може нищото да даде нещо? Ами как може имагинерната, 

въображаемата единица, която е едно „нищо", като се повдигне в четвърта степен, да 

даде една реална единица?" (цитат от лекцията: Нагласяване на силите", МОК II). 

Друг пример, този път от физиката. До края на XIX век, светлината е вълна за 

хората, които са били привърженици на вълновата теория за светлината, а за 

привържениците на корпускулярната теория за светлината, тя е явление образувано от 

частици. Ако попитате първите вярно ли е твърдението: "Светлината е вълна", те ще ви 

кажат: "Да, вярно е". Ако попитате вторите, те ще ви отговорят: "Не, не е вярно." И 

обратно, ако попитате за твърдението: "Светлината е съставена от частици". Вероятно 

по същото време са съществували и други теории, които са изразявали друга визия 

спрямо горните твърдения: Светлината не е нито частица, нито вълна - тя е нещо друго. 

С други думи, такива философи биха казали за горните твърдения, че те са нито верни, 

нито неверни, защото според тях светлината е нещо друго. Така възниква един трети 

модус: нито-вярно-нито-невярно. Например, както изразява Учителя в своите лекции, 

Светлината е жива, Светлината е същество, Светлината има съзнание и подсъзнание 

(цитат от лекцията: "Влияние на вътрешната светлина", МОК IV), а не просто частица и 

вълна, тя има вълнови и корпускулярни свойства, но е нещо повече от това. В този 

смисъл твърдението "Светлината е вълна" е нито-вярно-нито-невярно. От друга страна, 

след развитието на квантовата физика от началото на XX век, стана ясно, че и двете 

твърдения за светлината като вълна и като частица са верни. Ето как става ясно, че 

освен трите модуса: вярно, невярно и нито-вярно-нито-невярно, има и четвърти: 
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едновременно вярно и невярно, който според стандартната Аристотелова логика е 

невъзможен. Обаче, философски погледното, науката все още не разбира как това 

въобще е възможно, и тук е налице нещо неизразимо и недостижимо за нашето 

съвременно мислене. Така възниква и един друг 5-ти логически модус – неизразимото, 

който е намекнат косвено още от Гаутама Буда в неговите беседи в първите 34 сутри от 

Дигха никая и от неговия последовател Нагарджуна. 

Когато говорим, за 5-те логически модуса: 

1. Вярно 

2. Невярно 

3. Вярно-и-невярно 

4. Нито-вярно-нито-невярно 

5. Неизразимо 

ние трябва да разбираме не дадена конкретна еднозначна функция на мисълта, а 

определена релация-връзка в дадена контактна точка-твърдение между нашето 

съзнание и съзнание от по-висше естество или между нашето съзнание и самата 

Реалност, която е отново Същество със съзнание този път от безкрайно по-висше 

естество.  

Става въпрос, че ако ние се опитаме да обясним на една котка каква е разликата 

между логиката с 2 модуса и логиката с 5 модуса, то за нея това ще остане неизразимо, 

но чрез много усилия, ние вероятно ще успеем да научим котката да прави разлика 

между 2 риби и 5 риби, и да ѝ обясним, че твърдението „2 риби са полезни“ е вярно. Тя 

бързо ще ни обясни, че твърдението „2 риби не са за теб“ е невярно, както и ще разбере, 

че твърдението „2 риби и 5 риби са все риби“ е едновременно-вярно-и-невярно за нея 

самата, защото те са все риби, но 2 риби не са 5 риби за стомаха й, който е с крайни 

размери. Тя вероятно ще се затрудни, но все пак ще разбере, че твърдението „тези 2 

риби са за теб, а тези 5 са за майка ти“ е нито-вярно-нито-невярно, след като тя изяде 4 

риби, а майка ѝ само 3 и благодарение на това получи сериозни шамари от собствената 

си майка. 

С този комичен пример искам да изразя една много сериозна реалност – каква 

огромна пропаст лежи между две съзнания от различно ниво на развитие и как висшата 

истина за по-напредналото съзнание, остава трудно разбираема и дори неизразима за 

по-обикновеното съзнание. Горният пример, реализиран вече не към котка, а към нас 

самите в отношението ни към един Велик Учител, може да ни покаже, каква жизнена 

необходимост имаме от разширение на съзнанието ни и усвояване на по-висша 

логическа методология. 

Това означава, че ако ние разсъждаваме само с бинарната Аристотелева логика с 

нейните логически модуси: вярно и невярно, ние сме твърде непригодни към по-

сериозните философски, научни и духовни теми. Но ако използваме една нова 

логическа система базирана на поне 5 логически модуса: вярно, невярно, едновременно-

вярно-и-невярно, нито-вярно-нито-невярно и неизразимо, то ние можем да 

разсъждаваме много по-адекватно и както Учителя казва много по-право от 

стандарното незадълбочено разсъждение. Така се образува Пентаграмът от 5-те 
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модуса на Новата логика, която е много по-съвършена методология за развитието и 

разширението на съзнанието в Епохата, когато Пролетната равноденствена точка се 

намира само на 5 градуса от съзвездието Водолей. 
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ЗАПОВЕДТА (ЗАВЕТЪТ) НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО 

д-р Константин Златев 

 

„Заветът на цветните лъчи на светлината”, съставен от Учителя Петър Дънов 

(Беинса Дуно) в с. Арбанаси през 1912 г., завършва с една формула, дадена от същия 

велик духовен Учител (с. 61). Тя гласи: 

 

„Обичай съвършения път на Истината и Живота. 

Постави Доброто за основа на дома си, 

Правдата за мерило, 

Любовта за украшение,  

Мъдростта за ограда 

и Истината за светило. 

Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя.” 

 

В Завета на цветните лъчи на светлината заглавието на тази формула е 

„Заповедта на Учителя”. В същото време в друга свещена книга на духовно общество 

„Бяло братство” – „Свещени думи на Учителя”, в едно от първите ѝ издания, на 

страница 7 фигурира същата формула, но под заглавие „Пътят на Учителя”. При 

последното отпечатване на „Свещени думи на Учителя” от издателство „Бяло 

Братство” (2009 г.) на последната страница е посочено, че това издание е изготвено по 

първото от 1938 г. Това уточнение предполага, че в първото издание на „Свещени 

думи...” разглежданата формула е фигурирала със заглавие „Заповедта на Учителя”. 

Подобно разминаване в заглавията на формулата в различни издания на духовно 

общество „Бяло братство” поражда редица въпроси, на които все още няма окончателен 

отговор. 

Хронологически „Заветът на цветните лъчи на светлината” излиза от печат преди 

„Свещени думи на Учителя”. Това би означавало, че названието на разглежданата 

формула би трябвало да бъде така, както е в Завета. Но, от друга страна, текстът на 

Завета приключва на с. 61 с рубриката „Светъл” и последния цитиран библейски стих: 

„Причастници на Божественото естество” (II Петрово 1:4). Формулата, която следва 

този стих – а именно „Заповедта на Учителя”, няма пряка връзка със съдържанието на 

Завета и очевидно е прибавена допълнително. Съществува предположение, че тъй като 

на въпросната с. 61 е останало празно място, хората, на които Учителят Беинса Дуно е 

възложил издаването на книжката, са решили да го попълнят с подходящ текст. (Това е 

практика, добре позната на всички, които се занимават с издателска дейност.) И са 

избрали една формула на своя Учител, която по онова време е била без заглавие. Те по 

своя воля и усмотрение са поставили заглавието „Заповедта на Учителя”, изхождайки 

от съдържанието и смисъла на формулата. Но са допуснали грешка... Защо? Защото 

Учителят Беинса Дуно никога и на никого нищо не е заповядвал. Словото му е 

изпълнено с препоръки, наставления, съвети, някои строги порицания и твърде редки 
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похвали, но в него няма и следа от заповеди! Заповедният, императивен тон на 

поднасяне на Божието Слово приключва със старозаветната епоха и мисията на 

Учителя на Учителите Христос. Десетте Божии заповеди от Стария Завет (Изход 20:2-

17) остават валидни и в новозаветните времена, но императивният им тон е заменен с 

този на Любовта, милосърдието и Божественото разбиране. В такава тоналност са 

дадени блаженствата на Иисус Христос (Матей 5:3-12). В тях няма заповеди, а само 

поучения и обещания: „Бъди такъв и такъв и ще получиш такава и такава награда...”  

Учителят Беинса Дуно е Учител от Школата на Христос, продължител, 

актуализатор и обновител на Христовия еволюционен импулс в нашата епоха. Христос 

на никого нищо не заповядва, а проповядва с безкрайно търпение и проникновение в 

човешките сърца и души; наставлява, когато е необходимо – изобличава; изтъква кой е 

Пътят към Царството Небесно. И с безграничната Си Любов мотивира онези, които са 

схванали благовестието Му, да Го последват по трънливите пътеки към спасението. 

Няма заповеди, а само необятна и всепобеждаваща Божествена Любов! По същия 

начин постъпва и Учителят Беинса Дуно. Вместо да заповядва, той чете мислите и 

отгатва въжделенията на своите слушатели и наред с изнасяното в беседите и лекциите 

отговаря на най-съкровените им питания, посочва им правия път в лабиринта на 

живота. Същата Христова Любов струи и от неговото Слово, същото дълбинно 

разбиране на човешкото естество, същият порив да отдаде безрезервно Божествения 

импулс на новорождението на всички пробуждащи се души. 

По наше мнение истинското заглавие на изследваната формула е налице в 

сборника „Свещени думи на Учителя” – „Пътят на Учителя”. (Някой член на духовно 

общество „Бяло братство” – сам или колективно, е осъзнал, че не е в духа на Учението, 

проповядвано от Учителя Беинса Дуно, формулата да бъде обозначена като заповед.) 

Тези свещени думи са диктувани от Учителя Беинса Дуно на сестра Савка 

Керемедчиева отначало докрай и тя не би поставила заглавие на книгата без изричното 

указание на своя Учител. Но, изглежда, точно това се е случило. Дали тя или някой 

друг, на собствена глава или като общо становище е било решено формулата да носи 

заглавието „Заповедта на Учителя”. Такава е логиката на нашите разсъждения. Тогава 

как да се отнесем към заглавието на същата формула в Завета на цветните лъчи на 

светлината? Трябва ли то да остане същото, каквото е сега – „Заповедта на Учителя”, 

което, както вече стана ясно, не отговаря на духа и насочеността на Словото на Учителя 

Беинса Дуно? Или е наложително да бъде внесена някаква промяна? Ако да – то каква?  

През 2012 година на традиционния младежки събор на духовно общество „Бяло 

братство” в района на Мадара бе чествана стогодишнината от излизането на бял свят на 

Завета на цветните лъчи на светлината. Тематиката на повечето от лекциите и 

докладите на този събор беше свързана именно със Завета. В своето изказване видният 

лектор на Братството Христо Маджаров от Варна засегна и проблема със заглавието на 

формулата, с която завършва Заветът и която е обект на това изложение. Той защити 

гледището, че е по-правилно заглавието да бъде „Заветът на Учителя”, предлагайки 

обосновка, сходна с поднесената по-горе. Склонен съм да се съглася с това негово 

мнение. Затова и озаглавих настоящата лекция „Заповедта (Заветът) на Учителя Беинса 

Дуно”. Ако някой смята, че проблемът с цитираното заглавие не е от значение, нека си 
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даде сметка за цялостното съдържание и заряда в Словото на Учителя Беинса Дуно, от 

една страна, и дали увенчаването на свещена книга като Завета на цветните лъчи на 

светлината с формула, озаглавена неточно, е съществено или не, от друга страна. 

След това доста дълго, но наложително въведение следва да преминем към 

същностната част на лекцията – опит за тълкуване текста на разглежданата формула. 

 

1. „Обичай съвършения път на Истината и Живота.”: 

Има един-единствен истински Път, който разкрива еволюционното 

предназначение на човека – Пътят към Бога, към Божественото у всекиго от нас. В 

случая той е наречен път на Истината и Живота. Защо? Понеже Истината в нейното 

върховно проявление е висшата цел в духовното развитие на човешкото същество. И 

понеже Всемирният Живот е арената за изява на безсмъртното духовно начало у 

човека, представено в безкрайния низ превъплъщения на неговата душа в света на 

материята. Учителят Беинса Дуно ни съветва да обикнем този Път, осмислен от 

Божествената Истина и лъкатушещ през лабиринтите на многоликия Живот. 

Какъв е смисълът на тази обич към обекти с ярко изразен абстрактен облик? 

Обичта към Истината е в същност обич към Божественото, заложено в нашето 

най-дълбоко духовно ядро. Тя е и обич към свободата – към пълната и безгранична 

свобода на индивидуалния дух, която бихме постигнали, ако познаем същата тази 

Истина (ср. Йоан 8:32). Следователно да обичаме Истината и Живота, ще рече да 

възлюбим Бога, притаен в центъра на монадата и очакващ мига на Своето проявление 

чрез свободната воля на носителя Му – разумното същество човек. Да възлюбим и 

Живота, дарен ни безвъзмездно също от Бога, Който не очаква нищо в отплата, а с 

безгранично търпение и Любов предлага на Своята рожба всички необходими условия 

за нейното духовно израстване и извисяване, назовано в християнското учение 

„богоуподобяване”. Да обичаме и собствения си живот, и живота на всяко Божие 

творение в Битието. 

В съответствие с тълкуванието на Учителя Беинса Дуно Истината е „проява на 

Единия Бог, Който създава условия за развитие на всички живи същества”. Отново 

според него в Божествения свят на Истината „се крият великите цели на всяко битие”. 

Следователно, ако познаем Истината в смисъла, завещан ни от Христос, ще постигнем 

Истината за собственото си битие и за Божието творение като цяло. 

 

 2. „Постави Доброто за основа на дома си...”: 

Божественият принцип на Доброто, заемащ основно място в Словото на Учителя 

Беинса Дуно, като съдържание предлага на търсещия по духовния Път същността и 

начините за придобиване на добродетели. Доброто е космически принцип, неразделна 

част от съвършената Божия Същност. Добродетелта е проявлението, формата, в която 

Доброто бива възприемано, усвоявано и прилагано от разумните същества във 

Вселената. В този смисъл Добродетелта е форма на Доброто, негова психо-етическа 

проекция в света на формите. „Добро” и „Добродетел” са две страни на една същност. 

Добродетелта – това е въплътеното във физическия свят Добро. 
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Човек, който върви по пътя на Доброто, изгражда у себе си добродетели. Те 

представляват проявата на Божественото Добро в едно разумно същество. 

Следователно не можем да говорим за добродетели при отсъствието на разум. 

Добродетелите са плод от съзнателна, разумна работа върху самия себе си. 

Не на последно място: „Доброто е път за намиране на Божията Любов” 

(Учителят Беинса Дуно). Доброто е и елемент от духовната природа на човека: „Във 

всеки човек е вложено доброто. Не мислете, че сега ще го добиете. Трябва само 

работа, за да се прояви.” “Единственото нещо, което отличава човека като човек, 

това е доброто, което живее в него”, твърди същият велик духовен Учител. 

Доброто е потенциал, вложен от Твореца-Бог в безсмъртната същност на 

човешкото същество. Задачата на човека през земния му живот е да прояви и развие 

този потенциал. В този дух е и наставлението на Учителя на Бялото братство в 

България: „Човек иска да създаде доброто в себе си. Доброто, обаче, не се създава, то 

се ражда. То е вложено от начало у всеки човек и той трябва само да го съзнае и 

прояви.” Доброто блика като непресъхващ извор от човешкото сърце. Именно сърцето 

– възприемано като емоционален, интелектуален и духовен център на личността още в 

старозаветната епоха – е потенциалният източник за изявите на добро от страна на 

човека. По този повод Учителят Беинса Дуно заключава: „Всички можете да правите 

добро, защото в сърцето на всички има добро.” 

Критерий за равнището на духовната еволюция на конкретния човек е степента и 

интензивността, в които той проявява доброто, вложено изначално от Бога в духовната 

му природа. Добър човек е онзи, който предоставя възможност на Божествения 

потенциал на доброто у себе си да се разшири, да разцъфне и да даде плод. От тези 

благодатни плодове на самоосъществяването по духовния Път той – ученикът на 

Доброто, т.е. на Бога – може да раздава на всекиго и на всички. Неговият непоклатим 

вътрешен мир, култивиран по този светъл Път, ще вибрира в пълна хармония с 

всичките му мисли, чувства и действия. Затова именно дори и тези негови ближни, 

които още не са вкусили непосредствено от добротата му, ще казват за него: „Това е 

един добър човек!” 

Да поставиш Доброто за основа на дома си означава да изградиш целия си живот 

именно върху Божествения принцип на Доброто, да бъдеш добър навсякъде, във всичко 

и към всички. Така както е постъпил благоразумният мъж от притчата на Иисус 

Христос из Неговата прочута Проповед на планината (Мат. 7:24-27). Той съградил 

къщата си – сиреч живота си – върху камък и никакви природни бедствия не могли да я 

поклатят. Този камък е именно Божественото Добро, което стремящият се към 

духовно-нравствено усъвършенстване човек следва да положи като водещо начало в 

цялата си жизнена изява. Това е и фундаментално изискване към всеки окултен ученик, 

към всяко пробудено разумно същество. 

 

3. „... Правдата за мерило...”: 

Правдата е космически творчески принцип, произтичащ от Божията Същност. 

Справедливостта е приложението на Правдата във Всемирния живот. Правдата по 
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същността си е принцип и притежава елемент на статичност, на обусловеност, израз на 

Божественото съвършенство; а справедливостта в същността си има елемент на 

динамичност и последователност в проявлението, тя е процес, който се разгръща във 

времето и пространството.  

Справедливостта е проявление на Божия Промисъл и Воля във Вселената. 

Правдата е качество на човешката душа, т.е. тя е добродетел (качествата отнасяме 

към личността, а добродетелите – именно към душата). По природа душата е надарена с 

абсолютна Правда. Дали и доколко я прилага в действителността, зависи от равнището 

на духовната еволюция на разумното същество. 

Човешката душа обладава вътрешно знание за законите на справедливостта. Това 

нейно изконно притежание е отпечатъкът на естествения нравствен закон, заложен от 

Бога в душата при сътворяването на човека. Следователно вътрешният подтик на всеки 

от нас е да извършва действия на Правда и справедливост. Множеството отклонения от 

него се дължат на: 

 

1) предизвикателствата на многоликия живот – лични 

интереси, изкушения, съблазни, принуда, корист, егоизъм и пр.; 

2) невъзможността ни да отстояваме вътрешния импулс към 

правдивост във всички житейски ситуации; 

3) духовна незрелост. 

 

Мъдростта е естествената основа за действията на Правда и справедливост. 

Справедливостта има своята родина в Божествения свят и е посланица на неговите 

импулси в световете на формата. За да остава винаги верен на Правдата и 

справедливостта, човек следва да е изпълнен с Божествена Мъдрост, да вниква в 

дълбините на причините и последствията, от които се раждат всички явления в нашата 

действителност. От особено значение е и способността му за самонаблюдение и 

самоанализ. Разумът на свободно определящата се човешка личност, израсла до 

висотите на Божествената Мъдрост, е най-добрият съветник при вземането на 

справедливи решения. 

От друга страна, Божествената Любов намира израз в материалния свят именно 

чрез Правдата. Казано по друг начин, Правдата на физическото поле е проявление, 

материализация на принципа на висшата Любов. 

Да поставиш Правдата за мерило означава да се стараеш да бъдеш морален на 

всички равнища в твоя живот. Щом постъпваш правдиво, значи си морален. Именно 

твоята правдивост е мерилото за степента на извисеност на морала, която си постигнал. 

Ако това мерило остава неизменно и непоклатимо пред духовните ти очи, ако никога 

не се отклоняваш от него – заради собствен или чужд интерес, следователно ти живееш 

в съзвучие с изискванията на Божествения принцип на Правдата. 

 

4. „... Любовта за украшение...”: 
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Любовта е най-великият Божествен принцип. Тя е самата същност на Бога (ср. І 

Йоан 4:8,16). Любовта е едновременно могъща творческа сила, цел на духовното 

развитие и най-дълбокото ядро на всичко съществуващо. Целият безкраен Космос е 

сътворен, структуриран и направляван от импулса на Божествената Любов. Любовта е 

смисъл, цел и съдържание както на индивидуалния живот на човека и на разумните 

същества въобще, така и на Всемирния живот. Творческата дейност на Бога е 

мотивирана от Любовта. Всяко човешко постижение също носи в себе си заряда и 

порива на безсмъртната Любов. Всичко, което е създадено с Любов, не умира. Всички 

наши притежания са обречени на изтление. Всичките ни придобивки и триумфи 

отшумяват, отнесени от потока на Времето. Само отношенията ни, изградени върху 

Любовта, надмогват ограниченията на материалната действителност – сянка на 

истинската реалност, пренасят се в духовния свят и остават за вечността. Целият 

настоящ Цикъл на Проявеното Битие протича под знака на Любовта. Тя осмисля 

Всемирния живот, осветлява с непомръкващите си, лъчезарни, блестящи от непреходна 

позлата лъчи пътя на всяко живо същество. Любовта е била преди самото Праначало. 

Тя ще надживее всичко, белязано от печата на тленността, и ще продължи да дарява 

светлина и смисъл на всичко съществуващо, устремено към безкрайността. 

Любовта извира от Сърцето на Бога, Мъдростта е плод на Неговия Ум, 

Истината е израз на Неговото съвършенство, Правдата е вложена в принципите и 

законите, чрез които Той управлява Вселената, а Добродетелта е апотеоз на 

висшата нравственост, олицетворявана от Него. 

Чрез Волята на Бога бива провеждана Неговата творческа дейност и бива 

осъществяван Планът Му за творението. Именно Волята Му въплъщава Неговите идеи 

в безчетните космически сфери. Волята на Върховното Божество представлява най-

висше проявление на Неговата Любов. 

Да любиш така, както люби Бог, значи да станеш Равнобожествен. Да обичаш и да 

бъдеш обичан – в това е смисълът на земното ти съществуване. Любовта във 

върховната си изява е украшение на твоето тукашно битие, най-яркият скъпоценен 

камък в просветлялата ти аура и в огърлицата от добродетели, които си завоювал в 

битката срещу желанията на плътта. Любовта украсява облика на пробудения за 

Истината човек, който е готов да пожертва всичко заради единението с Бога в сърцето 

си. 

 

5. „... Мъдростта за ограда...”: 

В цялото Творение е вложена великата Божия Премъдрост. Бог е сътворил света 

по възможно най-мъдрия начин. В цялата Вселена действат принципи и закони, които 

са плод на Премъдростта и Промисъла на Бога-Създател. Всичко в цялата Вселена се 

случва като резултат от действието на тези принципи и закони. 

Учителят Беинса Дуно изтъква следното във връзка със същността на 

Божествената Мъдрост: „Мъдростта – това е светът на вечните Божествени форми, 

изтъкани от Любовта.” Тази негова мисъл ни дава основание за заключението, че 

Любовта е този велик космически принцип, който твори и създава, „изтъкава формите”, 
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а Мъдростта е принципът, който осигурява условията за съществуването, развитието и 

усъвършенстването на вече създадените форми. 

Роля на Мъдростта в света: 

 

 фундамент за изграждането, структурирането и развитието на 

Вселената (именно чрез принципите и законите, вложени изначално от 

Бога в Космоса); 

 двигател на духовната еволюция на света като цяло и на всички 

живи същества (на индивидуално и колективно равнище); 

 цел на духовно-нравственото развитие и усъвършенстване на 

разумните същества в Битието. 

Божествената Мъдрост е свързана с принципа за Всемирната разумност. Тя 

поражда този принцип и осигурява неговото действие на всички нива във Вселената. 

Разумността е проява на Мъдростта в природното царство на човеците и в 

надприродните царства на ангелите и божествата. 

Мъдростта може да бъде назована „вездесъща разумност” в Природата, понеже: 

1) Тя присъства навсякъде и във всичко, изпълва цялата природна среда, целия 

Космос. 

2) Тя отразява присъствието на върховната Разумност на Бога във всичко 

съществуващо. 

Най-ярките посланици на Божествената Мъдрост и на разумността в Природата са 

великите духовни Учители. Те се въплъщават или вселяват на материалните планети от 

извисени области на духовния и Божествения свят и чрез проповедта и личния си 

пример стават съвършени изразители на Мъдростта. 

Космическият закон на Мъдростта е закон за поддържане и уравновесяване на 

сътворения от Бога свят. В това си проявление Божествената Мъдрост е непосредствено 

свързана с Женското Начало във Вселената (Ин) – пасивен принцип, който съхранява, 

поддържа и утвърждава създаденото от Мъжкия активен принцип и осигурява 

условията за неговото развитие. 

Който живее според изискванията на Божествената Мъдрост, става недосегаем за 

всички попълзновения на злото. В този смисъл Мъдростта е ограда за него, а и за 

всичко останало, до което той се докосва. „Мъдростта на мъдрите е в тяхното 

поведение” – гласи една стара езотерична пословица. Въплътената в мислите, 

чувствата, думите и действията Мъдрост е непробиваема енергийна защита и 

същевременно гаранция за самоосъществяването по пътя към висините на 

съвършенството. 

 

6. „... и Истината за светило.”: 

Истината е висша реалност. Само истинното може да бъде реално.  



 

33 
 

Абсолютната Истина е елемент от най-дълбоката същност на Бога, Който сам по 

Себе Си е висшата реалност. Затова и в духовното познание характеристиките на 

Истината са: 

 

 неизменност – поради Божествения си произход тя не търпи 

никакви изменения; 

 вечност – тя е вечна, както Бог е вечен, тъй като е важна съставна 

част от глъбинната му Същност; 

 всеобхватност – тя обхваща всичко съществуващо, съдържайки в 

себе си съвършения образ на Твореца и на всичко сътворено от Него. 

 

Божият Дух е Дух на Истината, Който се проявява чрез великите духовни 

Учители на Космоса и на човечеството. Те, Учителите, са Негови представители и 

вестители на Божието послание към всички разумни същества навред в цялата Вселена. 

Великите Посветени предлагат на своите по-малки братя и сестри винаги актуална 

редакция на Божественото учение, въплъщаващо върховната Истина. Тяхната проповед 

като правило е съобразена с акцентите на историческия и космически момент за 

съвременното им човечество, както и с равнището на общественото съзнание, което би 

могло да възприеме само толкова от Божествената Истина, колкото му позволява 

духовният му ръст. 

Учителят Беинса Дуно свидетелства: „Истината е реалното, което лежи в 

основата на нашия живот.” Също на него принадлежи и утвърждението, че Истината 

свети със собствена светлина. Тоест тя не се нуждае от специални аргументи, за да 

докаже същността си, съществуването и проявлението си. Истината е самодостатъчна 

само поради факта на Божественото си битие. 

Истината е една, но проявленията ѝ в Космоса са безброй. Всяко от тях отразява 

същността ѝ по свой неповторим начин. 

Истината е онова Божествено светило, което разпръсква мрака на невежеството и 

неразбирането в нашия свят на илюзията и относителността. Който ходи по пътя на 

Истината, никога няма да се препъне, никога няма да сбърка в избора на правилната 

посока. Всеки човек живее в тъмнината на собственото си непробудено съзнание, 

докато Бог не му се открие чрез проповедта и личния пример на някой духовен Учител. 

От този момент нататък пробудената душа на странника по духовния Път открива все 

нови и по-светли хоризонти, огрени от неугасващия блясък на Божествената Истина. 

 

7. „Само тогава ще Ме познаеш и Аз ще ти се изявя.”: 

Ако търсещият в Духа изпълни условията, посочени дотук: 

- да обикне съвършения път на Истината и Живота; 

- да постави Доброто за основа на дома си; 

- да избере Правдата за мерило; 
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- да превърне Любовта си в украшение; 

- да издигне Мъдростта като ограда; 

- да извиси Истината за светило, 

 

тогава Бог ще му се открие и той ще познае Божественото както извън себе си, 

така и в собствената си най-дълбока същност, в безсмъртното духовно начало, дарено 

му именно от Всевишния. Бог ще му се изяви недвусмислено и всеобхватно – и в 

сърцето му, и чрез всяко Свое творение. Пробуденият за Истината човек ще осъзнае 

Божието присъствие в целия необятен Космос, както и в самия себе си. Тогава той ще 

разбере с неописуема яснота, че през цялото време на своето съществуване е носел 

самия Бог в собствената си утроба, в най-тайните кътчета на душата си и че е призван 

да стане изразител на това неизменно Божие присъствие във всичката му грандиозна и 

величествена пълнота.  
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МОЛИТВАТА КАТО МЕТОД ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Проф. дфн Мони Алмалех (НБУ) 

 

 

На миналогодишното издание на тази конференция, аз говорих за Библията като метод в 

уроците на Петър Дънов. Днес ще ви занимая с една частна библейска тема – Молитвата като 

метод за възпитание и обучение. 

Молитвата е обикнат метод за самовъзпитание, възпитание и обучение във всички 

духовни учения. Молитвата може да бъде казвана,  мислена или изпявана. 

Молитвата е индивидуално отправяне на молба към Бога по конкретна причина и повод, 

както и изричана публично и колективно. Молитвата може да бъде съпровождана от музика. 

Важна особеност на молитвата е, че тя е израз на вярата и мисленето на индивида и 

колектива в нещо, което не подлежи на нашите човешки сетива, защото тя е насочена към 

Единия Бог или към Христос. 

Молитвата е лакмус за поведението на молещия се и задължава поведението да бъде в 

синхрон с моралните и юридическите правила, които, както Библията показва, са въведени 

като договор с Бога Отец, заради социална и верска цивилизованост. 

Както виждаме от молитвеника, издаден от Издателство Бяло Братство, молитвите са 

най-различни – те са за благодарност за храната и питиетата на нашата трапеза, те са Утринни и 

Вечерни, за просвета, за разрешаване въпросите на душата, за изцеление от болести, за 

напусналите този свят... На практика молитви има за всичко, но общото е, че индивидът и 

общността се обръщат в един интимен тон с благодарност за помощ, за мъдрост и по всички 

въпроси на човешкото мислене и битие. 

Но аз съм сигурен, че няма нужда да представям и анализирам това издание, което е в 

помощ и в ежедневна употреба за членовете на Бялото братство. 

В тази дейност на Учителя Петър Дънов аз съзирам употребата на песните и молитвите 

като метод за възпитание и съмовъзпитание на духовността и поведението на индивидите и на 

общността, защото по всички поводи и причини проличава разбирането, че Богът Отец е с 

всеки един човек, във всички ситуации, и наяве, и на скришни места. 

В изданието „Молитви формули песни“ са включени много авторски песни, които са 

„мултимедия“ в съвременните термини – те съдържат молитва и хвала в съпровод на музика. 

Изданието отразява и една друга особеност на делото на Петър Дънов – обръщането към 

първообраза на молитвите – старозаветните псалми. 

Ето защо, бих желал да представя пред вас библейските логически кодове, заключени в 

езика иврит, защото на български език молитва е действие, в което се молим и благодарим за 

нещо на Бог, а думата псалм е гръцка и ние не съзираме никаква българска логика по линия на 

нейния лингвистичен корен. 

В иврит троицата ‘молитва – псалм – песен’ образува една интересна логическа картина, 

въплътена в словообразувателната езиковата картина.  

 

ПСАЛМИ 
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По отношение на псалмите има няколко пункта, които си струва да бъдат напомнени. 

1. Какво означава гръцката дума псалм? – ψαλμός [псалмòс] означава химн на 

хваление, химн. 

2. Какво означава ивритската дума за псалм? 

В текста на Стария завет има две възможности за обозначаване на псалм. Едната е чрез 

думата øÕîæéîД [мизмòр]. Какво означава тази дума øÕîæéîД [мизмòр]? 

Да вземем Псалм 3, първи стих, който започва така: Псалом на Давида, когато бягаше от 

сина си Авесалома… В гръцки е употребена думата ψαλμός и изразът е  Ψαλμός τᾦ Δαυιδ 

[псалмòс то дауѝд]. Срещу гръцкото ψαλμός в иврит стои думата øÕîæéîД [мизмòр] и изразът е 

ãåДãÈìÀ øÕîæéîД [мизмòр ле-давѝд]. 

Думата øÕîæéî [мизмòр] е от корена Зайн–Мем–Рейш øîæ, от който са øîÇæÈ [замàр] пея, 

свиря, псалмопея (в съвременен иврит певец); øéîæÈ [замѝр] песен, псалм (в съвременен иврит 

славей); úøĆÕîæúД [тизмòрет] свирене, пеене (в съвременен иврит оркестър). Зад единичната 

употреба на думата псалмопевец (2 Царе 23:1) стои думата øéîæÀ [земѝр]. 

Виждаме, че достатъчно често псалм на иврит се обозначава от думата øÕîæéîД [мизмòр], 

която поставя ударение на музикалната страна на давидовите псалми. 

На този фон има три употреби на глагол от друг корен за българското псалмопеят (1 

Летописи 16:9; 2 Летописи 23:13; Псалм 33:1-3). Те изглеждат незначителни или маловажни. 

Това са глаголът ììÅäÇìÀ [ле(х)алèл] и съществителното възхвала äìÈäДúÀ [те(х)илà]. 

Така, втората възможност за назоваване на псалм е чрез съвсем друга дума. Това е 

думата íéìДäДúÀ [те(х)илѝм], която дума е името на библейската книга Псалми в иврит. 

Коренът на тези думи е Кратко Х–Ламед–Ламед ììä. Краткото Х е известно още като 

Придихание и коренът става Придихание–Ламед–Ламед.  

Глаголът ììÇäÈ [(х)алàл] означава излъчвам светлина, блести светлина, както и 

възхвалявам, хваля. Поради различието в езиците някои глаголи от иврит се превеждат с две 

думи, както е с блести светлина. Съществителното възхвала; възхвала на качествени дела 

äìÈäДúÀ [те(х)илà] е от женски род и нормативното му множествено число е úÕìÈäДúÀ [те(х)илòт], 

както впрочем е употребата в Псалм 22:3: „И Ти си Светият, Който си възцарен между 

Израилевите хваления.“ 

Другоезичните индоевропейски преводи решават различно превода на úÕìÈäДúÀ 
[те(х)илòт] в Псалм 22:3, но общо взето не използват думата псалми, а варират около хваления. 

Този пример сочи, че в Стария завет е налице употреба на нормативно окончание за женски 

род в множествено число на дума, която е от женски род в единствено число. 

Заглавието/името на книгата Псалми обаче е думата íéìДäДúÀ [те(х)илѝм], което е 

окончание за мъжки род, множествено число от единственото число в женски род на  думата 

äìÈäДúÀ [те(х)илà]! 

Дали има някакво недоразумение, станало из друмищата на преводите? 
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В многовековна писмена култура като юдейската такова отклонение от нормативното 

окончание за женски род, множествено число е знаково и смислово натоварено. Особено на 

фона на наличието на регулярната форма за множествено число, видна от Псалм 22:3 (21:4). 

Според изследванията коренът Кратко Х–Ламед–Ламед служи за представяне на 

отдаването на светлина от Божествен или небесен източник. Глаголът се използва от Йов във 

високо поетични пасажи, описващи слънчевия блясък (29:3; 31:26). В Исая (13:10) този глагол 

назовава Божествените светлини, в сравнение с които  небето и луната тъмнеят. Българският 

език не разполага с точно съответствие и използва „дават светлината си“ за глагола ΆìäÅéÈ 
[йа(х)елỳ]: „Защото небесните звезди и съзвездия Не ще дадат светенето си…“ (от Исая 

13:10). Само един от по-новите преводи решава трудността с близък български глагол – 

излъчвам. Все пак, излъчвам не съдържа задължителния семантичен признак за ивритския 

глагол – ‘излъчване на блестяща светлина’- може да се излъчва и топлина. 

Инфинитивът на глагола е преведен различно: да псалмопеят, да пеят псалми, 

ръководеха хвалението, славословие. Така е и в другите индоевропейски езици. 

Не на последно място, когато казваме Алилуя, ние всъщност включваме светлината в 

призива Хвалете Господ, защото на иврит [(х)алелỳ] е заповедна форма от [(х)алàл]. Целият 

Псалм 148 е изпълнен с този призив. Срещу българското и международното Алилуя стои 

ивритското „Хвалете Бог“, където Бог е в кратката си форма äéÈ [йа(х)]: äéÈÏΆììÀäÇ [(х)алелỳ йа(х)], 

т.е. [алелỳйа]! 

 

Псалм 148 

Алилуя! Хвалете Господа от небесата; Хвалете Го във височините. Хвалете Го, 

всички ангели Негови; Хвалете Го, всички войнства Негови. Хвалете Го, слънце и луно; 

Хвалете Го, всички светли звезди. Хвалете Го, вие висши небеса, И води, които сте над 

небесата. Нека хвалят името на Господа; Защото Той заповяда, и те се създадоха; И 

утвърди ги от века и до века, Като издаде постановление, което няма да премине. 

Хвалете Господа от земята, Вие морски чудовища и всички бездни, огън и град, сняг и 

пара, Бурен вятър, който изпълнява словото Му, планини и всички хълмове, плодовити 

дървета и всички кедри, зверове и всички животни, и крилати птици, земни царе и 

всички племена, Князе и всички земни съдии, юноши и девици, старци и младежи. Нека 

хвалят името на Господа, защото само Неговото име е превъзнесено, Славата Му е над 

земята и небето. И Той е възвисил рога на людете Си, Славата на всичките Си светии, на 

израилтяните, люде, които са близки Нему. Алилуя! 

 

Коренът на думата Псалми íéìДäДúÀ [те(х)илѝм] се използва около 300 пъти в Стария завет. 

Независимо, че не винаги пряко обозначава „блести светлина“, „излъчва светлина“, неговото 

присъствие в текста носи на четящите на иврит наличие на мега-бяло, свързано със светлината. 

Така, когато на български език се появяват думите  „възхвалявам“, „хваля Бога“, „хвала 

на Бога“, „псалм“, „алилуя“ дори и някои от употребите на „хвалба“, в иврит присъства 

логическа връзка със светлината. 

Коренът на думата за книгата Псалми íéìДäДúÀ [те(х)илѝм] ни представя още едно 

предизвикателство. Това е собственото име Илел ììÅäД. То е достатъчно често използвано 
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собствено име в иврит, но Исая ни го дава като едно от имената, възприемани като име на 

Сатаната. Въз основа на значението на корена – излъчване на блестяща светлина – и 

собственото име Илел, и на контекста от Исая 14:12 – човечеството се сдобива с едно от 

имената на Сатаната – Луцифер. На български името Илел се превежда с Деница, и това един 

поетичен избор, който не отвежда пряко към едно от имената на вожда на падналите ангели. 

Но не  е така в другите езици, които, макар и не винаги, заимстват от латинския на Вулгата, 

Луцифер, букв. Излъчващият светлина,  Блестящият. 

Но и това е не всичко. Редом до корена Кратко Х–Ламед–Ламед ììä (Хет– Ламед–

Ламед) в иврит съществува корена Некратко Х–Ламед–Ламед ììç.  

Тук е мястото да подчертая, че придиханието, т.е. Краткото Х ä, липсва в български 

език и хора с майчин език български не могат да произнесат това придихание, защото то 

отсъства от учленителните им навици. Това не е така обаче за иврит, макар че и там, в тока на 

речта, са възможни неточности и „погрешни“ произнасяния, които всъщност са достатъчно 

чести.  

Вижда се, че и двете букви си приличат, макар че не са едни и същи: (Х)е ä и Хет ç. 

Впрочем думата грях на иврит е àèÈçÀ [хѐта]. 

И така, от корена Некратко Х–Ламед–Ламед ììç се образуват следните думи: 

осквернявам, принизявам, опорочавам (4 появи); ранявам смъртоносно, убивам (20 появи). 

Фонетичната и правописна близост между корените Кратко Х–Ламед–Ламед ììä и 

Некратко Х–Ламед–Ламед ììç и смисловата антонимия между тях могат да се тълкуват като 

втъкаване в езика и писмеността на предупреждения към хората, че ако „възхвалата на Бог“ е 

легалистична и недостатъчно чиста и светла, много лесно тази възхвала става смъртоносна 

поради нейната неискреност и фалшивост. Границата между Краткото Х и Некраткото Х е 

тънка, и никой не е застрахован от такъв проблем, защото критерият е много фин – както е 

разликата между Краткото и Некраткото Х… Но това е предупреждение към знаещите да 

пишат иврит… 

 

МУЗИКАТА 

Както видяхме достатъчно много псалми биват наричани псалм, но в иврит е употребена 

думата øÕîæéî [мизмòр], обвързваща псалма с пея, свиря, певец, псалмопеец. 

Повечето псалми започват и с указание към оркестъра, а това означава, че възхвалата на 

Господ може да бъде музика от инструменти и човешки глас, който пее или рецитира. Това е 

един пункт, в който вътре в юдаизма и в християнството има различия. Например в голямото 

мнозинство от юдейски деноминации, както и в православието, днес приемат, че възхвалата 

чрез псалм се прави само от човешки глас, но не и чрез музика. 

 

МОЛИТВА И ПСАЛМ 

Сред псалмите има такива, които са декларирани, че са молитви, напр. псалм 102 

започва така: Молитва на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа. Господи, 

послушай молитвата ми, И викът ми нека стигне до Тебе.  
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Да видим сега какво е положението с думата молитва в иврит. В този псалм 102, в първия 

стих, срещу българското молитва стои думата äìôДúÀ [тфилà].  

Глаголите от корена са използвани осемдесет и четири пъти в Стария завет и най-често се 

превеждат като моля се, но също и като оценявам, правя оценка, да потърся оценка, да 

потърся (пре-) разглеждане. 

Съществителното äìôДúÀ [тфилà] е употребено седемдесет и шест пъти в Стария завет, 

най-често в Псалми (тридесет и два пъти). Пет псалма са специално наречени „молитви“: 17, 86, 

90, 102, 142.  

Виждаме, че текстът на Стария завет и ивритската вселена на отношенията ‘псалм – 

молитва – песен молитва – музика’ дават много ясна картина за тяхната възпитателна и 

обучителна сила, както и енергия в комуникацията индивид-Бог, общност-Бог. А текстът на 

Новия завет не само препотвърждава тази синтетична цялост, но и я развива. 

 

ЦВЕТЪТ НА КНИГАТА ПСАЛМИ 

Искам да завърша с една хипотеза, която аз наричам Цветът на книгата Псалми. 

Библейският термин за синьо е úìĆëÅúÀ [техèлет] и фонетично близо и до псалми íéìДäДúÀ 

[те(х)илѝм], и до възхвали úÕìÈäДúÀ [те(х)илòт]. В думата синьо Некраткото Х се пише с буквата 

Хаф ë/Каф ². 

Буквата Хаф ë се използва в случаите, когато Некраткото Х се променя в производните 

думи в [k], напр. цар [мèлех], но царство [малкỳт]. Буквата обозначава и Х, и К. Ето защо я 

наричаме Хаф/Каф. Теоретично има разлика между Хет ç и Хаф ë, но практически 

референтът на буквите е Некратко Х.  

Терминът синьо се използва десетки пъти в указание за цветовете в Храма: за цвят на 

дрехите на свещениците, на ритуалния шал на юдеите, на завесите в храма, на миртата на 

първосвещеника. Една от 613-те заповеди третира този цвят като много специален, като знак за 

помнене и изпълняване на Божиите заповеди:  

 

Говори на израилтяните и заповядай им да правят, във всичките си поколения, 

ресни по краищата на дрехите си, и да турят син ширит по ресните на всичките краища. И 

това да ви бъде за ресни, като ги гледате, да помните всичките Господни заповеди и да 

ги изпълнявате, и да не дирите неща по своите си сърца и по своите си очи, подир, които 

неща вие блудствувате; та да помните и изпълнявате всичките Ми заповеди, и да бъдете 

свети на вашия Бог. (Числа 15:38-40) 

 

В традицията, видна от Талмуда, се изяснява, че този цвят трябва да се добива от морски 

охлюв, подобен на рапана, наричан murex, на иврит úìĆëÅûÀ [шехèлет]. Баграта трябва да дойде 

от морските глъбини, а не от растение или от лапис лазули, полускъпоценен мек син камък.  

Произходът и етимологията на думата úìĆëÅúÀ [техèлет] не са ясни. Мненията, които 

преобладават са, че тя е заемка от чужди езици. Съществуват и две мнения за ивритски 

произход. Едното е, че тя произлиза от думата úìĆëÅûÀ [шехèлет]. Другата хипотеза е, че тя 
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произлиза от корена Каф-Ламед-Кратко Х äì², защото от този корен се образуват думите 

úéìëúÇ [тахлѝт] (съвършенство, завършеност) и úìĆëÅÕú [тохèлет] (надежда, очакване). 

Псалмът е възвисяване на човека към небесата и излъчване на светлина, която свързваме 

с белия цвят и правенето на нещата видими (едно от имената заместители на Божието име е 

[шамàйм] „небеса“). А методът на добиване на синия цвят изисква той да е извлечен от 

дълбините на морето. Това съгражда езиково кодирана алюзия на дълбините на морето с 

дълбините на човешката душа, която да излъчи към синьото небе духовна и поведенческа 

светлина и тогава възхвалата на Бог е искрена и нелегалистична.  

Синият конец на ресните е съчетан със седем бели конци. Това е изворът, от който е 

почерпено, за да се изберат цветовете на знамето на държавата Израел в наши дни. 

Макар че тази хипотеза и лингвистично базирана, лингвистичните факти остават условни 

и по този начин тя граничи с мистичното. Все пак, на мене ми иска тя да съдържа достатъчно 

логика и наука, което би позволило да мислим за книгата Псалми като за нещо синьо-бяло. 

Ако тази хипотеза е вярна, то в Стария завет се съдържа езиково кодирана помощ как да 

избегнем легализма на Некраткото Х с буквата Хет.  

Синьо-белият цвят на книгата Псалми ни помага да разберем, че всеки един псалм, бил 

той молитва, хваление, упование в Бог и т.н., в съпровод на музика или само с човешки глас, 

трябва да идва от дълбините на нашата душа. Псалмът и молитвата да са дълбоки и искрени, за 

да имаме шанс да излъчим светлина към висините и в поведението си. А това е обучение и 

възпитание, макар постигнати по път близък до мистицизма. 

 

ИСТИНАТА 

Дълбоката искреност на псалма и молитвата често съдържат индивидуална истина, която 

възпитава с личния пример, разкривайки и мъдрост, и красота, и страдание, и радост. 

Науката се стреми към истината за природните закони. 

Така образованието би трябвало да се гради на научната и искрената индивидуална 

истина, която носи живот на общността, както и информация за отровните индивидуални 

истини на Хитлер и Сталин. 

Лингвистичната хипотеза за синьо-белият цвят на книгата Псалми навярно е вярна 

хипотеза, защото юдейската култура е пример за огромно уважение към писаното слово. 

Истина на иврит е úîĆàĆ [емèт]. Думата отразява схващането, че истината съдържа цялата 

азбука, цялото материално и духовно съществуване, сътворено от Бог: Първата буква е Алеф, 

средната, 13-та буква, е Мем и последната буква от азбуката, Тав. Мъдрият извод е, че човекът 

не може да обхване абсолютно цялата истина, защото тя е непосилна за човешкия ум. 

Изказването на Христос, че Той е Алфата и Омегата не съдържа само логиката, че Той е 

Началото и Краят на всичко. Тази максима може да има и друго тълкувание – Христос е в 

центъра на всичко сътворено, както буквата Мем е в средата на земната и космическата истина, 

вложена в Сътворението, произлязло от Словото и светлината. 
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КОМЕНТАР 

Днес Европа живее 75 години в мир, а политици и стопански дейци, преживели Втората 

световна война отиват в заслужен отдих, с едно изключение, Джордж Сорос. 

Ключов е въпросът дали науката е достатъчна, за да възпита морал и нравственост. Моят 

отговор е „Не, не е достатъчна“. Възпитанието в морал и нравственост не се учи нито в банките, 

нито в най-съвременните научни теории, нито в от машините. Смятам, че молитвата и псалмите 

са един от инструментите на възпитание, които правя възможно мъдрото използване на 

машините и всички социални лостове и активности. 

По мое мнение, псалмът и молитвата са израз на просветеност и посветеност.  

Но просветени, посветени и възпитани ли са всички, които се молят? Тук трябва да си 

отговорим на въпроса възпитани и обучени в какво? Цар Давид не е бил особено възпитан в 

отношенията си с хората, макар че се е отличавал с чар и красота, но чар и красота не са 

възпитание. А пророците в целия Стар завет непрекъснато критикуват поведението и 

мисленето на еврейския народ и много от неговите монарси. Това е урок за всички, които след 

юдаизма усвояват обикнатата книга на псалмите и съставят собствени молитви. 

Молитвата и псалмът са способност да контактуваш с Божественото и да насочваш 

цялото си същество към нещо, което не е видимо с просто око. А това невидимо Нещо е 

постановило, че не бива да крадеш, не бива да убиваш, че любовта към ближния е ключов 

закон, и още стотици морални и юридически закони, без които няма човешка общност и 

общество. 

Мястото на псалмите в уроците на Петър Дънов не е случайност. 

Не са случайност и молитвите и песните молитви, съставени от Петър Дънов. Те не са 

израз само на неговия личен свят и общуване с Божественото. Те са предназначени и за цялата 

общност, като помощник и указател за възпитаващата и обучителна сила на псалма, молитвата 

и музиката. 
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СКРИТИЯТ КОД НА СТАРИЯ ЗАВЕТ И НЕГОВОТО РАЗЧИТАНЕ 

В СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ 

Спаска Георгиева Миховска 

 

Тогава им отвори ума да разумеят писанията.  

Евангелие от Лука 24:45 

 

Библията е свещена книга за юдаизма и християнството и това определя както 

значението ѝ, така и особеностите на нейния език, изпълнен със символи и 

метафорична образност, защото в нея е закодирано тайно знание. Но езикът ѝ не е 

просто метафоричен в обикновения смисъл на думата, който влага в това понятие 

литературата, където метафората на първо място се приема като художествена 

образност.  

В свещената книга образността и метафоричността крие в дълбоките си пластове 

скрито окултно знание. Затова Библията трябва да се разглежда като код на това 

свещено познание, което може да бъде разчетено отново единствено от окултната 

наука. Тази теза не е необичайна и не е трудно да се стигне до нея. Интересно е нейното 

доказване, а примери за това се намират предостатъчно в Словото на Учителя Беинса 

Дуно. Метафората в Библията се ражда от необходимостта това свещено знание да се 

закодира в древността. В тази насока трябва да бъдат свързани търсенията за 

разшифроване на тази книга сега, когато е дошло времето част от това скрито познание 

да стигне до все повече хора. След тяхното разчитане ще бъде разбрана и 

иносказателността на Библията. 

Езикът на Светото Писание е притчов и символичен в преобладаващата си част, 

защото в голяма степен знанието в нея е било предназначено за посветени. Според 

някои изследователи Библията започва да се създава през VIII–VI в. пр.Хр. Тогава 

човекът с масово съзнание не е можел да разбере тайното познание и то е било скрито 

чрез символи и притчи, които са придали метафоричен изказ на книгата. Но не 

разбирайки напълно тази символна образност, хората са вниквали частично и 

непълноценно в нейните послания. А по този начин човечеството не е могло да разбере 

напълно и нейната мъдрост. 

В своето Слово Петър Дънов тълкува много моменти от Светото Писание, които 

са били разбирани материалистически и непълно. Учителя заявява, че с откриването на 

неговата школа за първи път окултното знание напуска тайните общества и се изнася 

пред по-широк кръг от хора. С увереност можем да твърдим, че и Библията е една от 

тези книги с тайно знание, макар че е била приета като свещена книга от две от 

световните религии – първо от юдаизма (Стария Завет), после от християнството 

(Новия Завет). Вероятно сега е дошло времето тези закодирани знания да бъдат 

изтълкувани. И това не може да направи в цялост никоя от земните науки – нито 

литературата, нито философията, нито историята или др., а само окултната наука. 
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Учителя казва, че всеки човешки тип от Библията носи в себе си известни сили, 

които представляват една митическа книга, от която ще се изучава историята и 

развитието на цялото човечество. Затова в настоящото изследване няма да търсим друга 

методология за подреждане на нашите наблюдения, размисли и изводи, а обединително 

звено ще бъде името на дадена личност от Стария Завет, спомената от Учителя. Той не 

тълкува Светото Писание цялостно и нарочно в своето Слово: изводи можем да 

направим от кратък абзац или от отделна реплика в беседите или в лекциите, които са 

свързани с осветляване на дадена тема и следват логиката на преподаваното знание 

пред учениците на школата на Бялото Братство в България. 

Авраам е символ на всеотдайната жертвоготовност пред Бога. Според Учителя 

има причина за това, че той дълги години не е имал деца, и тя е чисто биологична. Сара 

и Авраам са имали в рода си много погрешки, които са били наследени от деди и 

прадеди, а също и от своята младост. Ако синът им се беше родил, когато те са на 25–

30-годишна възраст, той е щял да наследи всички слабости на своите родители. 

Раждането е трябвало да стане в късните им години, когато Сара и Авраам придобият 

установен ум и характер (Пътят на светиите, УС, 5.2.1939 г.). Първият син на Авраам 

от наложницата Агар е син на плътта, а Исаак е син на духа (Съгласуване на мислите, 

УС, 29.9. 1940 г.). Жертвоприношението на сина му е изпит за вярата и послушанието 

на Авраам. Заради това Учителя го нарича „приятел Божи“ и „отец на верующите“, 

защото е човек на абсолютната вяра (Разумното сърце, ООК, 2.4.1024 г.). Той обяснява 

защо Бог е възложил подобна задача на Авраам: „В този случай да принесеш сина си в 

жертва значи да отидеш да посееш семето в земята. И тъй, в земята се сее семе 

човешко“ (Приятел и раб, НБ, 25.4.1920 г.).  

Първо неговото име е било Аврам, но Бог слага още една буква в името му и то 

става Авраам, което значи, че от този човек се изисква приложение (Истинско и 

относително знание, ООК, 27.2.1924 г.). И Учителя посочва още един факт, свързан 

със съотношенията: когато Бог решава да погуби Содом и Гомор, Той се съгласява да 

не ги разруши, ако в тях има поне десет души праведни хора, след като по молба на 

Авраам е намалявал от осемдесет. Явно числото 10 на праведните е абсолютният 

минимум, който може да осигури равновесието над злото и неговото изкупление 

според кармичния закон (Божествената справедливост, ООК, 16.1.1035 г.). В Содом и 

Гомор според Учителя единственият праведен човек е бил Лот, братът на Авраам; дори 

дъщерите му не са били праведни. Жената на Лот проявява любопитство, което е 

някаква носталгична привързаност към порока; тя се обръща назад и заради 

непослушанието си се превръща в сόлен стълб (Обмяна на Божественото, УС, 

7.3.1937 г.). 

При тълкуването на делото на Мойсей Учителя обръща внимание на логическата 

последователност, по която са наредени книгите в Библията. Те следват еволюцията на 

човешкото общество. Всяка книга при написването си има дълбок вътрешен смисъл, 

свързан с окултното ръководство на човечеството. „Първата книга е Битие – начало на 

нещата; втората е Изход – излизане; третата е Левит – ръководна книга за онзи, който е 

излязъл вече и е започнал да ходи; четвъртата книга е Числа – числата подразбират 

сметка, изчисление, за колко време например човек може да проходи самостоятелно; 
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след това иде книгата Второзаконие – приложение на закона, защото има ли закон, 

нужно е приложение; после иде книгата Исус Навин – той е един от героите, които се 

учат при Мойсей. Като дойдете до книгата Съдии, помислете защо се е създала епохата 

на съдиите. Явяването им почива на нещо дълбоко. След Съдии иде книгата Рут – 

влиянието на жената в света. След това вече иде царският период. Еврейският народ, 

който се счита за избран от Бога, възприе едно външно влияние – царизма; той започна 

да се управлява от царе, между които особено забележителни са Давид и Соломон. Във 

времето на Соломон културата стигна до своя разцвет, след него започна упадък на 

еврейската култура и мъдрост. Пророците носят друга култура на човечеството – те 

обръщат вниманието му върху бъдещия живот, като говорят за далечното бъдеще, за 

новата култура в света“ (Хармонични положения, МОК, 29.5.1927 г.). 

Важно окултно знание е вложено при тълкуването на всеки ден от създаването на 

света. Според Учителя в Библията отново актът на сътворението е описан символично, 

защото всеки ден всъщност означава цяла епоха в създаването на Вселената. Мойсей по 

думите на Учителя е написал Битие по откровение свише и неговото „леточисление“ е 

окултно, различно от сегашното летоброене (По образ и подобие, НБ, 26.9.1937 г.). 

Например нашата Слънчева система е създадена през четвъртия ден. Тогава Бог е 

сътворил виделината и е направил Слънцето и Месечината. И Учителя тълкува 

окултното значение на този акт: „Какво означава това слънце? То значи, че в четвъртия 

ден на космическия човек се е проявил човешкият разум – най-възвишеното нещо в 

човека. Тогава се е създал умът в този космически човек и той е съзнал, че може да 

мисли и да работи, както Бог работи в света…“ (Миротворци, НБ, 21.12.1924 г.). 

Четвъртият ден също така е и мярката за нещата, защото всички неща в целия Космос 

се мерят с числото 4. „Следователно Бог е създал Слънцето и Месечината като мерки, с 

които да мерим нещата“ (Изпитай и виж, НБ, 16.2.1930 г.). Създаването на Земята в 

четвъртия ден означава, че тогава в нея се е явило желанието да се движи. И Учителя 

прави изводи, че Земята е повярвала в Бога по-рано, отколкото човекът, защото той е 

създаден в шестия ден. „Едва тогава се пробудило съзнанието в човека, че той трябва 

да се движи към един велик център – Бога, и около този център. Това значи, че човекът 

е бил създаден в шестия ден“ (Бъдете като децата, НБ, 30.6.1935 г.). 

Всеки Божествен ден е изявяването на един принцип в света. Първият ден е 

забележителен с явяването на първия принцип: „Бог е проявил Своята мисъл, Своята 

светлина“ (По образ и подобие). Вторият ден е ден на разделянето. „И рече Бог: „Да 

бъде твърд сред водите“. И разлъчи вода от вода“ – отделя се една вода от друга вода – 

астралната от материалната. Третият ден, третият принцип, е разделянето на водата от 

сушата. И Учителя допълва: „Значи за да се яви нещо добро в света, водата трябва да се 

отдели на една страна, за да дойде сушата“ (По образ и подобие). Вторият ден от 

сътворението е свързан с числото 2. То представлява Божествената майка и с него 

започва човешката еволюция; това е ден, в който доброто и злото се примиряват, в него 

„любовта и омразата се хващат ръка за ръка“, ден, в който „лъжата и истината 

заживяват заедно“ (Бог е говорил, НБ, 9.11.1919 г.). Седмият ден е закон за почивката. 

Той говори това: „Шест дена работи за себе си, за жена си, за децата си, за приятелите 

си, а седмият ден е на Господа Бога твоего“. И Учителя допълва: „Тази почивка е 
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необходима за тебе, за да влезеш вътре в себе си и да прецениш опитността, която си 

имал през дните на седмицата“ (Двамата свидетели, НБ, 16.11.1919 г.).  

В шестия ден Бог създава човека, който е започнал своето усъвършенстване. 

Първият човек е бил без кости, т.е. напълно духовен, а костите са били създадени в 

него впоследствие, защото това му придава нещо „съществено и неизменяемо, което 

може да се сложи в действие, да се организира“ (Ти знаеш, НБ, 1.10.1916 г.). Когато 

човекът е направен от кости, му е дадена способността да се движи в три измерения. По 

свидетелство на Учителя първият човек, този от пръст, е можел да се движи само в една 

линия. Едва когато Бог вдъхва дъх в носа на човека, тогава той започва да мисли (Ти 

знаеш). Това, че човекът е създаден от пръст, трябва да се тълкува символично – то 

значи, че тялото му е направено от елементите на Земята. Иначе душата на човека е 

свалена от един висок свят – тя е диханието, което прави човека живо същество (Ела 

след мене, НБ, 5.5.1929 г.). 

Учителя разглежда и еволюцията на човечеството, като очертава основните епохи 

в нея. Първата епоха е създаването на Адам в рая, но той не може да устои там и затова 

излиза извън рая, с което започва неговата инволюция, слизането му в материята. 

Същото се отнася и за Ева. Излизането от рая означава живот извън хубавите условия. 

Втората епоха е атлантската. Учителя казва, че атлантите, които не са послушали Бога, 

отиват под водата, което означава влизане в астралния свят, в чувствата. Следващата 

епоха е египетската – тя е живот в робството. Другата епоха е израилската, еврейската – 

на живот според закона. И понеже хората още не са се научили да изпълняват закона, 

по тази причина те попадат под робство и в плен, завладявани са от други народи. 

Християнската епоха е вече време на примирение с Бога, но хората още не са 

постигнали това възприемане на вярата и се отнасят враждебно едни с други (Езикът 

на седемте тона, ООК, 14.6.1939 г.). 

Особено важно е тълкуването на Десетте Божи заповеди от Учителя. С тях 

Мойсей създава закона за човечеството по Божествено внушение. Според Учителя тези 

от законите, които са граждански, говорят, че Мойсей е бил умен човек, но те са 

свързани с конкретната епоха. Моралните закони на Мойсей обаче и досега не са 

изгубили своето значение (Който слуша моите думи, НБ, 4.8.1929 г.). Мойсей 

проповядва на евреите любов към Бога, но това учение е още „недостъпно за тяхното 

развитие и те, вместо да проявят любов и служене към Бога, го приложиха към себе си“ 

(По Бога направени, СБ, 25.8.1929 г.), а това е все още старото учение. 

Учителя и на други места говори, че евреите не са разбрали законите на Мойсей и 

са ги преиначили с погрешното си тълкуване; по-късно са написали и някои други, по-

удобни за тях, и са ги приписали на Мойсей. Например когато Мойсей написва закона 

„Не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, да обичаш Бога“, той говори на 

свръхсъзнанието на евреите, но тъй като те не могат да достигнат висотата на тези 

думи, извеждат следните морални норми: „Око за око, зъб за зъб“ и „Ако те ударят от 

едната страна, ти удари две“ (Ето отрока, НБ, 6.11.1932 г.). Много от държавните 

закони са изградени върху Мойсеевите, но така, че да обслужват интересите на 

обществото. Хората не приемат, че изобщо не трябва да се убива, а че „заради благото 

на отечеството един може да се убие, да се заколи, да се обеси“ (Живот вечен, НБ, 
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16.4.1933 г.). Много от законите, приписвани на Мойсей в Библията, са измислени от 

неговите ревностни последователи, които за авторитет са ги приписали на него – 

например забраните какво да не се работи в събота, да не се събират дори съчки. Те са 

прекалени и ако се спазват буквално, нито един човек не би останал жив. Тези закони 

са измислени от отците. Вътрешният смисъл на този закон според Учителя е друг – под 

думите „сухи клечки“ трябва да се разбират нечистите мисли, чувства и постъпки на 

човека, който, ако им даде място в себе си, се осъжда на смърт“ (Основи на здравето, 

СБ, 20.7.1938 г.).  

В тълкуването на заповедта „Не пожелавай!“ Учителя влага следното разбиране: 

„Под думите „не пожелай“ аз разбирам съвсем друго нещо, а не това, което Мойсей е 

подразбирал. Човек не трябва да пожелава, защото предметът, който пожелава, едва ли 

струва пет пари, а човек не трябва да харчи енергията си за нищо и никакво. Ти ще 

изхарчиш енергия за милиони, а това, което пожелаваш, струва едва пет пари. Какъв 

смисъл има тогава това желание? (Любов, доброта и справедливост, НБ, 18.12.1938 г.) 

И той допълва: „Единственият в света, който има право да убива, това е само Бог. Само 

онзи, който е направил нещата, има право да ги унищожава“ (Кротките ще наследят 

земята, НБ, 3.11.1935 г.). Кражбата пък не включва само отнемане на материални 

блага, а и на душевни. Може да се открадне сърцето, чувствата или мислите на човека, 

а това предизвиква пертурбации във всяка душа (Изпит на ученика, ООК, 5.9.1934 г.). 

Ако човек пожелае това, което другите желаят, той загубва своята свобода, защото в 

противен случай ще влезе в голямо стълкновение с тях. Всяко пожелаване е завършен 

акт на волята на човека. Мойсей, който е бил окултен ученик, е знаел, че силата на 

волята не трябва да се употребява неправилно. Човек може да пожелава само ако е 

обмислил всичко добре и е уверен, че може да постигне нещо добро. Ако пожелае нещо 

чуждо, той ще създаде противоречия в своя ум и в своята душа, с които не може да се 

справи (Развитие на заложбите, ООК, 14.3.1934 г.). Под „не убивай“ се разбира още 

да не се отнемат на кое и да е същество условията, при които Бог го е поставил да 

живее. Значи за невидимия свят и това е убийство (Още малко, НБ, 13.4.1924 г.). 

Думите „не убивай“ имат по-широк смисъл от този, с който ние ги разбираме. Човек 

няма право да убива и животните за своя храна, няма право да отнема живота на нито 

едно същество (Двата метода на природата, НБ, 9.9.1924 г.). И Учителя обобщава, че 

днес светът още се управлява от Мойсей и от неговите закони: „Днес няма държава, 

която Мойсей да не управлява“ (Разумният домостроител, НБ, 3.2.1935 г.). 

Първите четири заповеди на Мойсей са положителни, но евреите не са били 

готови за тяхното възприемане и затова приемат и прилагат следващите, които са 

негативни и са само разяснение на първите. Това превръща цялото законодателство на 

Мойсей в една негативна философия, която донася големи нещастия на човечеството 

(Продължаване на живота, ООК, 11.2.1925 г.). Цялата философия на човешкия живот е 

в първия и втория закон на Мойсей: „Да възлюбиш Господа Бога своего и ближния си“ 

(Опитай!, ООК, 21.2.1934 г.). Изпълнението на тази заповед представлява истинското 

щастие на човека, никакви други теории и философии няма. Първият закон: „Да 

възлюбиш Господа“, значи да се движиш около Слънцето, така както Земята се движи 

около него. Вторият закон: „Да възлюбиш ближния си“, значи да се въртиш около себе 
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си, около своята ос, така както Земята го прави. Въртенето около Слънцето 

символизира пробуждането на Божественото съзнание, това е движение около великия 

център на живота; движението около оста е пробуждането на самосъзнанието. Тези 

процеси са настъпили по-рано у Земята – в четвъртия ден, и много по-късно в човека – 

в шестия ден (Бъдете като децата, НБ, 24.2.1937 г.). В беседата (Не ограничавай 

Божественото, ООК, 24.2.1937 г.) Учителя обяснява смисъла на първия закон: „Какво 

значи с всичката си сила? Цялото ти естество трябва да бъде запълнено, да няма място 

за никаква съблазън. И после, ако Бог ти отговори, и ако не ти отговори, трябва да 

знаеш следното: Той ще ти отговори. Няма молитва, на която Бог да не отговори…“. 

Скинията пък е построена по сведения, дадени от невидимия свят. Бог завежда Мойсей 

в онзи свят, той вижда там изградения храм на Йехова и взема точно всички размери 

така, както са необходими на архитектите (Животът е по-драгоценен, НБ, 18.11.1934 

г.). 

Учителя характеризира Мойсей като голям държавник, дал законите на 

човечеството, като умен, смел и решителен човек, като ученик на окултна школа, който 

се е учил при най-великите учители на Египет, посветен във всичките им тайни. 

Мойсей е знаел всички научни теории на светлината, на магнетизма и на 

електричеството, а също и биологичните закони. Знаел е няколко думи от първичния 

език и именно чрез тях е вършел своите чудеса. Мойсей е написал книгата Битие по 

откровение свише и единствен сред евреите познава тайните на ума. Въпреки това 

според Учителя Мойсей със своите закони не може да спаси света, защото те обхващат 

видимата, физическата страна на живота. Точно такъв смисъл и внушение има смъртта 

на Мойсей пред прага на Обетованата земя, защото той не успява да преобрази света 

(Бог е говорил, НБ, 9.1.1919 г.). Неговото учение е коренно противоположно на 

Христовото, защото в него се говори за война, а Христос напълно я изключва, защото 

изисква абсолютно прилагане на Любовта (Противоречие в съзвучието, НБ, 9.2.1919 

г.). Разбира се, Учителя отчита, че когато Мойсей е полагал своите закони, условията са 

били други. Неговият закон е бил подготвяне на човечеството за Христовото учение. 

Мойсеевият закон е първото полукълбо на Земята, Христовото учение – другото.  

Давид също е „човек смел, решителен, с отличен природен и поетичен ум“ 

(Фарисей и митар, НБ, 18.10.1914 г.). Учителя не само споменава многократно за 

неговата битка с Голиат, но и влага в нея дълбоко окултно тълкуване. Голиат всъщност 

е дяволът, срещу когото Давид отива в името на Христа, със смелост на духа. 

Младежът не иска да вземе нож, защото той е оръжие на дявола, а прашката на Давид 

олицетворява нашето сърце и нашия ум; камъкът в нея е Христос. Учителя тълкува 

защо Давид удря Голиат в челото: защото то е място, откъдето излиза светлината. 

Значи Давид побеждава Голиат със светлината: „Който се бори със злото, той трябва да 

има Светлина в себе си. Изобщо който отива в света да воюва, той трябва да бъде 

въоръжен със светлина в ума си, с топлина и любов в сърцето си и със сила във волята 

си“ (Умен, добър и силен, СБ, 2.8.1939 г.). Според Учителя ние можем да намерим 

Христос само когато очистим сърцата си; и само когато имаме прашката – ума и 

сърцето, ще имаме камъка – Христос. Тогава ще можем да воюваме. 
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Давид обаче после окървавява ръцете си с многото убийства във войните, които 

води. Те са причината не само за личните му страдания, но и за тези на еврейския 

народ. И Мировият Учител предупреждава: „Не се лъжете, не е шега това! За 

убийствата няма прошка. Така пише в Божествената книга. За убийствата има само 

наказания“ (В рова при лъвовете, НБ, 24.4.1921 г.). Давид е искал да съгради преди 

баща си храм на Бога, но не му се позволява от невидимия свят, понеже е избил много 

хора.  

Този смел воин има и друга голяма слабост, с която нарушава добродетелността – 

много обича красивите жени, затова с измама взема жената на Урия. Според Учителя 

„от този ден започват всички негови изпитания“ (Фарисей и митар). И отново в 

беседата Материална, реална и идеална любов (НБ, 12.12.1937 г.) той напомня колко 

важен е моралният закон: „Бъдете внимателни, да не грешите против любовта. Не ви 

казвам да не обичате, но казвам: „Не лишавайте никого от неговото благо, не 

лишавайте, както Давид лиши. Радвайте се на любовта на всички хора, понеже твоята 

любов е любов, и тяхната любов е любов“. Когато Давид съзира и пожелава Вирсавия, 

според Учителя това е второто изкушение от тези, на които Сатаната подлага Исус на 

върха на храма. „Второто изкушение подразбира, че ние изкушаваме Бога вътре в себе 

си. Това е минаването от едно състояние в друго, от една църква в друга, от едно 

учение в друго… В принципа на второто изкушение лукавият зачеква човека, но в 

обратен смисъл. На вас не ви е позволено да правите като Давид. Преди да го направи 

цар, Господ му даде власт – и какво направи Давид?“ (Изкушението, НБ, 3.7.1915 г.) 

Според Учителя Давид е сред възлюбените синове на Господ, приятел на Бога. Но 

с примера на неговия живот Той показва, че не се прощават прегрешенията на никого, 

макар че Бог е Любов. И Учителя казва, че колкото по-издигнат е човекът, толкова 

повече неговите престъпления ще бъдат забелязвани и отговорността му е по-голяма. 

Макар че Давид е един от най-благородните еврейски царе, неговата грешка е разказана 

в Библията за пример и поука и на другите хора, и на самия Давид. Оттогава са минали 

близо 3000 год., но когато някой прочете за погрешката на Давид, него нещо го жегва и 

в съзнанието му веднага изпъква собственото му престъпление, за да мисли върху него 

(Двете линии, ООК, 13.6.1934 г.). „Питам: сега в оня свят добре ли е на Давид? Не му е 

добре. Всички, които четат Библията, като помислят нещо, жегне го. И Давид трябва да 

слиза от оня свят при онзи, който чете, и да му каже: „Братко, да ме простиш. Гледай и 

ти да не направиш същата погрешка. Не ме съди, аз вече забърках тази каша и нося 

последствията, но понеже желая твоето добро, казвам ти, не върви по моя път“ 

(Съгласуване на мислите, УС, 29.9.1940 г.). 

Според Учителя самият Давид ще идва още много пъти на Земята под друго име и 

при други условия, ще чете в Библията за Давид и ще го критикува (Старото отмина, 

УС, 21.3.1937 г.). Докато е бил овчар, Давид е водел чист и свят живот, но когато става 

цар, той прави много грехове и престъпления. И страданията, през които преминава 

Давид, са за изкупление на неговите грешки. Именно като преминава през тези 

страдания, той написва своите псалми. Без страданието Давид нямаше да се прояви. И 

Учителя тълкува 103. псалм на Давид: „Благославяй, душо моя, Господа!“. В него 

Давид описва отношението на Бога към човека. Той държи престъпленията и греховете 
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на хората далече от съзнанието Си и така им дава възможност да вървят напред, да не 

се препъват. В това е милосърдието на Бог към тези, които Му се боят. Думата страх 

обаче е употребена от Давид, защото в неговото време човекът е бил повече във фазата 

на животно, а страхът е животинско състояние. Преведено на днешен език, думите от 

псалма означават: „Така жали Господ онези, които Го обичат“ (Смени в природата, 

ООК, 14.11.1928 г.). Любовта е състояние на човека, който днес е повече мислещо 

същество, а не животно; затова думата боят трябва да се замени с обичат. И Учителя 

заключава, че днес страхът трябва да се замени с послушание.  

Учителя, разглеждайки псалмите на Давид, свидетелства, че в тях има редица 

формули, с някои от които си служи бялата, а с други – черната магия. Заклинанията, 

които Давид отправя срещу неприятелите си, са магически формули, с които той иска 

да се освободи и да обезсили тези неприятели (Превръщане на киселините, ООК, 

16.11.1927 г.). Всеки псалм според Учителя представлява известна формула, ключ, с 

който се отварят тайните на природата. Давид се е покаял за своите погрешки, но това 

не е било достатъчно, за да бъдат заличени и забравени. След него е трябвало да дойде 

някой друг, с чисто сърце, със свят и възвишен живот, за да ги изправи. Това е Христос, 

Който е от Давидовия род, Който поправя грешките на цялото Давидово коляно (Ни 

мъж, ни жена, НБ, 20.11.1927 г.). 

Учителя тълкува от гледна точка на окултната наука една от житейските 

ситуации, в които изпада Давид. Например когато той се престорва на луд пред 

Авимелех (Псалом 33.) и царят го изгонва, това е определяне на квадратурата на кръга. 

Трудната ситуация, в която е изпаднал Давид, е квадратът, който е символ на 

безизходното положение. Точно в такъв момент човекът трябва да познава законите на 

квадрата, което означава да предвиди мъчнотиите, които ще срещне по пътя си, и да 

намери изход. С престорването си на луд Давид „описа кръг около квадрата и излезе на 

периферията, т.е. на окръжността. Опасно е човек да не попадне в някоя спирала, т.е. в 

някой водовъртеж. Кръгът обаче разполага със сили, които могат да изкарат човека на 

периферията“. И Учителя обяснява по-нататък: „Не, Давид изчисли квадратурата на 

квадрата и образува един кръг отгоре; и го изпъдиха навънка, но той проектира един 

радиус, потекоха му лигите – това е вече радиусът на кръга“. Всеки трябва да знае 

следното: „…в едно отеснително положение ако ти се движиш в кръг, не можеш да 

излезеш навънка, но в кръга има сили, които могат да те извадят на периферията. Ала 

щом не можеш да излезеш от кръга, това е една спирала, дето силите отиват към 

центъра, значи увличат се, а този водовъртеж ще те заведе към кръга и ти като влезеш в 

него, ще бъдеш изхвърлен навън“ (Разумното, МОК, 30.1.1931 г.). Ако човек в такъв 

труден момент може да изчисли квадратурата на кръга, т.е. да предвиди мъчнотиите, 

той ще намери разрешението и ще обсади своя противник. Значи той ще направи един 

кръг около противника си, а в този кръг ще намери радиуса, който е път за изход чрез 

известни сили в природата. В нашия ум квадратът – това са стеснителните условия. Но 

трябва да знаем, че в кръга има сили, които могат да ни извадят на периферията. 

За Соломон Учителя казва, че „има отличен философски ум“, че е „с добро, но 

покварено сърце, с извънредно силни чувства и страсти, с голямо тщеславие и слаба 

воля, първокласен епикуреец в ядене и пиене и удоволстване с жени“ (Фарисей и 
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митар, НБ, 18.10.1914 г.). Той се стреми да намери смисъла на живота във временните 

неща – в знанието за света, в богатството, в удоволствията, но накрая се разочарова от 

всичко това и заявява, че всичко е суета. Когато тълкува живота на Соломон, Учителя 

отделя внимание на многото му жени (300) и наложници (900). Според него това е едно 

морално падение. Соломон е имал слабост към жените, бил е човек на влюбването и 

разлюбването. Според Учителя това са чувства на винцето, свързани с преживяванията 

в астрала, в който няма нищо установено; това не е любов. От многоженството си 

Соломон придобива много опитности, но в повечето случаи негативни, защото 

наложниците са жени, които живеят в греха. Соломон се е опитвал да разгадае връзката 

между мъжа и жената, да изучи женското сърце, но се е оплел в него; искал е да проучи 

пасивния, творческия принцип, който работи вътре в природата. Соломон е събрал най-

видните жени в своето време, но е изгубил в отношението си към тях нещо от своя 

характер и е паднал, както се е случило и с втория Адам, който е имал диханието 

(Хармонични положения, МОК, 29.5.1927 г.). 

Соломон според Учителя е преминал един физически живот, на ядене и пиене, на 

стремеж към разкош. Наложниците на Соломон представляват неговите костюми, т.е. 

желанията му. В числото 900 9 представлява крайния предел, до който могат да стигнат 

човешките желания, макар че намеренията на Соломон са били други. „Тези жени били 

негови ученички и слушателки. Неговите грехове не се заключават в това, че имал 

много жени, но във факта, че се е отклонил от Бога. Неговите ученички отдалечили 

сърцето му от Бога. Вследствие на това Соломон изгубил равновесието си. Той се 

подкупил, увлякъл се и паднал. С това заедно той съградил няколко езически храма и 

служил на други богове. В това именно седи погрешката на Соломон“ (Отличителни 

черти, ООК, 22.6.1927 г.). Във всички свои лутания и търсения в това отношение 

Соломон все повече се отдалечавал от Бога, жените са го накарали да се отклони от 

правия път на живота. Влиянието на тези жени, които са изповядвали различни 

религии, е било причина за внасяне на езичеството сред еврейския народ, а заедно с 

това и на разврата (Умствени прояви, ООК, 17.12.1930 г.). С много от последствията от 

този живот евреите още не могат да се справят. 

Соломон според Учителя не е бил господар на своите чувства. Той е мислел 

добре, но е чувствал зле, имал е едно анормално психическо разположение на 

организма, едно недоволство, понеже е искал да проникне в тайните на природата. 

Затова след смъртта му неговото царство достига своя край (В правда и съдба, НБ, 

21.5.1933 г.). В крайна сметка Соломон опознава само външната форма на жената. И 

Учителя прави заключение, че жената е опасна като форма, а не като принцип. 

Желанията на Соломон са проявени външно чрез събирането на много жени около него.  

Промененото отношение на Соломон към жената е предадено в Песен на песните. 

Сунамката е единствената жена, която се противопоставя на Соломон. С отказа си да 

стане негова жена тя иска да каже, че не обръща внимание на такъв цар, който не служи 

на Бога, а се отдава на ядене, на пиене и удоволствия, че такъв цар не може да повдигне 

своя народ. Случаят със сунамката показва, че Соломон не е можал да разреши въпроса 

за жената и тя остава за него отново загадка (Да оздравееш, НБ, 24.10.1943 г.). На друго 

място Учителя казва, че с многото жени Соломон е искал да се освободи от ревността, 
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но не е успял, защото я проявява в голяма сила при срещата със сунамката. Тази жена е 

носителка на съвсем нова философия за Соломон: „Тя му е дала една светла идея, не се 

е поддала на неговите слабости, не се е оженила за него. За нея той написал книгата 

Песен на песните, за която считат, че представлява отношение на църквата към Христа. 

Тази сунамка, която живя преди 2000 години, имаше един висок идеал, една възвишена 

идея в себе си. И тя не се реши да се ожени даже и за най-разумния цар, какъвто беше 

Соломон, затова му казва: „Ти имаш едно предназначение в света и ако се ожениш за 

мене, ще го изгубиш. Тъй както аз паса тия овци, така и ти трябва да се научиш да 

пасеш тези хора“ (Откъде ида, НБ, 13.12.1925 г.). 

В Песен на песните се вижда превратът, който е станал със Соломон. Преди да 

срещне сунамката, Соломон не е познавал любовта, защото е бил заобиколен от жени, 

които го обичали заради славата и богатството му. Срещата със сунамката събужда 

неговото съзнание, макар и непълно, защото според Учителя на всички, които влизат в 

Школата, се забранява да имат работа с жени (Видя го Исус, НБ, 6.12.1925 г.). В Песен 

на песните Соломон показва и своето тщеславие в любовта, защото е искал хората да 

не го забравят. Неговата любов не е била особено възвишена, защото Соломон не 

достига до висшите измерения на това чувство. „Соломон е описал главно любовта на 

обективния, на природния ум. Доколкото знаем, Соломон не е бил първокласен 

философ. Той е достигнал най-много до етическата любов, но до любовта на чистия 

разум не е достигнал. Соломон никъде не е засегнал какво нещо е Божественият свят“ 

(Колко е хубава твоята любов, НБ, София, 14.4.1935 г.). В думите на Соломон: „Да се 

весели в живота си с жената, която е възлюбил“, според Учителя трябва да се влага 

следния смисъл – че жената е сърцето на човека. Дойдат ли до това разбиране, хората 

започват да търсят в любовта своята сродна душа (Два метода, УС, 7.4.1935 г.). 

Учителя представя числото на жените и наложниците на Соломон чрез 

астрологическо тълкуване: 300 е число на Юпитер, а 900 – на Марс. Значи еврейският 

цар е държал тези жени със сила и благородство. Числата, свързани с жените на 

Соломон, имат и окултно значение: 300+900=1200. Това значи 12 зодии, на всяка по 

100 жени. По този начин Соломон е събирал магнетична сила. Тук той е работил с 

ъгъла от 90
○
, който представлява всички възможности, с които човек в даден момент 

може да възприеме светлината. Това са окултни изчисления, с които Соломон е искал 

да открие едно отношение – как да намери жената, с която може да живее. Тези от 

жените, за които се е оженил, са били окултни ученички, а наложниците – само 

кандидатки за такива (Умих се и гледам, НБ, 27.10.1935 г.). 

Учителя засяга и отношението на Соломон към знанието, както и неговата 

философия. Соломон е бил окултен ученик, който е учил в Египет, но според Учителя 

той не е можал да научи уроците си и великата книга на живота, затова казва, че всичко 

е суета. Според Учителя само порочният живот е суета, но не и добрият и чист живот. 

Това, за което се отнасят думите на Соломон: „Суета на суетите, всичко е суета“, е 

астралният свят. Учителя казва, че Соломон е бил добре запознат със света на илюзиите 

(Очите на мъдрия, НБ, 1.4.1934 г.). Вероятно това е причината, че еврейският цар, 

който се е занимавал с окултни науки, се е вплел в живота и е направил толкова много 

погрешки. Всичко това са били задачи на Соломон, наложени му от Провидението чрез 
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окултната школа, но той не ги е разрешил правилно. Ала неговите опитности все пак са 

ценни за хората, за да се учат от тях. 

Учителя не е съгласен с твърдението на Соломон, че в знанието има много скръб. 

То донася страдания само когато е свързано с човешката чувствителност и с 

тщеславието на хората. Според Учителя знанието е това, което подхранва човешкия ум 

и го кара да работи, че то произтича от съзнанието (Срещата на Любовта, ООК, 

6.11.1935 г.). Причина за твърдението на Соломон, че всичко е суета и че знанието е 

тежест, е неговата леност. Той наистина е натрупал голяма мъдрост, но тя не ражда в 

него желание да действа и да прилага, а събужда бездействието му, затова горната 

философия го тласка към отдаване на ядене и пиене (Дейност и почивка, МОК, 

24.8.1928 г.). Знанието на Соломон е развило в него личните чувства, егоизма, 

недоволството и тщеславието му, затова е родило тревоги в неговото сърце. Според 

Учителя това е знанието на Земята, а не на Небето. Соломон е имал големи окултни 

познания, но накрая е трябвало да премине през закона на смирението. 

Учителя тълкува и думите на Соломон, че за всяко нещо в света има определено 

време. Това значи, че за всеки човек има една Божествена вълна, която го подема. И 

ние трябва не само да я чакаме, но и да усетим кога е дошла, защото само тогава можем 

да свършим работата си (Дава плод, НБ, 4.4.1926 г.). Човек може да се роди и да умре 

само във времето, което му е определено. Смъртта идва, когато човекът попадне в една 

точка на замръзване в живота си. „В природата има известни места, дето силите са в 

равновесие, в абсолютен покой. Ако човек попадне в едно от тия места, неговият пулс 

непременно ще спре“ (Вехтото премина, НБ, 3.4.1927 г.). 

Някои от мъдростите на Соломон са отживели времето си. Например, че 

„началото на мъдростта е страх Господен“. Това е било вярно по закона на 

инволюцията. Методът на Соломон е внесъл страха, сега правилото е друго: „Начало на 

мъдростта е Любовта“ (Първото място, НБ, 5.2.1933 г.). Като окултен ученик Соломон 

е изучавал отношенията между този и онзи свят, живите същества в тях, както и 

взаимоотношенията им. При Соломон обаче контактите с тях са временни и той 

стимулира своето ясновидство с виното. И Учителя казва: „Онези, които пият винце, 

стават ясновидци. След като пие, той започва да вижда. Само че онези, които 

употребяват така виното, знаят мярката. След като изпие една-две чаши, той спре да 

пие, защото другото е непотребно. След като придобиеш това начало, достатъчно е да 

спреш там. Най-лошото е там, че пияниците продължават да пият и с това нарушават 

това равновесие“ (Очите на мъдрия, НБ, 1.4.1934 г.). 

Соломон е бил запознат и с еврейската Кабала. Въпреки многото си знания на 

адепт той обаче е направил погрешен избор – воден от самолюбието си, е решил да 

върви по пътя на Мъдростта, а не по този на Любовта. Според Учителя това е най-

трудният път, който е само за Учителите на човечеството. Затова Соломон не е 

издържал и е допуснал много грешки. И Учителя съветва: „Не избирайте трудния път 

на Соломон, но изберете пътя на Любовта. Този път е път на страдания, на скърби в 

света, но дето има страдания и скърби, там е Любовта. Втората стъпка след Любовта е 

пътят на Светлината. Правило е да започнете с Любовта, после със Светлината, след 

това с Мира и най-после с Радостта. Тогава ще дойде втората фаза, трудният път – 
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пътят на Мъдростта“ (Ще се превърне в радост, СБ, 21.8.1927 г.). Соломон си мисли, че 

може да стане Учител на Израил, затова построява храм на Бога, но той скоро бива 

разрушен. Причината за това е, че Соломон не го започва навреме, но и защото 

опетнява Йерусалимския храм с живота и с пороците си (Животът е по-драгоценен, 

НБ, 18.11.1934 г.). Това показва, че знанието на Соломон за Божествения свят не 

почива на здрава основа. 

Учителя прави астрологическа характеристика на Соломон, за да обясни неговия 

път: „Астрологически Луната е упражнявала голямо влияние върху Соломон. Той е бил 

човек на големите промени. Характер многообразен: ту се пълни, ту се изпразва, ту му 

е приятно, ту му е неприятно; напълни се, после съвсем изчезне, съвсем се скрие, 

недоволен е. След туй дойде Венера – ту приятна, ту любезна, ту намръщена. Дойде 

Юпитер – засегне неговото гордо честолюбие. Дойде Сатурн – Соломон иска да 

философства, да пипа тук-там. Та Соломон е обикалял всичките планети, екскурзиант е 

бил. След това се е върнал с ума си и казва: „Нищо не можах да науча от тази работа“ 

(Придобиване и задържане, УС, 31.3.1935 г.). Когато е писал Песен на песните, 

Соломон е бил под влиянието на Венера и на Луната, а Еклисиаст – под влиянието на 

Сатурн. Като чете притчите му съзнателно, човек може да изправи погрешките си. 

Еврейският цар е носил много от характерните качества на своя народ и не е 

можел да се освободи от националните черти на евреите. Например те според Учителя 

са крайни материалисти. Под влиянието на Соломон евреите са възприели в 

обществения си живот едно външно влияние – царизма. Тяхната култура и мъдрост е 

най-висока при управлението на Соломон, след това в нея започва упадък (Хармонични 

положения, МОК, 29.5.1927 г.). 

В очите на Учителя Соломон е като едно малко дете, което се мъчи и е още в 

първо отделение. Той и Давид опетняват кръвта на рода, в който трябва да се роди 

Христос (Трите вида съзнание, ИБ, 31.12.1926 г.). Въпреки слабостите си все пак 

Соломон след големи страдания и смирение успява да се „сподоби да влезе в Школата 

на Христа“: „Сега ако аз ви кажа, че един от учениците на Христа беше и Соломон, 

може ли да намерите кой беше той, кой от дванадесетте ученици? Който и да е, 

намерете го в себе си; аз ви казвам само толкова… Аз ви казвам, че Соломон е бил един 

от Неговите ученици“ (Тъмното петно в съзнанието, ООК, 21.1.1923 г.). 

Библейските текстове за Ной разказват за потопа, а Учителя обяснява причините 

за него, като посочва дори приблизителното време – когато след грехопадението хората 

толкова се „изопачили и развалили, че Бог решил да изпрати потоп за пречистване на 

човечеството“ (Доведете го, НБ, 30.6. 1918 г.). Ноевият ковчег е наречен от Учителя 

„изправителен затвор“, където Ной прекарва почти цяла година, за да „излежи 

наказанието си“. И после уточнява: „Влизането на Ной в ковчега представлява 

ограничителните условия на живота“ (Тънкият конец, УС, 11.11.1934 г.). В ковчега Ной 

е затворен заедно с „чисти и нечисти животни“ – те символизират желанията на човека. 

Според Учителя човек понякога трябва да се затваря в ковчег със своите нечисти 

желания, за да ги възпитава. Страданията в живота – това е ковчегът на Ной. Но той все 

пак е за предпочитане в подобна ситуация от стоенето отвън, защото вън са условията 

на смъртта (Тънкият конец). Когато влязат в спасителния кораб обаче хората не могат 
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без животните, защото те означават и чувствата. Чрез чувствата човекът се свързва с 

по-нискостоящите от себе си същества – животните, а чрез мислите – с ангелите (И 

огорчи се в сърцето си, НБ, 14.4.1929 г.). За да разбере дали водата се е прибрала, Ной 

изпраща навън първо гарвана, после гълъба. Според Учителя това са войници по време 

на война. Гарванът представлява светския живот, а гълъбът – духовния. 

 Символ на падението на Ной е виното, с което той се е напил. За Учителя 

страшно е не падането, защото на Земята няма човек, който да не е падал, а загубата на 

равновесие. Грешката на Ной не е в напиването му, а в това, че е проклел сина си, 

който му се е присмял (Езикът на дъгата, УС, 18.11.1934 г.). Учителя потвърждава, че 

спасението на Ной и излизането от ковчега е станало на планината Арарат, като 

допълва това с притча, която обяснява причината за този факт. Когато Бог попитал 

планините коя да стане пристанище за Ноевия ковчег, Арарат казала, че е малка и 

недостойна за тази работа. Тези думи били причината Бог да избере именно нея – 

заради скромността и смирението ѝ. Явяването на дъгата на небето е знак, с който Бог 

успокоява човечеството, че вече няма да има подобен потоп (Езикът на дъгата). 

Учителя определя постъпката на онзи син на Ной, който му се е присмял, като 

неразбиране на живота. 

Според първоначалните си прояви Йаков за Учителя е „човек двуличен, хитър и 

егоист“, който с лъжа отнема първородството на брат си. И едва към 33-та му година, 

когато отива да слугува на вуйчо си Лаван, у него става преврат и промяна за добро 

(Фарисей и митар, НБ, 18.10.1914 г.). Заради тази хитрост и измама всъщност Учителя 

тълкува името му така: Йаков значи „препинател“. Той е изпратен при Лаван, за да 

изкупи прегрешението си и да се изправи. Йаков се е „опъвал“, т.е. противопоставял се 

е и на Бога, и на хората. Името му се променя по-късно, защото се променя и 

характерът му.  Друга слабост на Йаков според Учителя е, че обича хубавите жени; по 

характер е и стяженолюбив, иска да притежава хубави неща. Йаков е женствен и мек и 

на външен вид, и по характер (Музикалният живот на душата, ООК, 23.3.1938 г.). По 

това той прилича на майка си. Учителя сравнява Йаков и Исав и извежда 

характеристиките на два различни типа. Било предсказано, че от братята ще произлязат 

два народа, от които по-големият ще слугува на по-малкия. Оттук идва борбата за 

първородството. Затова Йаков и Исав се борили още в утробата на майка си. Пръв се е 

родил Исав, а втори – Йаков, но при раждането той е държал петата на брат си. Братята 

олицетворяват различни сили в природата – Йаков е женствен и с това изтънчен, но 

носи някои отрицателни черти на този принцип – хитростта и лукавството. Той 

прилича на сарафите и иска винаги да спечели, макар че е смел. Исав е груб и космат – 

от физиологическо гледище той е „човек на природата, откровен, чистосърдечен, 

импулсивен, живее ден за ден, не цени живота. Той представя нисшата култура“ (Йаков 

и Исав, НБ, 8.4.1917 г.). Йаков обича да послъгва, а Исав е правдив, но Йаков с 

постъпката си учи Исав на разумност, постъпката му не е само измама.  

Йаков съзнателно открадва благословението на брат си, затова трябва да понесе 

последствията от своите постъпки – трябва да отиде в дома на Лаван, човек хитър и 

практичен, който му става учител. Исав и Йаков искат да постигнат едни и същи неща, 

но се различават по методите. Йаков прилага насилието и трябва да мине през 
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страданието, за да разбере, че използва погрешни методи. И той трябва да работи 14 

години, за да научи самоотричането. Исав пък не може да приеме благословението, 

защото се занимава с ловджийство и убива животни. 

Всъщност измамата на Йаков трябва да се разгледа и от друга гледна точка – с 

постъпката си той учи брат си на ум. Макар че първото последствие от нея е това, че си 

навлича омразата на Исав и се налага да бяга, Йаков се връща в Ханаанската земя при 

брат си много по-късно, за да се примири с него, след като му изпраща много подаръци 

– голяма част от добитъка си – за да го омилостиви, та да не му отмъщава. Така двамата 

братя се примиряват по един разумен начин и това е едно вътрешно примирение на два 

принципа, на два елемента, които съществуват в самия човек. „Единият принцип е 

творчески; той гради, създава. Другият принцип обработва и съхранява. Йаков 

представлява принципа на обработването и съхранението, а Исав – творческия 

принцип“ (Вечно веселие, НБ, 3.6.1928 г.). Любовта е тази, която изглажда 

престъплението на Йаков – тя е единствената сила, която може да примири двамата 

братя (Вечното благовестие, НБ, 13.10.1929 г.). Йаков обаче проявява неправилно 

любовта: той има дванадесет синове, но обича най-много Йосиф заради майка му, 

защото е роден от любимата му жена. Така Йаков създава тщеславие в Йосиф и този 

факт става причина за много нещастия на младия човек, за изгнанието му в Египет. Ако 

любовта не е разумна, вместо добро тя произвежда зло. Йаков отива да слугува на 

Лаван по закона на възмездието – 7 години, задето излъгва баща си, и 7 години – за 

лъжата към брат си. Затова и вуйчо му непрекъснато го лъже (Йаков и Исав). 

При Лаван целият живот на Йаков е изпълнен със символи, които имат дълбок 

смисъл. Лия, първата дъщеря на Лаван, за която Йаков се жени, представлява старата 

култура, тя е жената, която е взета за парите ѝ; а Рахил е новата култура. И всъщност 

тази, която повдига и очиства Йаков, е именно Рахил; заради нея той минава сред 

избраниците, които носят светлина на света, тя внася красив и велик идеал в него, 

защото представлява любовта. Докато не мисли още за Рахил, Йаков работи за пари, а 

когато почва да мисли за нея, постепенно започва да се облагородява и е готов да 

работи без пари. И Учителя заключава: „Човешкият характер се изпитва чрез Рахил, т.е. 

чрез Любовта“ (Йаков и Исав). От всичките дванадесет сина на Йаков само Йосиф, 

синът от Рахил, е роден по закона на Любовта. Това показва, че Йосиф ще преживее 

нещо особено. Името Рахил по съдържание представлява идеалното и възвишеното в 

човека. Йаков обича най-много Йосиф, но според Учителя не в това е неговата грешка, 

а задето показва любовта си външно, пред другите си синове, и така събужда в тях 

ревност, завист и жажда за отмъщение. Той е трябвало да изживее тази любов скрито, 

вътре в себе си (Основни мисли, ООК, 8.6.1927 г.).  

Йаков е бил просветлен човек, който е разбирал окултните закони, бил е голям 

естественик. Затова, като използва това знание, успява да надхитри вуйчо си, на когото 

трябва да работи 14 години. Когато пасе овцете, Йаков прилага окултното си знание, та 

овцете, като зачеват, да гледат в коритото с вода пръчки, та да раждат пръчкави агнета 

(Алилуя, НБ, 11.10.1936 г.); Йаков е владеел и изкуството да забогатява. Той трябва да 

пасе стадото, за да изучи така Божествените закони и от тях да разбере какви са 

човешките закони и разпоредби (Вечно веселие, НБ, 3.6.1928 г.).  
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Много голямо място в тълкуването си на Библията Учителя отделя на борбата на 

Йаков с Бога. Тази борба в Светото Писание е представена като физически процес, но 

според Учителя тя представлява един скрит вътрешен процес на осъзнаване. „След този 

процес Йаков се преобрази, защото в неговия ум дойдоха нови идеи. Най-после той 

каза: „Господи, отсега нататък ще Ти служа добре и няма да върша неправда в този 

свят“ (Духът на Господа, СБ, 19.8.1927 г.). Бог бутнал Йаков само с малкия Си пръст и 

той окуцял, но след тази борба придобил голямо прозрение и много знания. Йаков се е 

борил с Господа, защото не можел да разбере Истината. Учителя обяснява защо е 

окуцял Йаков: „Тази хромавост у него се яви вследствие на неговите прегрешения към 

брат му и към баща му, както и към неговата душа… И след това Бог трябваше цели 14 

години да го учи да не се изкушава и да не ходи по чужди умове. След изтичането на 

тези 14 години той трябваше да се върне в бащиния си дом, но из пътя окуця като 

резултат на вътрешния недъг в характера си“ (Познава гласа Му, РБ, 20.8.1930 г.). 

Ангелът Господен пипва Йаков по хълбока, защото онзи не иска да го пусне, и Йаков 

окуцява, но осъзнава своята погрешка и придобива ново име – Израил. Според Учителя 

с отказа си да пусне ангела Йаков иска да му каже: „Аз няма да те пусна, докато не ми 

помогнеш да приложа туй, което искам в живота си“ (Път на доброто – път на 

Любовта, НБ, 19.7.1942 г.). По този начин Йаков получава едно морално поучение. 

Откакто Бог му говори и му показва верния път, Йаков изменя и живота, и името си, 

облагородява се. След това бутане от страна на ангела не само у Йаков, но и в целия 

еврейски народ идва страхът. Според Учителя  евреите са най-страхливият народ в 

света. И той допълва: „За материални работи са страхливи, там треперят. Страхът е 

едно чувство в света, всичките хора го имат. То иде от неизпълнението на Божия закон, 

или от напускането на закона на Любовта се явява страхът. Когато Любовта е отвън, се 

ражда страхът вътре; когато Любовта е отвътре, страхът е отвън“ (Път на доброто – 

път на Любовта). 

В много от тълкуванията си за тези личности Учителя разглежда изобщо съдбата 

или народопсихологията на целия еврейски народ, които според него са свързани. 

Например фактът, че Йаков има дванадесет сина, а само една дъщеря, Мировият 

Учител тълкува така: „Това показва, че в еврейския народ преобладава грубият 

елемент. Изобщо грубият, мъжки елемент не може да бъде носител на Христовите 

идеи, на Божията Любов. Колкото е неправилно в един дом да има 12 сина и една 

дъщеря, толкова е неправилно да има 12 дъщери и един син. Правилно е в един дом 

синовете и дъщерите да се редуват: един син и една дъщеря. Според този закон Йаков 

трябваше да има 12 сина и 12 дъщери“ (Неизвестни величини, МОК, 30.1.1927 г.). 

Евреите, които са излезли от Йаков, днес все още вървят по неговия път. Те трябва да 

напуснат Йаков и да се примирят с Христос, да Го приемат, защото Христос е Адам и 

евреите трябва да се върнат при него, в началото (Словото стана плът, НБ, 27.10.1940 

г.). Историята на Йаков бележи пътя на евреите. И Учителя пророкува: „Исав според 

мене представя Стария Завет, Йаков – Новия Завет. Благословението Йаков го взе по 

изкуствен начин. Това показва, че християнството в първата фаза няма да бъде прието 

както трябва. Минаха две хиляди години на разни изпитания. Йаков трябваше да носи 

последствията“ (Път на доброто – път на Любовта). Понеже Лия е Старият Завет, а 

http://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=1166&status=1&high=яков#result_start
file:///C:/Users/sasho/Desktop/Личности/Светци%20и%20библ.%20личности/Старозаветни/class_letter.php
file:///C:/Users/sasho/Desktop/Личности/Светци%20и%20библ.%20личности/Старозаветни/class_letter.php


 

57 
 

Рахил – Новият, Йаков ги взима заедно и ги събира в едно. От Старият Завет той има 

десет синове, а от Новия – два – Йосиф и Вениамин. Затова Йаков трябва да се върне 

назад и да се примири с брат си, за да примири Новия и Стария Завет, тъй като Стария 

Завет е плодороден в раждането на мъжки наследници. Новото трябва да дойде върху 

основата на примирението (Път на доброто – път на Любовта). Старото ще се стопи 

и от него ще излезе Божественото в човека, т.е. културата на Йаков. И Йаков затова е 

държал петата на Исав, когато се е раждал, за да му каже, че след него ще дойде той. И 

наистина, Йаков успява да наложи с всичките си действия своята култура над тази на 

Исав (Умовете им, НБ, 5.2.1926 г.). 

Йосиф според Учителя е най-великият характер в Стария Завет. Йаков го обича 

най-много от всичките си синове, защото е бил много умен и мъдър, а същевременно е 

имал и благородно сърце. Баща му е съзнавал това, но братята му – не, затова от 

ревност са го продали. Но при каквито и условия да е бил попаднал, Йосиф пак е щял 

да се издигне заради ценните си качества (Сънищата на Йосиф, НБ, 2.8.1914 г.). Йосиф 

обаче не си отмъщава, когато по-късно братята отиват в Египет да търсят помощ, а е 

плакал заедно с тях и е излял цялата си любов. И Учителя обобщава: „Между 

Йакововите синове беше този камък, който трябваше да стане ъгъл, но зидарите го 

отхвърлиха. Йосиф беше продаден от братята си, но после той стана глава на ъгъла. 

Във време на големия глад, който настана в цялата Ханаанска земя, Йосиф беше пръв 

големец в Египет и спаси от глад много хора, между които и своите братя. Нещастията 

във всеки дом се дължат на отхвърлянето на този камък. Той е числото 11“ 

(Отхвърленият камък, НБ, 1.6.1919 г.). 

От дванадесетте синове на Йаков Йосиф не само че е единственият, роден по 

закона на Любовта, но е и единственият, който има любов. Това кара Учителя да 

заключи, че еврейският народ има 1/12 от любовта (Разговор на Учителя с Даниел 

Цион, ИБ, 9.8.1940 г.). Кармата се разрешава само чрез Любовта. Който може да 

слугува 7 години с любов, той ще роди Йосиф. Който се жени по обикновен начин, без 

любов, той ще вземе Лия, която не обича, и от нея ще му се родят много синове (Йаков 

и Исав, НБ, 8.4.1917 г.).  

Йосиф е подложен на толкова много изпитания, защото е тщеславен. Много е 

учен, но има едно потайно, скрито тщеславие в себе си. Това личи първо в сънищата, 

които разказва на баща си: че видял Слънцето и дванадесет звезди да му се покланят; 

също и за дванадесетте снопа, които братята му направили, когато жънели. Ако Йосиф 

не беше разказал този сън на братята си, това нещастие не би го сполетяло. 

Тщеславието на Йосиф е в неговото съзнание и самосъзнание, макар че не го изявява 

навън като някой горделив човек. Йосиф трябва да преживее изпитанията в Египет, за 

да възпита тщеславието си (Ето отрока, НБ, 6.11.1932 г.). 

Когато Йосиф е в дома на фараона, невидимият свят го поставя на изпит, за да 

изпита целомъдрието му. Йосиф е можел да има благоволението на жената на 

царедвореца, но той не се поддава на изкушението, а си мисли така: „Аз предпочитам 

да имам благоволението на Бога, отколкото благоволението на една чужда жена“ 

(Сънищата на Йосиф). Разглеждайки изпита на Йосиф, Учителя обобщава: „Светът е 

жена, която не принадлежи нам. Утре, като си направи удоволствието, тя може да ви 
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захвърли. Вашата външна красота е онова, от което тя се привлича към вас“ (пак там). 

Йосиф е бил достатъчно мъдър и устойчив, за да разбере това. Макар и млад, той 

познава самоизмамата от нещата и според Учителя е достатъчно зрял, за да реализира 

само „неща вътрешни, устойчиви и вечни, които всякога могат да дадат мир на човека и 

той да има по този начин благоволението на Бога“ (пак там). Йосиф слуша гласа на 

своя Учител, който е в него – на Бога, Който го учи „да спазва великите закони на 

движението и раздвижването на живота“ (пак там). Йосиф избягва от изкушението, 

като отхвърля жената на царедвореца, но все пак Учителя съзира в него определена 

вина за случая и тя е в това, че не е събудил в жената възвишени и благородни, а низки 

и лоши чувства. Това показва,  че у Йосиф е имало нещо криво. И Учителя пита: „Може 

ли да се нарече умен човек онзи, който, като срещне своя приятел, започне да му отваря 

касите си, библиотеките си, да показва колко богатства, колко знания има? С 

богатствата, със знанията си той излага своя приятел на изкушение. Следователно не 

излагайте приятеля си на изкушение с вашите богатства и знания“ (Противоречия и 

възможности, СБ, 12.8.1934 г.). И все пак Йосиф решава правилно въпроса с тази жена 

– той е смел и решителен, когато я отблъсква. Оставя дрехата си в ръцете ѝ и избягва. 

Според Учителя това означава да оставиш наметалото на душата си – плътта. Така 

Йосиф побеждава изкушенията на света, които приличат на хубавата жена и ни 

изпитват дали ще се съблазним, или ще следваме Божия закон.  

Изобщо всеки окултен ученик минава през три изпита, които са три училища: 

педи да излезе пред фараона минава първо при бащата, второ – при жената, която 

поверява целомъдрието на човека. Онази жена после отмъщава на Йосиф и той влиза в 

затвора, но там Бог е с него (Сънищата на Йосиф). Бог говори на Йосиф по време на 

сън и му помага да излезе от затвора, като изтълкувал съня на фараона, че ще има 7 

плодородни години, а после 7 гладни… Това се отнася изобщо до периодите в 

човешкия живот и трябва да ни научи на мъдростта, че е нужно да сеем и прибираме 

жито, да пълним житниците си в доброто и благоприятно време, да събираме 

Божествено богатство за годините на страдания и изпитания, та да можем да издържим 

(Божественото буталце, МОК, 21.12.1924 г.). Именно с мъдростта и любовта в себе си 

Йосиф успява да направи чуждите хора, сред които се намира, свои приятели. При 

изпитанията си, особено в затвора, Йосиф много развива своите дарби, най-вече 

ясновидството си, и израства духовно. 

Пророк Илия е човек с голяма сила: затваря небето и 3 години не вали дъжд. 

Същевременно той е справедлив и смел човек. Учителя го нарича „дух на правдата“. В 

името на тази идея Илия избива четиристотинте пророци на Ваал. Но той нищо не 

постига с това, само напакостява на себе си, защото избитите пророци влизат в него и 

го обсебват. Те му казват: „Ти ни уби, защото сме служили на лъжлив бог. Покажи ни 

сега пътя към истинския Бог. Кажи ни как да се домогнем до огъня на любовта“. След 

това трябваше да дойдат същества от невидимия свят да му помогнат“ (Превръщане на 

киселините, ООК, 16.11.1927 г.). И тези същества го изпращат в пустинята да живее в 

пост и молитва, докато разбере по какъв начин може да се оправи светът. Там Илия 

научава закона на смаляването, който досега не е познавал, като се задоволява с 

храната, която му носи една врана. На планината Илия чува и тихия глас на Бога, който 

http://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=1198&status=1&high=свети%20илия#result_start
http://beinsa.bg/beseda_s.php?s_type=all&id=1198&status=1&high=свети%20илия#result_start
file:///C:/Users/sasho/Desktop/Личности/Светци%20и%20библ.%20личности/Старозаветни/class_letter.php
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му казва, че светът няма да се оправи нито чрез бурята, нито чрез огъня, а чрез 

разумното начало в човека и чрез Любовта. Според Учителя бурята и огънят са методи, 

които се прилагат в нисшите светове. Когато е необходимо да познаем Божествения 

свят, тогава ще чуем тихия, мекия глас. На Илия му липсва мекота. Той прилага 

юмручното право и казва, че светът ще се оправи само с нож. Илия е законността в 

света, той представя физическия живот, в който човек трябва да се прояви; представя 

формата, начина, по който може да се прояви грубото човешко съзнание. 

С избиването на Вааловите пророци Илия загубва силата си, защото те влизат 

вътре в него и започват да го смущават. Христос знае този закон и когато учениците Му 

искат да употребят насилие, Той ги въздържа, за да не загубят силата си (Основна 

мисъл, ООК, 25.3.1931 г.). Делото на Илия се продължава от Елисей, който се отличава 

със своя мек характер и който е човек на меките тонове. Според Учителя Бог взима на 

Небето Илия, за да познае той там Любовта. Вземат го с колесница, защото почти е 

завършил своето развитие на Земята, но това е червена, а не бяла или светла колесница. 

Това показва, че Илия ще дойде още веднъж на Земята, за да прекара още някакви 

изпитания. Ако от Небето изпратят колесница като светлината, която озарява света и 

носи живот, значи задачата на човека на Земята е свършена (Теория и практика, ООК, 

8.7.1925 г.). И наистина, Илия идва отново като Йоан Кръстител, за да прокара мост 

към християнството и към неговите идеи. Но първо Илия трябва всичко да разруши – 

той вършее с тоягата си и трябва да бъде оставен да свърши работата си. После 

учениците на Бялото Братство ще отидат да сеят, накрая Христос ще прибере житото – 

с живо Слово ще учи хората (Протоколи от годишната среща на Веригата от 1914 г., 

Велико Търново, 23.8.1914 г.). Йоан Кръстител плаща с главата си, за да изкупи 

погрешката, която е направил като Илия, и да разбере, че светът ще се оправи с Любов. 

В Библията има безкрайни пластове закодирано знание, които трябва да се 

разчетат. Това изследване засяга само една малка част от тях. Библията е една от най-

старите и най-четените книги в културната история на човечеството. Тя от хилядолетия 

говори на съзнанието на хората, ляга в основата на такава важна и значима институция 

като Църквата, превръща се в основание на вярата и духовния живот на човека в голяма 

част от земното кълбо. Но Библията говори и на скритите пластове на човешкото 

съзнание и им дава светлина. Освен на онова съзнание, което се управлява от разума и 

чувствата, тя докосва и раздвижва пластовете на подсъзнанието и свръхсъзнанието на 

човека, събужда мисълта и идеала и подхранва свещените чувства на Любовта и вярата 

в Бога. 

   И въпреки това голяма част от Библията още не е разчетена. Това е една от 

важните задачи, които стоят пред човечеството. И колкото по-осъзнато и просветлено е 

то, толкова по-рано ще бъде разчетен този свещен код. Защото това ще донесе нова 

светлина в умовете и в съзнанието на хората. Тази задача стои пред окултната наука и 

пред окултно просветления човек, ръководен от Великите Учители на Бялото Братство. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТУДИЯТА 

„ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА ПЕТЪР ДЪНОВ – УЧИТЕЛЯ: ОПИТ ЗА 

БИБЛИОГРАФСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ“ 

Доц. д-р Цветанка Панчева, Людмила Т. Димитрова 

 

Идеята да представя пред широката аудитория на конференцията "Науката и 

възпитанието в творчеството на Учителя Петър Дънов" студията с горното заглавие: 

„Личната библиотека на Петър Дънов – Учителя
1
: Опит за библиографска 

идентификация и реконструкция“ възникна по две причини. Първата е, че книгите 

заемат важно място в живота на Учителя, но за личната му библиотека се знае твърде 

малко. Втората причина е свързана с щастливото обстоятелство, че имах възможност да 

се запозная отблизо, още през 2005 г., със съхранената до днес негова колекция от 

книги и да се убедя в голямата й стойност. Така възникна и необходимостта от едно по-

задълбочено изследване, резултат от което е представяната днес студия. Тя бе 

подготвена от доцент Цветанка Панчева
2
 и Людмила Т. Димитрова – библиограф. 

Публикувана е през 2016 г. в том 8-и на Годишника на Философския факултет при 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Библиотечно-

информационни науки“, с.71-131. (Ил. №1) 

 

 

     

(Ил. №1. Корица и с.71 от Годишника на Философския факултет на СУ.)      

Затова ще бъде поднесена в по-схематичен вид. Линка, на който ще може да се 

прочете цялата студия е:    

Link:  https://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1404  

                                                           
1
 Петър Дънов–Учителя (Peter Deunov/Dunow/Dunoff–The Master), често се среща в публикации и с 

духовното си име Учителя Беинса Дунό (The Master Beinsa Douno/Beinsa Dunó). 
2
 Цветанка Панчева е доцент в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” 

при Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Непосредствено след 

публикуването на студията тя успешно защити втори докторат и придоби научната степен доктор на 

науките. 

https://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1404
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 File:    GSU_BIN_2016_T8.pdf 

 

Несъмнено проучването и оповестяването на данни за лични колекции и 

библиотеки на известни личности е една интересна и малко изследвана област на 

библиотекознанието в България. Изследването им представлява интерес заради 

осветляването на книжовните пристрастия, интереси и творчески занимания на 

личности, имащи принос за развитието на страната ни. Книгите, с които тези личности 

„общуват” понякога ни дават отправна точка за по-точно разбиране на идеите, 

творчеството им или постъпките им.  

 Поради тези причини, а и заради интереса ни към личността и учението на 

Петър Дънов – Учителя, приехме предизвикателството да се заемем с по-задълбоченото 

проучване на запазената част от неговата лична библиотека.  

 

Срещнахме доста трудности при изследването като: 

 

– Липсата на ясни параметри на понятието „лична библиотека на Петър Дънов”, 

поради наличието приживе на Учителя на две колекции. Едната е личната му 

колекция от особено ценни за него книги, а втората колекция представлява 

библиотеката на Братството, където той е препращал значителна част от книгите, 

които му се дарявали и такива, които е купувал, включително от чужбина.  

– Другата трудност е породена от множеството трансформации, съпътствали и 

двете колекции вследствие отрицателното отношението на властта след 1944 г. към 

идеите на Петър Дънов и неговите последователи. Става дума за извършения в 6 часа 

сутринта на 6 декември 1957 г. повсеместен обиск в цялата страна в домовете на 

последователи на учението на Петър Дънов. Обиските са съпътствани от 

конфискация на тяхно имущество и книги и конфискация на книги и беседи на Петър 

Дънов. От салона и стаите на Учителя на „Изгрева“ и от ул. „Опълченска“ № 66 са 

иззети неговите лични вещи и всички книги намерени там – личните му и тези от 

Братската библиотека. Подема се акция между последователите на Петър Дънов за 

откупуване и съзнателно „разпръскване” на ценните негови вещи и книги по 

домовете на съмишлениците му, с цел прикриването им от властта и запазването им.  

Повече за перипетиите на книгите от библиотеката на Учителя след обиска от 

декември 1957 година, кой художник и кой съвременен писател имат принос за 

спасяването на част от тях, кога са върнати на Братството и къде са те днес –  ще 

откриете в студията. 

 

База на изследването бяха: 

 

1.Прегледаните de visu книги от Людимила Димитрова и Величка Драганова 

през 2005 година, за които „в братските среди се счита, че това са книги от личната 

библиотека на Учителя”;  
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2.База бе съставеният през април-юни 2005 г. от споменатите Димитрова и 

Драганова „Списък на книгите от библиотеката на Учителя“. По този повод е 

статията им „От Личната библиотека на Учителя», публикувана  във вестник 

„Братски живот» от м. ноември 2005 г.
3
.  

Когато се подготвяше студията през лятото на 2016 г., след прегледа на списъка 

de visu, сега от Панчева и Димитрова, броят на книгите в този списък беше редуциран;  

3.Особена база на изследването представляваше съхраненият в архива на Лалка 

Кръстева „Инвентаризационен опис“
4
 на вещи и книги на Учителя Петър Дънов. 

Описът е направен най-прилежно от комисия от членове на Братството на 20 ноември 

1957 г., забележително, само две седмици преди повсеместните обиски и конфискации 

на литература и имущество на членове на Братството в цялата страна на 6 декември 

същата година, която дата вече споменахме. В него са регистрирани наличните тогава 

на „Изгрева“ над 350, а на ул. „Опълченска“ № 66 – 55 броя книги от библиотеката на 

Учителя, или общо над 400 тома, съставящи двете споменати колекции – Личната 

библиотека на Учителя и Братската библиотека. Ето част от 2 страници от самия 

„Инвентариазиционен опис“.  На тях е посочено от кое точно място са описаните 

книги. Едните, по-многобройните са на „Изгрева“, а другите на ул. „Опълченска №66“. 

(Ил.№2) 

 

   

 

(Ил. № 2. Част от страниците от „Инвентарзационния опис“ с указано мястото на 

съхранение на книгите през 1957 г. – на Изгрева и на ул. „Опълченска“ № 66) 

 

Колко броя книжни тела на книги и списания са останали опазени през 

десетилетията и описани през 2005 и 2016 година, и на колко автора те принадлежат – 

сведенията са в студията;  

4.За база послужиха и издирените и анализирани публикации - спомени на 

сподвижници и ученици на Петър Дънов, в които се дават, макар и косвено, сведения за 

личната му библиотека.  

 

 Целта на проучването ни беше: 

 

– Да идентифицираме чрез достатъчно библиографски данни наличните в 

библиотеката на Учителя Дънов книги;  

                                                           
3
 Димитрова, Людмила, Драганова, Величка. Личната библиотека на Учителя. В: Братски 

живот, 2005, №6 (ноември), с. 1-2. [Прегледан на 07.08.2016].   
4
 НБКМ–БИА, фонд 868 (Лалка Кръстева), оп.1, а.е.117, л.1-17. 
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– Да очертаем общия профил на личната библиотека на Учителя Петър Дънов 

като обърнем внимание на езиковото и тематичното й разнообразие, интересите му в 

конкретни научни области, афинитета му към отделни автори и художествени заглавия; 

– Да идентифицираме и разкрием имената на авторите на дарствените 

надписи, посвещения и подписи, които биха могли да послужат за по-нататъшни и 

твърде специализирани проучвания; 

– Да предложим на читателите самия библиографски списък на книгите и 

периодичните издания от личната библиотека на Петър Дънов, с всички уточнения, 

добавки и поправки, в следствие на задълбоченото ни библиографско издирване. 

Допълнихме  библиографското описание и с данни за годините на раждане и смърт на 

авторите. И това с надеждата те да предизвикат допълнителен интерес у читателите на 

студията към темата и те да продължат доизясняването на личната библиотека на 

Учителя в различни аспекти. 

 

История на библиотеката, факти, хипотези  

Поради липсата на преки сведения за личната библиотека на Петър Дънов сме се 

позовали на спомените на някои от неговите сподвижници и ученици. Един от най-

ревностните последователи на Учителя, Борис Николов, в спомените си в том 2-и на 

поредицата „Изгревът на Бялото Братство пее, учи и живее...“, подчертава
5
:  

„В библиотеката на Учителя имаше много книги - научна, художествена и 

окултна литература. Имаше ли любими книги Учителя? По този въпрос нищо не мога 

да кажа. Но ще кажа друго. Как се набираха тези книги. Идва някой и Му подари 

книги и Той ги препращаше към библиотеката Си. Имаше освен на български език 

също и на френски, английски и руски език. Тук беше и голямата английска 

енциклопедия. Когато трябваше по някой въпрос да се осведоми, ползваше 

енциклопедията. От художествената литература обичаше някои автори: например 

от класиците на руската литература: Тургенев, Толстой, Достоевски, Короленко....  

 По време на процеса беше направен опис на цялата литература и аз отидох при 

директора на Народната библиотека и написах молба, за да дойдат техни хора и да 

приберат библиотеката на Учителя така както беше подредена. По време на обиска 

дойдоха двама чиновници, представиха се, че са от Народната библиотека и 

натовариха книгите на един камион. А къде отиде този камион днес никой не знае. 

....Единствено, което имаме запазено това е списъкът на книгите в библиотеката 

на Учителя. Е, това все пак е нещо“.   

                                                           
5
Изгревът на Бялото братство пее, учи и живее : спомени на съвременници и последователи на 

Всемировия Учител Беинса Дуно : сборник. Т.2, Борис Николов : Пътят на ученика / събр., 

подб., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев. – София : Житен клас, 2000, с. 191-

192. 
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Борис Николов има предвид гореспоменатия „Инвентаризационен опис“ от 

архива на Лалка Кръстева. Днес в личната библиотека на Учителя не откриваме доста 

автори и заглавията на техните книги, които фигурират в този списък от 1957 г.  

Сред спомените на съвременници и последователи на Учителя Дънов  се срещнат 

бегли сведения за това кои книги им е препоръчвал да прочетат, някои от които 

лично им е показвал. Това са най-вече книги с религиозно и окултно съдържание. Сред 

тях са: „Подражание на Христа“ от Тома Кемпийски, книги на Емануел Сведенборг , 

Джон Бънян (Бъниан), книгата „Учителят” на Пол Седир, книгата на Ралф Уолдо Траин 

(„В гармонии с бесконечным”) и др. От изброените автори и заглавия в личната 

библиотека на Учителя днес присъства само книгата на Джон Бънян, в превод на руски 

език „Путешествие пилигрима в небесную страну”, в два тома.  

Сред описаните днес книги се намират екземпляри с личните инициали на 

Петър Константинов Дънов - „П.К.Д.“ Запазено е и едно музикално помагало с личен 

автограф на Петър Дънов на латиница (P. K. Dunoff), донесено от него от Америка. 

Заглавието на български език е интригуващо: „Цигулката. Нейните известни 

майстори-производители и техните имитатори“. Помагалото е без изписано 

местоиздаване, и година на отпечатване, които липси ни затрудниха много, както беше 

и при други книги от библиотеката на Учителя. В случая библиографското ни 

издирване не даде особен резултат. На корицата на помагалото има  печат на 

книжарницата на Джон Елис, с дата 9 юни 1892-а, най-вероятно, когато то е било 

доставено в нея. Затова  условно приехме, че то е било отпечатано преди 1893 година. 

(Ил. №3) 

 

 

 

(Ил. №3. Музикалното помагало „Цигулката...“, с автограф на П. К. Дънов на 

латиница.)  

 

А върху кориците на кои други книги се среща автографът на Учителя – в 

студията подробно е отбелязано. 

 

Книжовни пристрастия, приятелства и духовно общуване 

Запазената и библиографски представената в студията библиотека на Петър 

Дънов, представлява малка сбирка от книги и няколко заглавия периодични издания.  
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– За отбелязване е, че художествените произведения от български автори в нея 

са малобройни. Ако към тях прибавим още над 50 заглавия от български автори, 

регистрирани в списъка от 1957 г., делът им би станал значим. 

– Това, което впечатлява още на пръв поглед са изданията на чужди езици, 

които са повече от половината от всичките книги в библиотеката на Учителя. Като се 

вземе под внимание житейския му път, съвсем естествено е да доминират изданията 

на английски език – общо 85. Следват ги книгите на руски език, на френски, на 

литовски, и по една книга – на украински, полски, хърватски и есперанто.  

– Местоиздаването на книгите също е твърде разнообразно. Сред англоезичните 

публикации превес имат издадените книги от престижни издателства. 

– За ценността и солидността на придобитите от чужди издателства издания може 

да се съди и по сериите, в които те излизат, напр. American science series. 

– От сериите на български издателства можем да отбележим: „Библиотека 

Безсмъртни мисли”; „Библиотека Корали”; отделни заглавия от „Библиотека  

Знаменити романи” и др.;  

– Хронологичните граници на включените в личната библиотека на Петър 

Дънов книги, според установената датировка са в диапазона 1870-1944 г.  

 Като най-стара книга от библиотеката можем да посочим „The fairy book : The 

best popular Stories (Книга за феята: Най-популярните истории.). Издадена е в Ню 

Йорк през 1870 г. от английската писателка и поетеса Дина Мария Крейк. Тя е автор и 

на многопреиздавания роман “John Halifax, gentleman”, отпечатан за първи път през 

1856 г.  

 

– Разбира се в библиотеката на Петър Дънов има няколко книги твърде важни за 

него, три от които са издадени почти по същото време като „The fairy book”. Става 

въпрос за Библията - книгата, която винаги е била с Учителя, с която той не се е 

разделял. Затова и в личната му библиотека Библията присъства с 12 много редки 

екземпляра – луксозни издания на различни езици, издадени в различни градове. 

Очаквано в личната библиотека на Учителя има оригинална Библия на нов български 

език от 1871 година – така наречената Славейкова библия. Една от Библиите му го 

последва и в другия, в по-добрия свят. Доказателството е във филма за „Заминаването 

на Учителя“. В ложето му до дясната му ръка се виждат бомбето му, а след него една 

голяма книга – несъмнено Библията.   

 

Измежду библиите, изключително ценно наследство е запазеният екземпляр на 

протестантската Библия издадена във Виена през 1885 г. 

Тя е изпъстрена с приписки, направени на български език с черно мастило и 

други с черен молив. С мастило са текстовете, рисунките и нетрадиционно изписаните 

дати, изписани лично от Петър Дънов в периода след завръщането му от Америка 

през 1895 година, по-точно има дати от 1899 година и до края на 1900 година. А 

текстовете с молив и на стенография са от Савка Керемидчиева, на която явно по-късно 



 

66 
 

Учителя е подарил тази лична своя Библия, в знак на признание за нейната 

всеотдайност към неговото дело. (Ил. №4) 

 

 

 

(Ил. № 4. Текстове на две съседни страници в Библията от 1885 г.: в дясно с 

мастило е почеркът на П.Дънов;  

в ляво с молив и на стенография – на Савка Керемидчиева.) 

 

Така документално се потвърди битуващото сред по-старите негови духовни 

последователи убеждение, че запазеният екземпляр  е „Личната Библия на Учителя“. 

Тя има факсимилно издание от 2012 г. Приписките в личната Библия на Петър Дънов, с 

техните послания и фиксирани дати, са много добра основа за възможни бъдещи 

изследвания и корелации с периодите от личния му живот, духовното му израстване и 

обществена изявя, отразени същевременно и в неговите писма и лични тефтерчета със 

записки от същия период. 

Хронологията (1932-1940 г.) в приписките  на Савка Керемидчиева също дава 

възможност за изследване личностното й развитие. То е непосредствено свързано с 

честото й духовно общуване с Учителя Петър Дънов и с живота в Братството, 

съсредоточен по това време  изцяло на „Изгрева“. Повече подробности – в студията. 

 

Още една Библия от библиотеката на Учителя прави силно впечатление. Това е 

много ценното и красиво руско издание  от 1901-1902 г. в две части, с цветни рисунки 

на библейски сцени от световни майстори.(Ил. № 5) 
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(Ил. № 5. Библiя в картинахъ знаменитыхъ мастеровъ.Ч. 1-2. 2. изд. С.-Петербург, 

1901-1902.)  

 

Разпределението на запазените днес книги от личната библиотека на Учителя по 

отрасли и подотрасли на знанието е нагледно илюстрирано с посочената по-долу 

диаграма. (Ил.№6). Данните не включват периодичните и поредичните издания, 

поради невъзможността материалите от тях да се вместят в една конкретна научна 

област. Книгите са идентифицирани тематично според класификационните 

индекси и предметните рубрики, отразени в електронния каталог на Националната 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, националните библиотеки на Франция, Русия и 

др., Worldcat online catalog, както и множество дигитални колекции и антикварни он 

лайн книжарници.  
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(Ил. № 6. Диаграма за разпределение на книгите по отрасли на знаниието.) 

 

– На първо място изпъкнаха книгите по литературознание и художествената 

литература. Голяма група обаче в тази категория са алегорични, окултни, 

фантастични, психологически романи от типа на „Пътешествието на пилигрима” на 

Джон Бънян, „Безсмъртна любов” от Дук дьо Помар, „Занони” от Едуард Булуър-

Литон и др.; 

– На второ място са книгите, условно определени в Универсалната десетична 

класификация накратко като „Проблеми на окултното ”;  

– Със същия брой заглавия са книгите по история. Сред тях се откроява 25 

томната история на света „The Historian’s History of the World”, луксозно издание от 

1907 г. с много цветни и черно-бели рисунки и географски карти;  

– Съществено място заемат също книгите и материалите (текст и ноти) по 

музика от известни вече автори;  

– От таблицата се вижда, че важна част в личната библиотека на Учителя заемат 

библиите, житията и други религиозни текстове;  

– Значителна част в нея имат и медицинските книги, речници и учебници. 

Приблизително същият е и обемът на езиковите речници и справочници. 

Биографичните материали се свързват с интереса на Учителя към личности като 

Махатма Ганди, Лев Толстой; 

– Като единични можем да определим публикациите по психология, биология, 

химия, геология, селско стопанство, социални науки. 
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Дарствени надписи, подписи, инициали и бележки върху книги 

В личната библиотека на Петър Дънов са запазени и 14 броя книги с дарствени 

надписи върху тях. Палитрата от заглавия и личностите, които са оставили своя 

автограф с почит към Учителя са много разнообразни.  

Считаме, че хронологичното проследяване на получаването на тези книги от 

Учителя Петър Дънов би изяснило по-добре процесът на утвърждаване на личността и 

делото му като феномен в българското културно и духовно пространство. 

Най-ранният дарствен надпис е положен върху преведената от френски език от К. 

Б. (Кирил Бербенко)
6
 книга на Алфред Бине „Животен магнетизъм в человека“. Той 

гласи: “Г-ну Петру К. Дънову. 29 януари 1902 г. От преводача”. Получена е по време 

когато Петър Дънов за първи път посещава София. 

Писателят Владимир Русалиев надписва книгата си „Писма от Драганово“ така: 

„На слънчевия Учител и вдъхновен водач към градущето  

– в знак на преклонение. Вл. Русалиев. 12 април 1937 г. София“. Може да  

се допусне, че и върху другите три негови книги, липсващи днес в личната 

библиотека на Учителя, но регистрирани в Списъка от 1957 г., Вл. Русалиев е записал 

също такива уважителни слова към него.   

 Много уважителен автограф е положен върху първия том от „Наръчник по 

природно лекуване и живеене“ на народния лечител д-р Петър Димков. Той гласи: 

„На Учителя П. Дънов, в знак на искренна признателност. 29.09.1939 г. София“. Трите 

тома са скъп дар за Учителя от народния лечител д-р Петър Димков, към когото Петър 

Дънов изпитва също голямо уважение. (Ил. №7) 

 

 

 

                                                           
6
 Бербенко, Кирилл Дмитриевич (псевд. Кирилов) (1866-1914). Произхожда от български 

преселници в Бесарабия. Завършва юридическия факултет на Новорусийския университет. 

Пристига в България, подгонен заради участието си в студентски демонстрации против 

император Александър III.  25 години е бил кореспондент на вестник „Новое время”, изявявал 

се е като публицист и преводач. [Прегледан на 07.08.2016]. Достъпно от:  
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(Ил. № 7. „Наръчник по природно лекуване и живеене“ на народния лечител д-р 

Петър Димков с неговия автограф върху том 1.) 

Изключителен интерес представлява и малката книжка с поезия озаглавена „Duet. 

Ciklus sonata” („Дует. Цикъл сонети“), издадена през 1922 г. в Загреб. Вероятно 

авторът й, хърватският общественик и поет Dr. Ivo Hengster, с поетичния псевдоним Ivo 

Kokin, цени особено тази своя стихосбирка, защото именно нея носи при визитата си в 

България. Лично я подарява на Петър Дънов през лятото на 1939 г., когато го посещава 

на „Изгрева” в София и в лагера на Бялото Братство на Рила, при 7-те рилски езера. 

Неговото посвещение на хърватски език към П. Дънов е на заглавната страница на 

книжката. Иво Хенгстер, убеден вегетарианец и председател на Хърватското 

вегетарианско дружество, е на посещение в България сред приятели вегетарианци като 

него, каквито са и последователите на Учителя Дънов. (Ил. № 8) 

 

   

 

(Ил. № 8. Книжката със сонети „Дует“ на хърватския поет Иво Кокин с неговия 

автограф.) 

 

Кои други известни български личности са поднасяли с личен автограф своите 

произведения на Учителя, ще откриете в студията.   

Допускаме наличието и на други ценни посвещения и автографи, които Петър 

Дънов е получавал от ученици, приятели и съмишленици, но те, за съжаление, не са 

съхранени до днес в разглежданата сбирка.  

 

Убедени сме обаче, че оцелялото от неговата лична библиотека, заедно със 

запазените екземпляри от ранните издания на беседите му и все още не напълно и 

задълбочено проученото му архивно наследство ще отварят нови възможности за 

многопосочни изследвания на следващите поколения творци върху феномена Петър 

Дънов.  
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УЧИЛИЩЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ НА БИТИЕТО 

Александър Стойчев 

 

Понятието битие е философска категория. Въпреки разнородното й разбиране, 

може да бъде разгледано като обективна реалност, съществуваща независимо от 

човешкото съзнание.  

Опитите да се дефинира понятието живот (който също е независим от човешкото 

съзнание) – и размишленията през вековете върху този въпрос, не са успели да доведат 

до единно мнение. От научна гледна точка също няма общоприето/общовалидно 

определение за живота.  Ето едно обяснение, което дава Учителя П. Дънов  

Животът е непреривно течение на съзнанието, което минава през безброй 

състояния. (3) 

Земята е наш дом, но също така е среда и условие за живот. На този етап от 

човешката еволюция тя е единственото място, на което можем да живеем. А да живеем, 

както стана ясно, означава да развиваме съзнанието си. От това следва, че Земята е 

място за учене – т.е. тя е училище на живота. И това също е независимо от човешкото 

съзнание и степента на неговото развитие.  

Земята е велика школа на живота (4) – казва Учителя П. Дънов.  

Учене 

Ученето е обективно съществуващ елемент на самия живот като необходимост, 

като  условие, и като смисъл. Както в човешкото тяло различните органи имат своя 

функция, така и в социалното тяло на човечеството е нужно да има подобен орган-

институция, който да реализира на практика необходимостта от обучение – т.е. да 

фокусира усилията и да подготвя учениците.  

В същото време „ученето” е естествено състояние на човешкото същество. То е 

потребност на човешката душа, за да може тя непрестанно да се обогатява и разширява. 

Много психолози смятат, че любознателността е естествена за детето и една от 

задачите пред учители и родители е да подхранват тази любознателност, за да може тя 

да бъде жива в човек през целия му живот.  

Сентенцията „човек се учи докато е жив” е общовалидна, но това може да бъде 

реализирано по много различни начини. Възможно е да учи несъзнателно, по 

необходимост, при трудности или при желания (от време на време) и пр. Подобно 

отношение и поведение е малко ефективно. 

Според мене всички хора учат и всички хора имат възможност да бъдат учени, 

само че някои хора минават през официални училища и ускоряват учението си, а други 

минават само през практическата житейска школа. Майката, бащата, приятелите, 

обществото са учители за човека от най-ранната до най-късната му възраст. 

Светлината, топлината също така са учители за човека. (8) 

След като живота е училище, добре е да има съзнателен и целенасочен подход 

към ученето. Отговорността в случая е пред самия живот. Разбирането за живота като 
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непрестанно училище налага, да се разшири разбирането за ученето и училището като 

форма, както и като съдържание и смисъл вложени в тях. 

Училището 

Училището е място, в което децата, учениците учат. Необходимо е училището на 

бъдещето да промени формата и философията, на която се базира, така че да отговори 

на две основни задачи. Първата е да одухотвори самото образование, да създаде среда и 

условия, в които да се проявяват добродетелите. Втората задача е социално 

ориентирана. Тя цели да развива децата/учениците така, че докато живеят своя детски 

живот, да учат и усвояват определен вид знания и умения свързани със задачите, които 

ще имат като зрели индивиди, членове на това общество, но по начин, по който да 

свърза духовното и социалното. Съществува и една по-голяма задача - училището да 

подготвя ученици – т.е. когато децата завършат училище, те да станат ученици във 

Висшето Училище Живот. Това предполага да се формира дух на ученичество у децата 

– т.е. да продължат съзнателно да се учат и усъвършенстват, да еволюират непрестанно. 

Независимо от възрастта, пола, социалния престиж, положение, религиозните 

убеждения и културните различия и пр., докато са живи те са ученици и учат. 

 

Земята не е място за щастие, но за учение. (4) 

Ученето е една от основните цели на самият живот и е необходимо това разбиране 

да се превърне във основополагащо за всяко училище, дом и ученик. 

Какво е човека? 

Говорим за училището, за организацията и функцията му и пр., но всичко това е 

нужно да бъде съобразено с факта за кого е предназначено това училище. За човека. 

Следователно е нужно да познаваме съществото наречено човек. От това познание ще 

произтече и философията/разбирането ни за това, какво би следвало да бъде 

училището.  

След като училището е инструмент на битието, то следва да е построено 

съобразно принципите на същото това битие, за да бъде максимално ефикасно и точно 

възпроизвеждащо идеала/модела, по който е създадено,  за да изпълни функцията си. 

„Битието в своята целекупност, както и човека и познанието, се проявява троично.” 

(1) казва М. Бачев. Човекът също носи тази троичност в себе си (като израз на това 

битие). Той може да бъде представен като същество, което има тяло, душа и дух. Всеки 

един от тези три елемента има свои специфики и характеристики. Съобразяването с тях 

би оформило едно идеално училище, учебни програми, планове и организация и пр.. 

Следователно е нужно училището да бъде такова, че да отговори на изискването да се 

учат тялото, душата и духът.  

Човек се учи едновременно в три училища: на земята се учи тялото. Всички 

живи клетки в организма вършат известна служба, но заедно с това те учат. В 

духовния свят се учи душата. В Божествения свят се учи духът. Значи човек 

едновременно следва три университета.(5) 

Един от начините това да се случи е като се развиват трите аспекта на човек 

съответно чрез ум-а, сърцето и волята. Ако го преведем на научен език, ще кажем, че е 
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необходимо да развиваме когнитивните, емоционалните и поведенческите аспекти на 

учениците.  

Науката има за цел да развива мисловността му – т.е. познавателните му 

способности, подготвяйки го за откривателство и творчество.  

Знанието е потребно като храна за ума. От знанието, значи, се храни нашият 

ум.(6)  

Изкуството има за цел да извисява и облагородява сърцето- т.е. емоционалността 

му. То е път както за събуждане на духовността му, така и за регулиране на 

взаимоотношенията между хората. Волята пък се развива чрез спорта, трудовата 

дейност, справянето с трудности, поемането на отговорност и пр. Развивайки я човек 

става по-силен във всеки един аспект. Чрез нея той може да устоява на трудностите и 

да постига целите си.  

В съвременното училище се развиват и трите посочени области, но това не 

произтича от приемането на безсмъртната част на човека, и съответно не е свързано с 

подобно разбиране. Следствие на това обеднява самото образование. 

Ако приемем човек само като физическо тяло, ще имаме една философия и един 

вид училище. Такова, което ще ни подготвя само за физическите аспекти на живота.   

Ако приемем, че човек е нещо повече от физическото си тяло, че има ум, сърце и 

воля- то училището ще има друг вид. Той е вече личност, индивидуалност и можем да 

говорим, отчитаме и развиваме психическите му качества. 

Допуснем ли, че човек има и безсмъртна част (душа и дух), тогава отваряме една 

огромна врата за възможности и съответно самото училище става нещо съвсем 

различно.  

Практическо реализиране на тези идеи в училище 

В идеите на Учителя Петър Дънов основна роля имат трите приnципа  Любов, 

Мъдрост и Истина. Те проникват целият живот и цялото битие. Проявлението на трите 

принципа могат да бъдат открити както в семейството, така и в училището. В 

семейството бащата изпълнява функцията на мъдростта, майката на любовта, а детето е 

олицетворение на принципа на истината.   

В училището има други три основни роли: учител, ученик, родител. Те са проява 

на същите три принципа. Родителите са проява на принципа на любовта, учителите на 

принципа на мъдростта, а учениците са проявление на принципа на истината. За да 

работи правилно училищната институция, е добре тези три роли - учител, ученик, 

родител, да изпълняват точно определената им от разумната природа функция. Когато 

взаимоотношенията между тях са хармонични, става много лесно постигането на 

задачите, които стоят пред училището – образователни и възпитателни. Правилните 

взаимоотношения между родители, ученици  и учители гарантират, че „плодът”  на 

това взаимодействие ще бъде здрав и вкусен. Наруши ли се баланса между трите сфери, 

ще има трудности и горчиви плодове.  

Познанието за естеството на човека може да подпомогне структурирането на 

процесите, формите и организацията на училищния живот, за да бъдат в хармония с 
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естественото му развитие. Това би дало възможност с минимален разход на енергия ( 

вътрешна и външна) да се постигат максимални резултати.  

Трите основни принципа се проявяват и в етапите от развитието на детето. То 

минава през три седемгодишни периода, които са проявление на тези принципи. През 

всеки един от тези периоди се развиват съответни центрове и сили в детето.  Както през 

различните сезони условията са подходящи за посаждането на едни растения, а за други 

не, така и познавайки закономерностите в развитието на детето, ще можем да 

„посяваме” адекватни за периода, в който се намира занимания, и да използваме 

съответните форми и методи за работа. Също така логиката в организация на 

училищното обучение би следвало да е подчинена на тези периоди. Конкретно в какво 

би се изразило това.Организацията на образованието може да има следната структура: 

Пред училищна степен до 7г. Основна училищна степен – до 14г. и Висша училищна 

степен до 21г. Това е погледнато на макро ниво.  

Учебните програми също могат да бъдат съобразени с тези закономерности. Това 

се отнася до обхвата на учебните дисциплини, подбора на материала, методите на 

преподаване, задачите и активностите, които се предлагат и пр. 

През първият период водещи в развитието на детето са силите на волята, след 

това на сърцето и накрая на ума. Основната насока предполага заниманията през този 

период, да бъде свързана с развитието  на тялото- на двигателните възможности – сила, 

издръжливост, равновесие, също така фина моторика, сензитивността и др.. 

 За втория период водеща функция има сърцето. Фокусът в учебните програми и 

съответно изучаваните предмети (както и в стила на преподаване) е добре да бъде в 

хармония със силите и качествата на сърцето. Това може да стане като във всички 

учебни занимания има стремеж да се пробудят чувствата у децата; като се подхранва 

въображението им чрез живи образи и картини; като се отделя много повече внимание 

на изкуствата – както като форми, така и като начин за поднасянето на учебното 

съдържание; като се стимулира естетическото отношение; развитието на добродетели ( 

милосърдие, честност, справедливост и пр. ); като виждат идеал в своите учители и 

родители. 

За третия период водещо начало има ума. Развива се разсъдливостта, логическото 

мислене, идеализма. Важно е учениците да изградят собствен мироглед, да станат 

самостоятелни, да формират  в себе си увереност при работата с информация, 

събирането и обработването на данни. Всичко, което учат трябва да бъде свързано с 

най-новите научни факти, за да могат сами да си обяснят законите, които действат в 

живота. Добре е да бъдат насочвани към самостоятелно разрешаване на проблеми – 

лични, социални, глобални - така ще се запази в тях отношението и интереса към 

знанието. Необходимо е да придобият широка обща култура и бъдат запознати с 

общочовешки теми и въпроси. Добре е да бъдат подкрепяни проявите им на идеализъм. 

Музиката, паневритмията, специалните гимнастически упражнение и общуването 

с, в и чрез природата, присъстват активно в трите периода. Може да се каже, че те имат 

метафункция и е добре само задачите, които се поставят на учениците, да се 

съобразяват с възможностите на съответната възраст. 
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Ученето като необходимост за душата и духа или духовните аспекти на 

образованието. 

Нека да разгледаме училището и живота не само от гледна точка на земното, 

физическото ни тяло. Мисълта „Земята не е място за щастие, но за учение”(4) има и 

друго по-широко разбиране ( съдържание). Земята е училище, в което учи човек- чрез 

тялото си, но също тук учи и душата му, и духът му.   

Душата е безсмъртна, но има нужда от непрестанно развитие. Тя съдържа в себе 

си всички таланти, дарби, способности и добродетели, но може да ги проявява само ако 

има добре устроен организъм. И колкото повече дарби изявява, толкова повече нови 

придобива. 

 Душата е вечна …. непрекъснато променяща се, като по този начин се развива и 

добива нови качества.(7) 

За да може душата да се прояви в нейната широта, е нужно да има добре развити 

ум, сърце, воля и тяло. Тялото и душата са свързани. Не е възможно душата да се 

развива, ако не се развива тялото. Не може на един стар компютър „Правец”, да бъдат 

пуснати съвременните компютърни програми и той да работи. По същият начин, за да 

могат скритите таланти в душата да се проявят в цялост, е нужно тялото и личността на 

човека да еволюират постоянно. Това е възможно само, ако човек се учи и 

усъвършенства съзнателно и непрестанно. 

Под духовно образование нямаме предвид религиозно образование - т.е. 

функционирането на религиозно училище, което да подготвя учениците, за изпълнение 

на специфични ритуални действия в конкретно вероизповедание. Учителя П. Дънов 

дава ясни насоки за това какво училище трябва да се създаде.  

 

Хубаво е да се образува едно училище със светски деца и да се приложат в него 

новите методи, за да се видят резултатите… Материалът, който ще се изучава, ще 

бъде същият, какъвто е в програмата за всички училища, но разликата е, че ще се 

преподава по нов начин. (2) 

 

Добрият вариант е в обикновеното училище, (което и сега съществува), да се влее 

ново съдържание, за да може духовното да присъства и по този начин душата ще учи 

много по-активно и целенасочено.  

 

…да се дават нови научни факти, които да говорят за духовните основи на 

битието и да водят към духовен мироглед. Чрез тези науки да се дойде до духовната 

страна на природата, до целесъобразността и съобразителността ѝ. Да се види, че в 

природата съществува велика разумност.(2) 

 

Както цялото дърво присъства в семката, така и във физическото тяло на човек са 

вложени всички възможности за развитието на душата и духа му. Нещо повече - 
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духовните сили проникват и изграждат всяка клетка от нашето тяло. Учителя П. Дънов 

казва: 

 Всички живи клетки в организма вършат известна служба, но заедно с това те 

учат.(5) 

В световната педагогическа литература няма аналог на подобна мисъл. Всички 

клетки изграждащи човешкото тяло се учат. Те имат свои характеристики, специфики и 

следователно в едно училище е нужно да присъства разбирането за обучение на 

клетките на човек. Колко по-широко и всеобхватно е разбирането за ученето и за 

училището изобщо от всичко, което до този момент човечеството познава като 

педагогическа парадигма. Ето един пример как духовното може да присъства в 

училището. Но това не изчерпва възможностите за прилагането на духовното в едно 

обикновено, светско училище. Опита, който има при прилагането на слънчевата 

педагогика говори, че това е абсолютно възможно и нещо повече дори. Тя дава 

възможност това да се случи без промяна на съществуващата образователна система и 

съответно може да бъде прилагано във всяка образователна система- каквато й да е тя. 

 Възможно е да се одухотвори не само преподаването на конкретни предмети, но 

тази духовност да присъства във всички часове и занимания, самото пребиваване на 

децата в тази среда и атмосфера да носи друг оттенък. Да поставим децата в близък 

контакт с природата, да им покажем връзката между това, което е извън тях и това, 

което е вътре в тях, да създадем среда, в която да се проявяват добродетелите, да 

наситим средата с много музика и изкуство, да подхранваме развитието на висшите 

морални чувства, да има идеал и в самите преподаватели, към който те се стремят и за 

който не говорят, не го преподават или налагат, но го живеят и той се вижда в 

поведението им.    

Това най-лесно може да се обясни със следния пример.  

Да си представим няколко преподаватели, които преподават един и същи предмет 

в училище. Първият влиза в час – преподава урока си точно както е описан в учебника 

и излиза. Вторият – влиза в час, показва им картини, създава им игри, дава задачи, 

показва в интернет нови клипове или филмчета. Третият води децата в градина и им 

показва плодно дърво. Всеки може да го докосне, да пипне листата, накрая ще вкусят 

от плода, а учителят им ще каже „крушата ще ви научи да бъдете умни”, ще им покаже 

живота, който е скрит вътре във всяка природна форма. Такъв учител може да 

преподава урок по математика, или биология, или музика дори (без значение какъв 

предмет и час има), и може да открие връзката между природните обекти, науката, 

която преподава на децата и вътрешния живот скрит във всяка форма. 

Първият преподавател използва основно езика, понятията, (изцяло вербален стил 

на преподаване) но за детското съзнание това са само думи. Няма образи, няма аромати 

- няма живот в това преподаване. Все едно да заведеш дете през зимата пред едно 

плодно дърво и да му говориш за сладостта на крушите. Да ама на дървото няма нито 

круши, нито листа, нито може да ги опита, нито да пипне плодовете.  

Вторият е истински преподавател – той твори в час. Запалва децата, провокира ги, 

може да ги увлече и остава трайни спомени в съзнанието им. 



 

77 
 

Третият преподавател има великия идеал и разбирането за живота, който е вложен 

във всяка форма. Преподавайки така, можем да събудим възвишеният живот в душата 

на децата. Когато отидем сред природата и им покажем един извор, който постоянно 

блика можем да им кажем – винаги бъдете като този извор и давайте на всички; или 

когато пеете – вие се чистите, също както се чисти този извор докато дава вода. 

Посоченият пример не се отнася само до извора. По този начин можем да работим 

с плодно дърво, пчела, път, камък или планина и др. Когато кажем на детето: Бъди 

като… - отваряме една врата в душата му и оставяме великият живот да работи в него. 

Тази „семка” ще даде своите плодове след години, но е важно сега да я посеем. 

 Това е пример, от който се вижда един от начините, чрез които в децата може да 

се събудят висшите духовни сили. Тогава може да се говори за духовно възпитание. 

 

Социалните аспекти на образованието и връзката им с духовното  

В какво се състои социалната задача пред образованието на пръв поглед изглежда 

лесно и разбираемо. Да развива децата - техните умения, дарбите и способностите им, 

за да могат като зрели индивид да са подготвени за социалните отговорности, които ще 

имат в обществото.  Но подобно твърдение вече не е достатъчно. Има по-дълбок 

смисъл скрит в необходимостта от развиването на способностите - т.е. творческия 

потенциал на децата. Могат да се посочат две направление, в които да разширим 

разбирането на значението на социалния аспект на образованието.  

Първото е свързана с нуждата от баланс при развитието на трите аспекта на човек: 

ум-сърце-воля. Ако възпитаваме или обучаваме само една от трите страни, ще имаме 

небалансирана личност. Може да обучим много добър специалист, учен, артист или 

спортист, но ако липсва развитието на сърцето, рискуваме да отгледаме умен и смел, 

супер професионалист, с бизнес нюх, но с престъпно мислене. Ако събудим висшите 

морални качества, ако духовното присъства в семейството и училището, тогава може да 

разчитаме, че човек ще има изграден коректив в себе си.  

Второто е свързано с разбирането за системност (взаимосвързаност) между 

способностите и смисъла от развиването им. Всички умения, способности, дарби, 

добродетели, които човек притежава в потенциал са свързани помежду си. Ние ги 

проявяваме една по една, но те представляват цяла система, която изгражда нашия 

душевен свят. Развиването на една способност, става мост за развиването на други 

способности. Наличието дори на най-малката способност може да се използва от 

преподавателите, за развитие на някоя друга способност на детето. Цялостната личност 

(като идеал) предполага реализирането на всички добродетели, дарби и способности 

скрити в душата на човек. 

От наличието на дадено умение се ползва целия човек, не само съответните 

мозъчни центрове и мускули, сетива и др. органи, които участват в извършването на 

съответната дейност (вътрешна или външна). Нека принесем същият пример и в макро 

мащаб. От развиването на способностите на един човек – се ползва не само той, но 

цялото общество (племе, народ, държава). Един инженер, земеделец, музикант, 

строител, чистач или банкер- без значение с какво се занимава и какъв неговия талант – 
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обогатява всички, обществото, а в съвременния свят вече може да се каже, че обогатява 

и цялото човечество.  

Духовното разбиране вижда смисълът на социалната еволюция в това човек да се 

развива не заради личността си, а заради душата си. И талантите, които притежава, 

развива и проявява са, за да подпомогне живота и усъвършенстването на всички други. 

 

Битието има троична проява. Тази троичност може да бъде разгледана и като 

форма, съдържание и смисъл. Ако изучаваме само външната, материалната част на 

видимия обективен свят това е изучаването само на формата. Пропускаме силите, които 

са скрити вътре в самата форма, силите, които я изграждат и осмислят. Животът не е 

видян и разбран изцяло, а само частично, в неговата елементарна проява. … За да се 

преодолее подобна фрагментарност в научното мислене е необходимо формирането на 

нов, различен поглед към науката. Конкретно в училище е добре чрез физика, биология, 

география и др. дисциплини, да се разкрива великата разумност, която съществува в 

природата.  

 В същото време задача на учителите е не само да откриват и развиват дарбите на 

учениците си, но и да ги подтикват да насочат вниманието си навътре. По този начин 

техният вътрешен свят се обогатява, което може да стане основа за търсене, изучаване 

и разбиране силите на природата по нов начин. Тогава животът ще бъде разбран по-

пълно и цялостно.  

Една от целите на училището е човек да се развие в своята пълнота. Ако го 

преведем от гледна точка на словото на Учителя П. Дънов това означава, човек да 

прояви в максимална степен всички добродетели, дарби и способности, които са 

вложени в неговата душа. Това може да стане като се усъвършенства чрез неговото 

физическо тяло, всички клетки, които изграждат тялото му. Развивайки се, те ще да 

дадат възможност да се проявят нови сетива, нови органи или старите да функционират 

по нов начин.  

Необходимо е да повторим, че говорим за физическия човек, който  живее, учи и 

еволюира тук на Земята, във физическата вселена чрез своето физическо тяло. Това е не 

само блян, фантазия или мечта. Това е напълно реално, възможно и постижимо. Това е 

нашето бъдеще – бъдещето на училището.  

Но човекът е вечен пътешественик. Земята не е била и няма да бъде едничко 

негово жилище. Земния човек, след като завърши своето развитие на Земята, няма да 

отиде на Небето. Той ще странства от система в система на физическата Вселена, 

докато се развие в своята пълнота. Следната станция в неговото развитие ще бъде 

именно Сириус. (7) 
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ОПИТ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИДЕИ 

НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО 

д-р Надка Иванова-Данкова 

 

Педагогическите идеи на Петър Дънов – Учителя Беинса Дуно са основа на една 

методология за работа с деца в условията на учебния процес и неговите две проявления 

- обучение и възпитание. Нашата цел е да изследваме Словото на Учителя и да 

определим някои общи принципи и закони на неговата възпитателна система, а също и 

някои дидактически принципи и методи на обучение, съгласно исторически 

формиралата се система от педагогически знания. Нашата задача е да обобщим 

резултатите от работата с педагогическите идеи на Учителя на приложно ниво. За 

целите на изследването проучихме идеите и възгледите на някои от най-

забележителните педагози: основоположникът на педагогическата наука и гордост на 

славянските народи - чешкият педагог Ян Амос Коменски /1592-1670 г./, един от 

големите представители нa просветителното движение във Франция Жан Жак Русо 

/1712-1773 г./, забележителният швейцарски педагог Йохан Песталоци /1746 - 1826 г./, 

немският педагог Йохан Хербарт /1776 - 1841 г./, редица ярки представители на руската 

и съветска педагогика : Белински, Херцен, Ушински, Бабански и пр. Всяка една от тези 

педагогически системи съответства на определен етап от развитието на науката 

педагогика и съставлява част от нея; те носят белезите на своето време и имат 

определена класова принадлежност. 

 Като база за нашето изследване използваме беседи на Учителя, както и неговия 

фундаментален труд Науката и възпитанието [1]. В процеса на изследването  достигаме 

до следните заключения: 

 Най-близки  до нашата съвременна педагогическа система са 

идеите на Учителя - Беинса Дуно. Те носят в себе си най-доброто от 

традициите на обучението и възпитанието на  нашия народ 

 Педагогическите идеи на Учителя могат да послужат за основа на 

една методология за работа с деца в условията на учебния процес и 

неговите проявления 

 Педагогическите идеи на Учителя могат да се систематизират на 

основата на съвременната педагогика.Предлагаме модел за това [2] 

   Дидактически принципи и методи на обучение 

 Принципи на нагледност и съпоставяне 

 Учителя изяснява ролята на нагледността и съпоставянето при осъществяване на 

познавателния процес: „Има три вида ученици и с тези три вида ученици вие 

трябва да се съобразявате: Първо учениците на обективния ум - те са ученици на 

фактите, на наблюдението. Второ ученици на литературния ум. Те са ученици, 

които могат да отидат от фактите до законите. И трето учениците на философския 

ум, които отиват от фактите до законите и от законите до принципите. Като 
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работите с учениците трябва да се съобразявате с това и да знаете с кои ученици 

как да работите.“ 

 В процеса на преподаване  използваме  фотоалбума „Знанието на живата 

природа”. Той  съдържа фотографии на природни феномени - обекти и явления. 

Снимките са авторски, с илюстрации към Словото на Учителя. Нашата задача  е да 

потърсим нови  форми  за онагледяване  на обучението, с помощта на художествената 

фотография  и  в светлината на педагогическите идеи  на Учителя. Така преодоляваме 

пасивното отношение на ученика към знанията и търсим ново- активно, и 

преобразуващо отношение към тях. Работата с фотоалбума „Знанието на живата 

природа” позволява да се направят следните изводи: 

 Използването на фотоалбума  е иновативна   форма на работа с 

учениците. Тя обогатява уроците с ново съдържание и смисъл. Създават се 

предпоставки за мотивация на учениците да търсят допълнителна  информация 

за заобикалящия ни свят и да осмислят по-добре свободното си време 

 Онагледяването на уроците, с помощта на фотоалбума, създава 

условия за използване на интерактивни методи на обучение в учебния 

процес.Това подобрява качеството на знанията  и ги издига на по-високо 

приложно равнище 

 Словото на Учителя допълва обучението и възпитанието  с нови 

методи и средства, които са от значение за изграждане на съвременен модел за 

обучение и възпитание  

 Принцип за природосъобразност 

 ”В образованието трябва да се приложат методите на разумната природа.“ 

 В свое съчинение, за една разходка сред природата, ученици от шести клас 

пишат:„Природата ни учи как  да изживеем живота си пълноценно. Ние трябва да 

пазим нашето велико училище – природата. Когато съм сред нея се чувствам изпълнена 

с добра енергия” Ил. Р., VII кл.; „Природата е истинското училище, от което човек се 

учи през целия си живот. Тя го възпитава и поучава. При всеки нейн урок той научава 

нещо съществено важно за оцеляването си. Това му помага да изживее живота си 

пълноценно, да създаде семейство и поколение. И когато човек научи най-важния си 

урок усеща, че е изминал много дълъг път в развитието си. Затова природата е ценна. 

Ние трябва да я пазим и ценим.“ М.К.,VI кл. 

 Принцип за научност 

          „За да влезе в живата наука, ученикът трябва да знае общите принципи 

на всички науки - той трябва да владее общите, основни положения на науката. 

Значи той трябва да знае основните принципи на химията, физиката, ботаниката, 

минералогията, геологията.” 

Разнообразните форми на работа  сред природата възпитават  отговорно 

отношение към околната среда. За организиране и провеждане на тези  занимания 

каним   преподаватели  по различни природни  дисциплини. При тези съвместни изяви 

се създават условия за провеждане на интегрирано обучение в условията на Природата, 
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като естествена среда на ученика и преподавателя.Това е предпоставка за  

задълбочаване на  интереса към науката и нейните приложения. С помощта на 

технологиите създаваме продукти, онагледяващи обучението по природните науки.  

 Връзка на обучението с практиката  

Връзката на обучението с практиката се явява фактор за подобряване качеството 

на знанията придобити в училище, и издигането им на ново - приложно ниво. Сред 

формите на работа, свързани  с практиката  са трудовото обучение, производствения 

труд, обществено-полезния труд и пр. 

В практиката на обучението по астрономия, заедно с учениците се грижехме за 

астрономическа площадка сред природата. Предложих  на децата да извадим  диви 

цветя и да ги посеем на поляната пред Базата. Децата извадиха коренчета от зеленика, 

лайка, минзухар. Събраха и дребни камъчета за алпинеум.  През почивките, между 

заниманията,  момчетата почистиха  поляната от сухата трева и шума.   Момичета 

посяха   цветя  и подредиха   камъчетата.  Всички се  радваха, че могат да бъдат 

полезни при оформянето на този красив природен  кът. Учителя придава голямо 

значение на работата с децата на открито за развиване на техните сетива и ум: 

„Трябва да се приспособим към децата, да почнем от това, към което те имат 

желание. Трябва да почнем със сетивата, трябва да създадем работа на децата, 

например садене на дръвчета, чистене на градината, правене вадички, чистене 

извори, правене пътеки, почистване двора и чрез тая работа, между другото, ще се 

развият сетивата. Когато те са развити у децата, от това се ползва и умът. “ 

 Познаване на учениците, както във френологично, така и във 

физиогномическо отношение.  

Френологията  е концепция, според която   ума на човека се основава  върху 

физиологията на мозъка. Физиогномиката позволява да се направи оценка за характера 

на човека от неговия външен вид и особено- лице.  

 Идеята за познаване на учениците във френологично и физиогномическо 

отношение заема важно място в методическата система на Учителя. Тя не е застъпена в 

нито една от изследваните от нас педагогически системи. 

 Любовта приложена в образованието е най- добрият 

метод 

„Няма сила в света, която може да се противи на любовта. И най-упоритите 

деца отстъпват пред нея. Искате ли да бъдете истински учители приложете 

любовта, като един от новите и мощни образователни методи”  

  Със своята любов учителят формира интерес и възпитава положително 

отношение към обучението по различните дисциплини. 

Науката и възпитанието 

„Науката е резултат от мисловната дейност на ума, който наблюдава 

явленията в природата, изследва ги и се стреми да открие законите, които ги 

управляват. А възпитанието е резултат от познаването и прилагането на 

вътрешните закони, които управляват душевния живот на човека.” [1] 
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 Нравствено възпитание 

Нравственото възпитание се осъществява  като цялостен педагогически процес, 

съответстващ на нормите на общочовешкия морал и организация  на живота на 

ученика: отношения в училището и семейството, общуване в зависимост от 

възрастовите и индивидуални особености. 

Според Учителя, много важна е  образователната работа, която се извършва от 

семейството: „Бащата и майката трябва да са свършили най-главната 

образователна работа и после идват вече училището и обществото. Последните 

градят върху това, което е изработено вече в семейството” 

 Умствено възпитание  

 Сред методите на умственото възпитание съществено място, според Учителя, 

заема музиката: 

 „В бъдеще при възпитанието на децата имайте предвид, че не можете да 

всадите никаква идея  в децата ако не е развито музикалното им чувство.“ 

  Истинското възпитание е необходимо за да се даде правилна насока на 

умствената дейност и разумно прилагане на придобитите знания. Опитът показва, че 

разходките сред природата допринасят за възпитание на музикалното чувство у 

учениците: „Ако се вгледате в природата, ще видите, че в нея има музика и 

изкуство, и наука. Де е музиката в природата? - в течението на водите, в 

клокоченето на изворите, в шумоленето на листата, в духането на ветровете.”  

В своите съчинения за музиката  в  природата, децата изказват възхищението си 

от тихия ромон на водата, от песента на птиците. Те споделят, че музиката сред 

природата им влияе благотворно.  Природните явления формират интерес към науката 

и нейните  закони. Наблюдението на звездното небе е възможност за възпитание у 

учениците на научен стил на мислене. Преподавателят разкрива картината на  нови 

небесни обекти и явления. На крилете на мисълта, младежите  достигат до далечни  

кътчета  във  Вселената. Така те осъзнават мястото, което заема нашият дом - Земята, в 

заобикалящия ни свят: „Излизайте сутрин да наблюдавате изгрева на Слънцето и 

вечер да наблюдавате звездите, да видите красивите линии на природата. 

Благословение е да гледа човек красивото.“     

 Любовта, като метод на възпитание 

 Нашият опит потвърждава, че най-силният фактор, най-великата сила чрез която 

възпитаваме е Любовта. Децата се привързват към своя преподавател, когато осъзнават, 

че той ги цени и обича. Те идват с желание на училище и с трепет очакват срещата си с 

учителя. 

 „Истинският метод на възпитанието е Любовта. Искате ли да възпитате 

детето си, трябва да го обичате , нищо повече“ 

 Прави впечатление, че в нито една от изследваните педагогически системи 

любовта към детето не заема толкова важно място, както при  Учителя,  Любовта 

съпътства всеки метод на обучение и възпитание. Нещо повече: самата Любов е метод. 

 Физическо възпитание 
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От голямо значение за цялостното развитие на личността е физическото 

възпитание. Наред с труда в дома, практикуването на различни спортове, туристически 

походи и разходки, Учителя препоръчва физическите упражнения и Паневритмията-

всеобщ космичен ритъм - танц, който съчетава в себе си движения, музика и текст. 

 „Паневритмията трябва да се въведе в училището. Един час на ден 

употребен за Паневритмията ще подготви ново поколение.“  

  Опитът показва, че педагогическите идеи на Учителя Беинса Дуно са 

приложими в съвременната образователна система. Те обогатяват традициите в науката 

педагогика с нови методи и форми, и повишават ефективността на работата на 

преподавателя. Педагогиката на Учителя допринася за възпитание на хармонични 

личности в условията на преход към ново общество - с ново разбиране на живота и 

ново отношение към заобикалящия ни свят. 
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НЯКОИ АСПЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАНЕВРИТМИЯТА НА 

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ – БЕИНСА ДУНО 

д-р инж. Георги Райков 

 

І.   ИЗХОДНИ  ПРЕДПОСТАВКИ  

       Относно духовните и физически упражнения Учителят ни е завещал 

мисълта: „Има смисъл да правите упражнения, ако придобивате нещо от тях”. А 

това може да става при правилното им изпълнение. Това е особено важно за 

Паневритмичните упражнения, защото те имат най-голямо въздействие върху 

изпълнителите в сравнение с други упражнения (12), раздел 1.7, стр. 79.  

Положителното въздействие на движенията от Паневритмията и ползата от тях са 

толкова по-големи, колкото по-правилно, по-точно, по-съсредоточено с ума и по-

съзнателно с волята се изпълняват. 

       За съжаление повечето хора, решили да играят Паневритмия, избират най-

лесния начин за заучаването й – визуално, като наблюдават изпълнители около тях. А 

зависи от кого се учат – който играе правилно или неправилно. Има участници, които  

изпълняват неправилно някои движения дори при конкретно указание на Учителя ( 

например за вдигнатата ръка при упражнение № 15 „Аум” ) или онагледяване със 

снимки на изпълнение от Учителя ( както е при упражнение № 18 „Красота” ). Такива 

хора са се учили визуално от участници, които неправилно изпълняват някои движения 

от посочените упражнения. 

       През август 2013 г., на мястото, където е била палатката на Учителя, 

известната цигуларка Йоана Стратева, изпълняваща мелодии на Учителя у нас и в 

чужбина, говорейки за събития по негово време и след него, каза: „Уж знаем, но не 

знаем. Уж разбираме, но не разбираме”. Става дума за две от 5-те стъпала или етапи на 

познанието, пояснени от древно индийския мъдрец Ману’: „Който има книги е по-

добре от този, който няма. Който  има книги и чете е по-добре от този, който има 

книги, но не чете. Който знае написаното в книги е по-добре от този, който чете, но 

не знае. Който разбира написаното в книги е по-добре от този, който знае 

написаното, но не го разбира. Който прилага написаното в тях е най-добре”. А ние 

сме най-зле с прилагането. Да четем, знаем, разбираме и прилагаме, да се стремим към 

Точността и Истината се изисква Желание, възможност и време. Авторът на доклада 

признава, че са му били необходими 18 години за да стигне до уточняване на 

правилните изпълнения на някои елементи от седемте, Паневритмичните и 21 

упражнения, дадени ни от Учителя. И още разсъждава за някои дребни детайли от 

движенията в Паневритмията, за които не е писано.                  

       Правилното изпълнение изисква познание от правилно описание. 

В издания до сега не са описани достатъчно точно  някои елементи от 

упражненията с анализ и синтез, с логически изводи. Авторът на доклада бе приятно 

изненадан от потвърждение в (10) на изразената в предното изречение негова 

констатация, както и в (5) за посочените там четири издания за Паневритмията на 

Бейнса’ Дуно’: През 1938 г. (1), 1947 г.(3), 1979 г. ( в САЩ, на английски език от Виола 
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Бауман ) и 1983 г. във Франция (4): „В тези четири издания съществуват малки и 

незначителни различия в описанието само на       н я к о и  д е т а й л и  от 

упражненията" (5), издание 1993 г.. Авторът на настоящия доклад не е ползвал 

единствено изданието на Виола Бауман. Но и в американското издание автентичен 

автор може да бъде само Учителят –  създателят на Паневримията на Земята. Каквото и 

да се напише или състави за Паневритмията, то ще има по-малко или повече 

стойностни елементи на описания и/или обяснения, но в основата на писането стои 

Учителят. Това се отнася и до предлагания на Вашето внимание доклад, ползващ 

извадка от литературен източник (12).  

       Действително  Учителят  е  оставил  някои   и д е и   о т в о р е н и  и някои   

д е т а й л и   н е и з я с н е н и: „Някои   ме   питат, защо   като   говоря   не  

довеждам  до  края  в ъ п р о с и т е, но ги оставям  о т к р и т и. Моята цел не е да ви 

давам разрешени въпроси, но да ви накарам да мислите свободно и самостоятелно, да 

четете, да проучвате и изучавате, било какво са казали учените, умните, гениите, 

пророците, Учителите, Природата, да обхванете всичко и така да се развивате". 

Конкретно з а  П а н е в р и т м и я т а Учителят е посочил  д в а    о т к р и т и    в ъ п р 

о с а  и е дал следните   д в е  

 у к а з а н и я:  

1)  „Паневритмията ще трябва да се обоснове научно” (12), стр.7 – отговорна, 

трудна, но и необходима задача. Цитираната книга (12) е опит в тази насока, на база на 

9 основни описания; 

2)     „Упражненията, които играете, трябва да се коригират” (12), стр. 9.  

       Какви са  о с н о в а н и я т а  за тези две указания на Учителя? 

       – Първо: Проведеното изследване на автора показа, че в използваните за  (12)  

източници  на  информация има  н е д о с т а т ъ ч н а   т о ч н о с т – от незначителни 

различия до противоречия   в   о п и с а н и я   и  онагледявания.  

       –  Второ: 18 годишни проучвания и наблюдения на автора като участник в 

Паневритмия установиха и  н е п р а в и л н и   и з п ъ л н е н и я  на някои елементи или 

детайли от движенията.  

       Посочените по-горе две указания на Учителя и констатираните два факта 

относно описания и изпълнения на Паневритмия определят нужда от обосновано с 

аргументи уточняване и коригиране. Такъв опит е направен в (12). Като ръководно 

правило при анализите и съпоставянето на различните описания и изпълнения е била 

мисълта на Учителя: „Ако не се съпоставят фактите, може да се изпадне в 

заблуждение”. В помощ бе и принципа или закона за съответствие ( подобие ) на 

елементи на движение. Например пръстите на ръцете и краката очертават 

полуокръжност при повечето им движения.     

       Горните две констатации за описания и изпълнения на Паневритмични 

упражнения са изходни предпоставки и конкретния повод за доклада. В него се 

разглеждат само някои аспекти, уточнение само на 3 упражнения от част първа на 

Паневритмията, защото все още се изпълняват неправилно. Посочат се правилните им 

изпълнения.  
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ІІ.   УТОЧНЕНИЯ  ЗА  ОПИСАНИЕТО  И  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА 

НЯКОИ  ПАНЕВРИТМИЧНИ  УПРАЖНЕНИЯ 

ІІ.1.   Упражнение № 15 „Аум” 

       При това упражнение за уточнение е вдигнатата ръка.  

       Драга Михаилова – съвременничка и последователка на Учителя  си спомня, 

че веднъж той се бил скарал: „Какво играете вие? Това упражнение е „Аум”, а не 

поздрав „Хайл” / на диктатора Хитлер / (9), стр. 143 или           („Изгревът", том IV). 

Указанието на Учителя е: „Ръката е леко свита в лакътя, с длан напред, на 

височината на погледа”, т.е. ръката от лакътя до китката е под 45 градуса спрямо 

хоризонталната и вертикална оси – най-използвания в Паневритмията ъгъл. Дланта е 

вертикална, защото в средата й има чакра, а пръстите й са антени към Невидимия 

Разумен свят (12). В подкрепа на положението на дланта на височината на погледа е и 

друго обяснение на Учителя, че „Бог е пред лицето на  този, който искрено се моли”. 

Това е също условие за по-добра духовна връзка, поради това, че дланта с пръстите е 

приемно-предавателна антена. От изложените обяснения в подкрепа на забележката на 

Учителя за поздрава „Хайл", следва като правилно изпълнение на вдигнатата ръка при 

упражнение № 15 „Аум” да се приеме указанието на Учителя, посочено по-горе в този 

абзац. 

ІІ.2.   Упражнение  № 16 „Изгрява слънцето” 

       От извършеното изследване за намиране на правилно описание и изпълнение 

на елементи от упражнения в Паневритмията се оказа, че може да се каже, че № 16 

„Изгрява слънцето" има повече детайли за уточняване при изпълнението му. 

       В (6) е направен опит за анализ на 4 литературни източника (1). (3), (5), и (9). 

Използвано е онагледяването, дадено в (3). Полезното е, че е отбелязано за 

цикличността – минаването през изходното ( началното ) положение преди всяка от 

трите групи движения, за поддържането на изправен гръбначен стълб, включително 

при следенето на движението на ръцете с поглед. 

       В (12) са отделени 10 страници за анализ на 9 литературни източника, от 

които (1), (2), (3), (4) и (5) са оригинални, (7), (8), (9) и (10) са производни от първите. В 

(10) не е дадена библиография, а литературните източници се посочват между редовете, 

но най-много се цитират мисли на Учителя. На базата на тези 9 публикации, в 

настоящия доклад се отделя внимание първо на въпроса за уточняване на изходното ( 

началното ) положение на ръцете в упражнението. Другият въпрос е за първата от 3-те 

групи движения на ръцете, защото останалите 2 групи движения, особено третата ( в 

комбинация с движения на краката )  се изпълнява правилно от почти всички 

изпълнители. 

       И тъй, първият въпрос, на който трябва да се отговори, е за началното       

(изходното) положение на д л а н и т е: насочени  надолу  или  към  гърдите, а за  п р ъ 

с т и т е: допрени  или не ?  За отговор на въпроса може да се направи анализ от гледна 

точка на три науки: математическа статистика, логика и окултна. Информацията в 8 от 

9-те източника, посочени в предния абзац, е представена в таблица 1 на следващата 

страница 5. 
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                                                                                                                ТАБЛИЦА 1  

СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗХОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА РЪЦЕТЕ при 

упражнение № 16 „ Изгрява Слънцето " 

Източници на 

информация 

 

ДЛАНИ  no 

 

ПРЪСТИ  no 

 Оригинални Описание Онагледяване Описание Онагледяване 

  1    няма няма няма няма 

 3  надолу надолу допрени допрени 

 4  към гърдите към гърдите не са допрени не са допрени 

 5  към гърдите надолу допрени допрени 

  . Производни Описание Онагледяване Описание Онагледяване 

 7  към гърдите към гьрдите няма допрени 

 8  надолу към гърдите допрени допрени 
 9  надолу към гърдите допрени       допрени                 

       опрени 
 10  няма няма допрени няма 

 

 

       От пръв поглед върху таблица 1, като  к а ч е с т в е н а  о ц е н к а  би могло 

да се каже, че доминира информацията за „ДЛАНИ КЪМ ГЪРДИТЕ "       в 7 източника 

на информация срещу 5 за длани „надолу” и особено за „ДОПРЕНИ ПРЪСТИ" в 10 

източника за информация срещу 2 източника, според които пръстите „не са допрени”.  

      Необходима е и  к о л и ч е с т в е н а   о ц е н к а,   о т   с т а т и с т и ч е с к а г 

л е д н а   т о ч к а, защото в таблицата се вижда, че в редове 1 и 10 на два от 

източниците (1) и (10) няма информация за положението на длани и пръсти, 

съответно от ред 1 в четири ( 100% ) и от ред 10 в три ( 75 % ) от четирите колони. А в 

трите  реда 5, 8 и 9 за източниците на информация (5), (8) и (9)  има противоречие по 

отношение на посоката „надолу” или „към гърдите”за начално положение на дланите 

по описание и по онагледяване.  

       От  цялата  информация,  посочена  в  таблицата,  са  възможни  т р и          с т 

а т и с т и ч е с к и   о ц е н к и  1) , 2) и 3) както следва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        1)   Основните оригинални източници на информация са: (1), (3), (4) и (5).         

В (1) ( в един от 4-те, т.е. в 25 % от основните оригинални източници ) няма 

информация за положението на дланите и пръстите им. В останалите три източника (3), 

(4) и (5) за приеманата в математическата статистика като минимална извадка  N = 3 

статистическата оценка е следната:  

       - за дланите към гърдите; 2/3 = 66.66% по описание и 1/3 или 33.33 % по 

онагледяване; 

       - за допрени пръсти на ръцете: 2/3 = 66.66% - еднаква по описание и 

онагледяване. 

       2)   За производните източници на информация (7), (8), (9) и (10) извадката N 

= 4 се редуцира на N=3, поради липса на информация в (10) за дланите както по 
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описание, така и по онагледяване, а за пръстите – само по онагледяване. А в (7) липса 

информация за пръстите по описание. Статистическите оценки са:  

       -  За дланите към гърдите ( N = 3 ) е 1/3 или 33.33 % по описание и 3/3, т.е. 

100 % по онагледяване с фигури и/или снимки;  

       - За допрени пръсти на ръцете ( N = 3 ) е 3/3=100 % по описание и по 

онагледяване. 

       3)  За обобщените ( оригинални + производни ) източници на информация  

цялостната извадка N = 8 се редуцира на N = 6, защото в публикация (1) няма 

информация както за дланите така и за пръстите, а в (10) има информация само за  

пръстите по описание. Сумарно, за 6-те източника на информация (3), (4), (5), (7), (8) и 

(9) / извадка N=6 / общата статистическата оценка е както следва:  

       - за дланите към гърдите е 3/6=50 % по описание и 4/6 = 66.66 % по 

онагледяване с фигури и/или снимки;  

       - за допрени пръсти на ръцете е 5/6 = 83.33 %, еднаква  по описание и 

онагледяване.  

       А н а л и з ъ т  на получените резултати от статистическите оценки 1), 2) и 3)   

з а  д о в е р и т е л н и т е  в е р о я т н о с т и  показва следното:    

       1. Както при качествената оценка  д о м и н и р а щ и  и по-големи са 

стойностите на доверителната вероятност при „допрени пръсти” спрямо  тази за 

„длани към гърдите” относно изходното ( началното ) им положение; 

       2.  Н е з а д о в о л и т е л н а  статистическа оценка 33.33 %  е  с а м о  при два 

единични случая, отнасящи се за „длани към гърдите”: 

       - по онагледяване при оригинални източници на информация и  

       - по описание при производни източници на информация;      

       3. При оригиналните източници на информация ( N = 3 ) за м и н и м а л н а 

доверителна вероятност може да се приеме Рmin = 2/3 = 0.67 ( 66.66 % ) относно 

начално положение на „пръсти допрени” по описание и онагледяване, а за „длани към 

гърдите”  само по описание;    

       4.  М а к с и м а л н а т а  доверителна вероятност е при производните 

източници на информация ( N = 3 ) :  Рmax = 3/3 = 1 ( 100 % ) за длани към гърдите ( по 

онагледяване ) и допрени пръсти ( както по описание така и по онагледяване ).  

       5.    За обобщените ( оригинални + производни ) източници на информация  ( 

N = 6 ) може да се приеме Р = 0.67 или 66.66%  за длани към гърдите ( по онагледяване 

) и Р = 0.83 или 83.33% за допрени пръсти ( по описание и онагледяване ) – една 

логична  с р е д н а  стойност Р = 0.83 или 83.33 %  между 0.67 или 67 % ( за 

оригиналните ) и 1.00 или 100 % ( за произвадните източници на информация ).   

       П р и  тези вече  п р е о б л а д а в а щ и  количествени оценки от 

статистическа гледна точка с доверителна вероятност  н а д  0.67 ( 67 % )  б и     с л е д в 

а л о  за упражнение № 16 „Изгрява слънцето"  д а  с е  п р и е м е  за начално  ( изходно 

) положение  на  ръцете   „д л а н и  к ъ м  г ъ р д и т е "  и      „д о п р е н и  п р ъ с т и ". 
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       Както ще се види от обяснението на стр. 10, този извод за приемане на 

началното (  изходното ) положение „длани към гърдите” се потвърждава от гледна 

точка на  о к у л т н а т а  н а у к а:  Потокът на енергия от дланите към гърдите ( 

сърдечната чакра ) е ефективен при положение на „ д л а н и т е  к ъ м  г ъ р д и т е ”.    

       Вторият въпрос за уточнение е за движенията, които съответстват на 

описанието на изгрева на Слънцето чрез 3 стиха от текста към това упражнение № 16 с 

наименование, съответстващо на прекрасното Природно явление. Движенията могат да 

се класифицират в три фигури съгласно (4) и (8) или „три части " ( б. а. ), които следват 

„без прекъсване"  (4)  на движенията:    

       Първата част от упражнение № 16 „Изгрява Слънцето” включва три вида 

движения, отговарящи на първите 3 изречения от текста му.  

       За първия вид движения от първата част на упражнението ( придвижване на 

ръцете от начално положение нагоре към главата ) може да се отбележи следното: 

       В основи на Паневритмията на „четирите сестри” (3) с онагледяване е  

описано: „допираме ръцете с върховете на пръстите пред гърдите", но при 

образуването на венец над главата пръстите на двете ръце не се докосват”. 

       Както се вижда и от ред 7 на таблица 1, в (7), стр.183, описание за пръстите на 

ръцете няма, но в онагледяването на началното ( изходно ) положение те се допират, а в 

крайно горно положение при символизиране на Слънцето чрез венец не са допрени (7).  

       И в останалите източници на информация в е н е ц ъ т   н а д   г л а в а т а  e  

б е з  д о п и р а н е  н а  п р ъ с т и т е, което трябва да се приеме като единствено 

абсолютно правилно изпълнение от статистическа гледна точка с доверителна 

вероятност Рmax = 1 = 100 %, при N=7 ( всичките 8 литературни източници от таблица 

1 без (1), където няма информация ) . 

       С изключение на  (1), (4), (9) и (10), във всички други 4 използвани източници 

в таблица 1 се дава, че погледът следи движението на ръцете, до където това е 

възможно, защото главата трябва да остава изправена, неподвижна, като продължение 

на оста на вертикалния гръбначен стълб ( N=8, Р=4/8=0.5=50% ). Ако се прибави (6) се 

получава N=9 и Р=5/9=0.5555=55.55 %.  

       Следващото уточнение касае втория вид движение в първата част от 

упражнението – обръщането на дланите настрани. При статистически подход към 

източниците на информация картината е следната:  

       а)  В (1) и (10) няма информация за обръщане на дланите;                               

        б)  За другите източници на информация (3), (4), (5), (7) и (8) / N = 5 / са 

възможни също три статистически оценки 1), 2) и 3): 

       1)   Що се отнася до  о р и г и н а л н и т е  и з т о ч н и ц и  на информация (3), 

(4) и (5) / N = 3 / може да се отбележат други 2 статистически оценки, съответстващи на 

два различни варианта за изпълнение:  

        - В считаното за най-добро  оригинално описание на част I-ва на 

Паневритмията  о т  „ч е т и р и т е   с е с т р и" (3) „дланите на ръцете се обръщат, 

свалят се настрани на височината на раменете  с длани надолу". От този текст се 
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подразбира, че дланите се обръщат още когато ръцете са оформени като незатворен 

венец над главата на играещия. Статистическата оценка е 1/3 или 33.33 % при извадка 

N = 3;  

        -   Съгласно принципа или закона на съответствието би могло обръщането на 

дланите на ръцете надолу да става след като те достигнат хоризонталното положение 

при отварянето им на страни, както при упражнение № 1 „Пробуждане" от част I-ва на 

Паневритмията. Така е  в ъ з п р и е т о  в  (4) и (5) и при извадка N = 3  статистическата 

оценка е 2/3 = 66.66 %.     

       Следователно, за оригиналните описания (3), (4) и (5) съществува 

приемливата минимална статистическа извадка N=3, при която двете статистически 

оценки са 2/3=66.66 % за [4] и [5] и 1/3 = 33% за (3). Но оригиналните автори в (3) са 4 

срещу 3-ма в (4) и (5), т.е. при N=7 статистическата оценка е: 4/7 = 57.14 % за (3) срещу 

3/7 = 42.86 % за (4) и (5).  

       2)  В  п р о и з в о д н и т е  о п и с а н и я (7), (8) на издателство „Бяло 

Братство" и (9) на „Хелиопол" в София е приета посочената по-горе информация от (3), 

считан за най-достоверен източник, „добра база" за доизграждане според учениците 

Ина Дойнова от София и Георги Петков от Габрово – мнение, което се споделя от 

автора на доклада, В случая N=3 и статистическата оценка е вече 3/3=100 %.       

       3)   С у м а р н а т а  или  о б о б щ е н а  извадка N=6 обхваща 3 оригинални / 

(3), (4) и (5) / и 3 производни / (7), (8) и (9) / информационни източника. Четири от тях / 

(3), (7), (8) и (9) /, описват обръщането на дланите на ръцете още когато са над 

главата, под формата на отворен венец (3). т.е. общата статистическа оценка за такова 

движение на дланите е 4/6 =66.66 %.  

        Отново се вижда отсъствие на информация / изцяло в (1) и почти в (10) / 

и/или различия в становищата от различните източници, включително оригиналните, 

което затруднява достигането на извод. Ето защо ще се използват съображения и/или 

анализ от гледна точка на математическата статистика, логиката и окултната наука за 

да може да се намерят по-правилни, по-аргументирани уточняване и обосновка. 

       От гледна точка на математическата статистика за аргументиран извод е 

необходим анализ на посочените по-горе четири статистически оценки (четвъртата е 

включването на оценка за оригиналните автори) като се вземат под внимание следните  

т р и   с ъ о б р а ж е н и я:  

       1)   Извадката п р и   о р и г и н а л н и т е   о п и с а н и я (3), (4) и (5) е 

минимална ( N = 3 ), но  п р и   о р и г и н а л н и т е  а в т о р и  е максимална     ( N = 7 

), между които три са от (4) и (5) и четири са „четирите сестри" от (3), считан за най-

автентичен източник. Статистическата оценка за „четирите сестри” (3) при N = 7 е Р = 

4/7 = 57.14 %;   

       2)   П р и  п р о и з в о д н и т е  о п и с а н и я (7), (8) и (9), използващи 

информацията на „сестрите” от източник (3), извадката е минимална ( N = 3 ), но 

статистическата оценка е максимална Р =3/3 = 100%;    

       3)   С у м а р н и т е   и з т о ч н и ц и  на информация включват 3 оригинални / 

(3),  (4) и (5) / и 3 производни / (7), (8) и (9) / описания. Сумарната  извадка е N = 3 + 3 = 
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6.  Статистическа оценка, отнасяща се за по-голямата част ( 4 от 6 ) – без (4) и (5)  т.е.  

(3), (7), (8) и (9), от които първите три (3), (7) и (8) / 75 % / могат да се считат за най – 

авторитетни, е  Р = 4/6 = 66.66 %.                       

       Тези три  съображения с  о б о б щ е н а,   с р е д н а   с т а т и с т и ч е с к а  о ц 

е н к а  Р = ( 57.14 % + 100.00 % + 66.66 % ) / 3 = 223.80 % / 3 = 74.60 % при горните 

четири извадки N = 3, 3, 6 и 7 ( последната N = 7 е за общия брой на оригинални автори 

) водят до и з в о д а: Обръщането на дланите за разтварянето на ръцете навън трябва да 

става още когато са под формата на отворен венец над главата на играещия.            

       Относно третия вид движения от първата част на упражнението – 

прибирането на ръцете в изходно положение няма различие в отделните източници на 

информация.  

       Във връзка с търсенето на Точността и Истината в описанието и изпълнението 

на упражненията на Паневритмията може да се използва и логическия смисъл на 

движенията и текста в дадено упражнение. 

       Що се отнася до смисъла на движенията от първата част на упражнение      № 

16 „Изгрява Слънцето" може да се отбележи: „В една отлична простота от 

музикални тонове, жестове и думи е пресъздадена картина на изгряващото Слънце – 

най-хубавият, най-величественият момент в природата", съпроводен с изпращане на 

светлина. С обръщането на дланите те стават приемни антени на слънчева енергия. 

При връщане в изходното       ( началното  ) положение пред гърдите, ръцете 

достигат до сърдечната чакра и духовната енергия започва да пулсира в човека, за да 

може той да расте и да се развива. Това обяснение на смисъла на движението като 

многократно приемане на духовна енергия през сърдечната чакра е потвърждение на 

приетото от автора схващане за изходното ( началното ) положение на „дланите към 

гърдите”. Защото, за да се предава ефективно енергия към играещия Паневритмия през 

сърдечната чакра, дланите на ръцете трябва да бъдат насочени „към гърдите". Ако 

„дланите са надолу" предаването на енергия към сърдечната чакра е невъзможно или е 

в много слаба форма, с много нисък коефициент на полезно действие ( к.п.д. ). 

Смисълът на текста към втората част от движенията при упражнението е 

протичането на животворни енергии през човека като мощни води (1), (3), (4), (8) - 

„сила жива изворна течуща", бликаща както изворната вода в южната част на 

„Сълзата" – най-горното от Седемте Рилски езера. Тази обичайна за много планини 

картина на изворната вода от това езеро, помогна на автора за уточнение на движенията 

във втората част на упражнение № 16, защото Учителят е казал, че движенията в 

Паневритмията са заимствани от Природата. Гейзерите са рядкост в Природата, затова 

рязкото „гейзерно" движение на двете ръце към лицето на някои изпълнители след 

достигане на хоризонталното им положение не е подходящо. Учителят е указал плавни 

движения в Паневритмията, дa ce играе пластично и в никакъв случай отсечено, 

остро (2). Освен това „гейзерното" движение на двете ръце към лицето не осигурява 

началното положение на ръцете за третата част движения, а изисква връщането им в 

изходно ( начално ) положение. С принципно недопустимото връщане в 

Паневритмията се нарушава и друг принцип в Паневритмията: Крайното положение 
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на предно упражнение или движение е начално за следващото упражнение или 

движение.. Затова правилното изпълнение на движенията във втората част от движения 

на упражнение № 16 е: От изходното положение на ръцете (12) ( отпуснати покрай 

бедрата, с длани към тях ), в което завършват движенията от първата част, дланите им 

се завъртат еднопосочно за да сочат напред. Ръцете се сгъват в лактите като се движат 

нагоре с шест кратно прекъсване, на плавни импулси, до хоризонтално положение, 

Дланите им имитират бликаща изворна вода. Пръстите им описват четвърт окръжност ( 

90 градуса ). 

       Смисълът на думите в третата част от движенията на упражнение № 16 

„Изгрява Слънцето" не може да  се разбере от незапознатия със санскритски     ( 

древно индийски ) език, включително и от автора на доклада. В окултната музика не се 

допускат тонове, нито думи в окултното знание, имащи две значения. Това 

упражнение е един модел на чистота. Затова не трябва да се допускат две 

противоречиви твърдения или тълкувания на упражненията. Съгласно принципа на 

несъответствието две противоречиви твърдения не могат да бъдат едновременно верни. 

Философската постановка е: Или и двете са грешни, или едното е вярно, а другото - 

грешно (11). Такъв анализ е в съответствие с думите на Учителя: „Ако не се 

съпоставят фактите, може да се изпадне в заблуждение". Опит за такъв анализ е 

направен в (12) при съпоставяне на двете мнения, каквито има за движенията в третата 

част на това упражнение, наречена от дългогодишната преподавателка no Паневритмия 

у нас и в чужбина Ина Дойнова „ябълката на раздора". В настоящия доклад авторът 

счита, че за третата част от движения при упражнение № 16 „Изгрява слънцето” би 

могло да се добави още едно потвърждение на правилността на изпълнение на първо 

движение на ръцете към гърдите за приемане ( получаване ) на енергия ( с думата 

„зум” ). Това потвърждение е Упражнение № 5 от дадените ни от Учителя 21 

упражнения, което е назовано „Приемане и раздаване на Божиите Блага ". На първо 

място в заглавието е поставено „приемане на Божите блага". Защо ? - За да раздадем ( 

дадем ) на другиго Божие благо, трябва да го притежаваме или първо трябва да го 

приемем ( получим ) от Бога. Никой земен човек не притежава Божествената енергия 

или други блага. Благата се получават от Природата, сътворена от Бог. Енергията като 

„сила жива, изворна, течуща" се получава с движения на дланите нагоре до 

хоризонталното им положение и следва да се получи в тялото на изпълнителя чрез 

движението им нагоре и допирането им на гърдите –    „Приемане”. След това може да 

се даде другаде с движение на ръцете напред и надолу от гърдите до хоризонталното 

им положение ( думата „мезум” ) – даване, съответно „Раздаване". Радостното е,  че  

почти всички  от Духовна Общност „Бяло  братство"  изпълняват движенията правилно, 

както са описани и в (12). 

ІІ.3.   Упражнение № 18 „Красота” 

       Третото упражнение, което заслужава внимание е № 18 „Красота”, защото 

много изпълнители имитират поздрава „Хайл” на диктатора Хитлер, както при № 15 

„Аум”. Но в последните два реда на страница 109 от (10)  е записано: За упражнението 

„Красота” Учителят казва: „Линиите на движението са прави”. А линиите на 

движенията на ръцете се получават прави ( вертикални или почти вертикални ) при 
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пружиниращото движение на повдигане и снижаване на тялото на изпълнителя с 

повдигане и снижаване на петите и пръстите на краката му, когато вдигнатата ръка ( 

дясна или лява ) е вертикална. Снимките на Учителя, дадени в (8), стр. 24 – с вдигната 

дясна ръка и в (9), стр. 196 – с вдигната лява ръка потвърждават току-що казаното за 

„геометрията” на ръцете и определят правилното изпълнение при упражнение     № 18 

„Красота”: Вдигнатата ръка е „с длан напред” ( вертикална длан ), на височината на 

погледа, както при Братския поздрав. Другата ръка е отпусната, с длан към тялото. 

ІІІ.   ОБОБЩЕНИЕ - ИЗВОДИ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       П р и   в з е м а н е  н а   р е ш е н и е,  след  анализ със съпоставяне на факти ( 

описания и изпълнения ) и  от  гледна  точка  на  математическата  статистика,  се 

приемат за верни: 

А)  Е д и н с т в е н о  у к а з а н и е ( описание ) н а  У ч и т е л я – например за  

упражнения № 15 „Аум”, съответно  о н а г л е д я в а н е, както е например  със  с н и м 

к и т е  н а  У ч и т е л  я  за  № 18 „Красота”; 

       Б)   В а р и а н т ъ т  с  н а й – м н о г о  е д н а к в и  о п и с а н и я  и/или      о н 

а г л е д я в а н и я, например за упражнение № 16 „Изгрява Слънцето”. 

За някои елементи от „геометрията” на разгледаните 3 упражнения са направени 

следните  и з в о д и   з а   п р а в и л н о   и з п ъ л н е н и е: 

1) При  у п р а ж н е н и е  № 15 „А у м" е прието указанието на Учителя за 

вдигнатата ръка:„леко свита в лакътя, с длан напред, на височината на погледа” ( 

т.е. от лакътя до китката е под 45 градуса спрямо вертикалната и хоризонтална оси ), с 

вертикална длан; 

       2)    При  у п р а ж н е н и е  № 16 „И з г р я в а   с л ъ н ц е т о" е прието: 

а)  Дланите на ръцете в изходно ( начално ) положение са насочени към 

гърдите с допрени средни пръсти; 

б)    Образуваният с ръцете венец над главата е без допиране на пръстите.    

в)  Обръщането на дланите за разтваряне на ръцете настрани трябва да става още 

когато са под формата на отворен венец над главата на играещия. 

г)    Със завъртени длани ръцете се разтварят настрани. 

       3)   При  у п р а ж н е н и е  № 18 „К р а с о т а" : Вдигнатата както при 

Братския поздрав ръка е „с длан напред”  ( вертикална длан ) на височината на 

погледа. Другата ръка е отпусната надолу, с длан към тялото. 

       В заключение може да се отбележи, че   к р и т е р и й   з а   п р а в и л н о    и з 

п ъ л н е н и е  на Паневритмията е чувството за вибрации по пръстите, дланите и 

китките или венец около тях, което се получава с годините на практикуване. 

Известната преподавателка по Паневритмия Ина Дойнова от Духовна общност „Бяло 

братство” – София нарича чувството за вибрации „мравучкане”. 

       В доклада са разгледани само някои аспекти относно описанията и 

изпълненията на движения от част І на Паневритмията – само 3 упражнения от 

всичките 28. Останалите са разгледани в (12).    
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       Във връзка с евентуална негативна реакция на някои изпълнители за 

изложеното, докладът завършва с думите на Учителя: „Ние можем да доведем коня до 

извора, но не можем да го накараме да пие”                                                
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КВАДРАТЪТ – МЯСТО НА ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

инж. Диан Янков Семов 

 

В настоящия материал се разглеждат беседи, в които Учителят говори за квадрата, 

кръстта и четворката като е акцентирано, върху: образуването на квадрата; квадратът 

като място на противоречия; квадратът като условия и възможности за развитие; 

изходен път за излизане от квадрата и пр.  

Разглежда се и упражнението „Квадрат”, дадено като метод за излизане от 

противоречията на квадрата. В тази връзка са разработени геометрични интерпретации 

на движенията от упражнението, даваща идея за излизане от противоречията и 

плоскостта на квадрата. 

Обосновава се тезата, че фигурите и движенията, които правим в плоскостта, 

трябва да се разглеждат като обемни и че те всъщност са проекции на триизмерни 

фигури и тела. 

Разглежда се и връзката на упражнението „Квадрат” с някои от следващите 

упражнения на Паневритмията, за които се знае, че отработват силите на Квадрата.  

В съответствие с Принципите на Паневритмията са дадени и някои съответствия и 

връзки между вътрешния смисъл на упражненията, нотния текст и движенията на 

упражненията. 

Дават се и насоки за бъдещи изследвания на упражненията на Паневритмията във 

връзка с така предложения метод за триизмерно представяне на движенията. 

 

„ГЕОМЕТРИЯТА – ЕЗИКЪТ НА ПРИРОДАТА” (1) 

 

Тъй като в настоящия материал ще разглеждаме геометрически символи и 

проекции, добре е в  началото да видим какво казва Учителят за геометрията и 

математиката...  

 

„Геометрията и математиката, това е език на природата. Всеки един от вас, 

който иска да изучава природата – няма по-добър начин от геометрията и 

математиката.  

Това са начини, пътища, по които вие може да изучавате живата природа.  

Тези линии, фигури, кръгове и сфери, които съществуват, трябва да се оживят, 

трябва да бъде първо ясно, понятно на вас. Какво нещо е точката? Какво нещо е 

правата линия? Какво нещо е повърхнината? Какво нещо са успоредните линии. Какво 

нещо е триъгълникът, четириъгълникът, петоъгълникът, шестоъгълникът, 

сферата? Какво представя една правилна фигура, елипсата, параболата, 

хиперболата и т. н.? Това са съчетания, вие трябва да ги изучавате, тъй както 

музикантите изучават известни тонове.”  (1) 
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„Много от вас искат да влязат в Школата, да бъдат записани за редовни 

ученици. Като ви наблюдавам, виждам, че не можете да влезете в Школата. – Защо? 

– Не можете да учите. За да влезете в Школата, трябва да решите задачите на 

квадрата и кръга.” (2) 

 

„ ...искам да ви наведа на идеята, че всяка мисъл, всяко желание, всяка постъпка 

имат определена геометрическа форма, т.е. определена геометрическа 

възможност.” (3) 

 

 

КВАДРАТЪТ – УСЛОВИЯ и ВЪЗМОЖНОСТИ за РАЗВИТИЕ 

 

За Квадрата Учителят говори в стотици беседи като го разглежда като място на 

трудности, препятствия и ограничения, но и място на възможности. Посочва и „изходен 

път” за излизане от противоречията на квадрата, като обяснява, че „квадрата е граница 

на друг, по-висок свят” и „вратата, през която можем да влезем в друг свят”. 

„Сега всички хора са в квадрата и разрешават един от главните въпроси: има 

ли изходен път вън от числото четири, т.е. вън от квадрата. И когато съграждат 

дом, хората пак имат предвид разрешаването на същия въпрос: има ли изходен път 

от числото четири. Ако не намерят изходен път от това число, те ще си останат в 

квадрата, в живота на страданията. Който намери изходен път, той е вън от 

страданията. Например влизаш в университета да учиш, но ако не разбереш силата 

на знанието, ще се луташ, без да придобиеш нещо.”  (7) 

 

„Правата линия е движение на точката А към В, от В към С, от С към D и от D 

към А и се образува квадратът. (фиг.1) И тогава при първата възможност АВ е 

пътят, който става граница на квадрата. Ние може да кажем, че квадратът не е 

нищо друго, освен ред прави линии, които са съединени. Но тази точка не се спира 

там. След като изходи този квадрат, тя не може да се върне. Щом дойде втори път 

в точката А, невъзможно е вече да се върне пак в този път. Следователно тя пак ще 

вземе едно перпендикулярно движение, ще образува едно тяло, ще образува три 

измерения. Перспективно как ще покажете, че се движи в перпендикулярна посока? 

Накъде ще се движи?” (10) 

  Фиг.1  
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„Като се говори за възможности, подразбирам квадрат, плоскост, в които 

животът може да се проектира, и от които вие един ден ще излезете.” (8) 

  

„Искате да живеете братски. При тия условия братският и сестринският 

живот е немислим. Истинският живот е възможен, само когато се намери 

изходният път от квадрата. 

Точката е вратата, през която може да влезете в друг свят. Правата линия е 

вратата, през която може да влезете в друг свят. Квадратът, т.е. плоскостта е 

вратата, през която може да влезете в друг свят. Кубът е врата, през която се 

влиза в друг свят.” (9) 

 

 „Kвадратът е граница на друг, по-висок свят. Или другояче казано: 

Първичният живот, който ние познаваме, започва да се проявява от плоскостта, 

после минава в третото измерение, дето ние живеем” (11) 

 

И преди да преминем по нататък, ето какво казва  Учителят в лекцията 

„Проекции”, относно приложението на геометрията и проекциите:  

 „Някои запитват: „Какво приложение има геометрията в живота?“ 

Отговарям: приложението на геометрията е това – да правиш проекции там, дето 

никой не е правил; ще се подвизаваш там, дето никой не се е подвизавал; ще вършиш 

това, което никой не е вършил...  (5) 

 

УПРАЖНЕНИЕТО „КВАДРАТ” от ПАНЕВРИТМИЯТА – МЕТОД за 

ИЗЛИЗАНЕ от ПЛОСКОСТТА и ПРОТИВОРЕЧИЯТА на КВАДРАТА. 

(ГЕОМЕТРИЧНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ на ДВИЖЕНИЯТА от 

УПРАЖНЕНИЕТО)... 

 

Имайки предвид тези насоки и упътвания от Учителя, ще разгледаме няколко 

геометрични интерпретации на фигурите и движенията на упражнението 

„Квадрат”, които са във връзка с идеята за излизане от ограничителните условия на 

квадрата, обосновавайки тезата, че движенията, които правим  в плоскостта, трябва 

да се разглеждат като обемни и че те всъщност са проекции на триизмерни фигури 

и тела... 

Ще започнем от познатата ни фигура, която се образува при движението на 

двамата партньори А и В  ( фиг.2)  
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фиг.2. Фигурата, която се образува при движението на двамата партньори. 

Стрелките показва посоката на движение. 

 

Тази фигура, която някои я оприличават на правоъгълник, всъщност се състои от 

два квадрата А1,А2,А3,А4 и В1,В2,В3,В4. Тези два квадрата, можем да ги разгледаме 

като проекции на една обемна фигура, напр. куб. Такава проекция на куба ще се получи 

при поглед отгоре фронтално – напр. ако се гледа високо отгоре, над центъра на кръга 

(виж  фиг.5)  

При поглед отгоре отстрани, в перспектива ще имаме следната проекция: (фиг.3) 

 

 

фиг.3. Поглед отгоре – в перспектива 

 

Разгледано от тази гледна точка се вижда по-ясно, че двата квадрата всъщност са 

проекции на страните на един куб и че всъщност с нашите движения описваме 

проекцията на една обемна фигура, т.е. ние играем не само в плоскостта, а – в 

третото измерение...  

И това е съвсем естествено, защото ние сме обемни същества и е добре да излезем 

от плоскостта и да разглеждаме движенията „в третото измерение, дето ние 

живеем”. 

 

Също така, по-ясно може да се види и как квадратът (стената на куба) „е 

вратата, през която може да влезете в друг свят...” – т.е. от света на плоскостта - в 

света на 3-то измерение... 
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Може да се направи преход и към по-висшите измерения, т.е. от квадрата и куба 

да преминем към хиперкуба (тесаракта), Пентаграма и др. многоизмерни проекции и 

тела, но това е извън рамките на настоящата разработка.  

 

На много места Учителят ни говори, че разрешението на квадрата е в неговите 

диагонали.  

„Онзи, който разбира законите на математиката и на геометрията, ще 

построи един четвероъгълник или един квадрат. ... и ще се намери в едно противоречие 

в себе си.  

И тогава, за да излезе от това противоречие, той ще трябва да тегли един 

диагонал или хипотенуза в квадрата и по него да върви. Кой е правият път? 

Правият път в квадрата е хипотенузата, по която минаваш.”  (12) 

 

Ако разгледаме второто движение (втора фигура) на упр. „Квадрат”, когато 

извършваме движение по страната на квадрата, а ръцете ни се отварят с дъгообразни 

движения в страни, може да се види, че ръцете ни всъщност се движат по направление 

на диагоналите на квадрата (B1-B3 и B2-B4) – тъй като се наслагват две движения – 

напред и в страни. (фиг.4) 

 

 

фиг.4. С малките стрелки са означени направленията, в които всъщност се 

движат ръцете – под ъгъл от 45
0 

– по диагоналите на квадрата.  

 

Когато очертаваме и правим проекции на фигурите на упражненията, добре е да 

ги разглеждаме в движение, а не статично, защото тогава фигурите изглеждат по друг 

начин. 

 

За следващите упражнения, 18 – „Красота”, 19 – „Подвижност” и 20 - 

„Побеждаване”, се знае, че отработват силите на Квадрата... (13) 

„Красота” е електрично упражнението при което се правят последователни 

движения с ръцете напред-нагоре и назад-надолу под ъгъл от 45
о 

- точно по 

направление на диагоналите на квадратите и на куба, които описват и се движат 

играещите. (13) 
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Тук диагоналите вече са в пространството – околните стени на куба, а не в 

равнината (фиг. 5) Всъщност след като сме описали квадрата (куба), сега, в това 

упражнение отработваме енергиите му, като описваме диагоналите. „Тук линиите на 

движенията са прави. ... изразен е  мъжкият принцип, който обработва квадрата.” 

(13) 

 

 

 

 фиг.5. Със стрелки са означени направленията, в които се движат ръцете – по 

диагоналите, под ъгъл от 45
0
. 

 

При упр. „Побеждаване” ръцете отново се движат по направление на диагоналите 

на квадрата, т.е. стените на куба - от 45
о 
назад и надолу до 45

о 
напред и нагоре. (13, 14)  

 

ОЩЕ СЪОТВЕТСТВИЯ в „КВАДРАТА” 

 

В упражнението „Квадрат” партньорите очертават  фигурата на квадрата, като 4 

пъти сменят посоката си на движение под ъгъл от 90
0
.  

Ръцете при двете фигури на упр. „Квадрат” се движат в две плоскости 

(хоризонтална и вертикална), които сключват помежду си ъгъл от 90
0
. (14)  

Краката също извършват  движение в две взаимно перпендику-лярни направления 

– встрани и напред. 

Хоризонталната и вертикалната плоскост в проекция образуват Кръст, който 

разделя плоскостта също на четири ъгъла от 90
0
. 

В астрологията ъгълът от 90
0
 се нарича квадратура и е известен като силен 

дисхармоничен аспект... За преодоляването му се изисква много усилия, но и 

възможностите му за растеж са големи - ако успеем да овладеем силите на квадрата и 

да трансформираме противоречията в ново качество. 

Ако разгледаме нотния текст на упр. „Квадрат”, ще видим, че интервалът, с който 

започва упражнението „Квадрат” е Си-Ми, наричан кварта – точно според  „Принципа 

за съответствието между идея, текст, ноти и движения...” (13) 
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Както знаем упражнение „Квадрат” е свързано с 4-те посоки – Изток, Запад, 

Север, Юг. (Партньорите очертават фигурата на квадрата като се обръщат 

последователно към 4-те посоки на света, за да се свържат  с техните влияния). (13) Ако 

разгледаме куба по този начин, поставен върху земната повърхност, свързан с посоките 

на света и съобразявайки се с наклона на земната ос, ще можем по проекцията на 

стените и ръбовете на куба да определим по-точно някои разстояния при играта на 

Паневритмия.  

Така че в тази насока се разкриват много насоки и възможности за бъдещи 

изследвания на упражненията от Паневритмията. 

 

КВАДРАТЪТ, КРЪСТЪТ, ЧЕТВОРКАТА... 

 

„Англичаните имат един израз: на квадрат е дошъл той, а българите казват: на 

кръстопът е той. Защото кръстопътят, това е квадратът.” (18)  

 „Всички съпротивления в света вървят по пътя на четвероъгълника, специално 

на квадрата. Същевременно, квадратът е път, по който човек може да изправи 

погрешките си.” (17) 

„Щом се преодолеят препятствията, възможностите им веднага се явяват.”  

(3) 

 

Могат да се разгледат и още много други съответствия във връзка с квадрата 

(кръста) и четворката, като напр. съответствието с 4-те стихии, 4-те елемента, 4-те 

темперамента, 4-те степени на съзнание, 4-те тела и пр., но това е извън рамките на 

настоящата тема и е обект на други изследвания и разработки. (виж напр. 14, 15, 16) 

 

ГЛЕДНАТА ТОЧКА на УЧИТЕЛЯ 

Можем да поставим въпроса и за „гледната точка на Учителя”, т.е. от каква гледна 

точка е наблюдавал Учителят,  когато е дал движенията и фигурите на упражнението 

„Квадрат”?  

Както вече казахме, тази проекция на куба – двата квадрата (фиг.2) може да се 

види, ако кубът се гледа високо отгоре, над центъра на кръга – т.е., може би, гледната 

точка на Учителя е някъде там... (фиг.6) 
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Фиг. 6. Гледната точка на Учителя е някъде там... 

*  *  * 

 

ОБОБЩЕНИЯ и НАСОКИ за БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ...   

 

„Спрете вниманието си върху образите от живата геометрия, да ги 

разрешите правилно. Например, въпросите за правата линия, за квадрата, за кръга 

още не са разрешени. И след хиляди години, може би, няма да се разрешат, но като 

мислиш върху тях, все ще придобиеш нещо. Важно е да се домогне човек до 

реалността на нещата.” (4) 

 

Движенията и фигурите, които правим и очертаваме в плоскостта, трябва да се 

разглеждат като обемни, тъй като те всъщност са проекции на триизмерни фигури и 

тела. 

Излизането от квадрата (плоскостта) и разглеждането на движенията и 

упражненията в третото и по-висшите измерения, развива пространственото ни 

мислене и виждане, разработва определени висши умствени центрове (абстрактното 

мислене), води до разширение на съзнанието и ни дава идеи и насоки за излизане от 

противоречията на квадрата към по-високите измерения на пространството и 

съзнанието....  

Навлизането във висшите измерения ни въвежда в същността и вътрешния смисъл 

(„реалността на нещата”) на упражненията дадени от Учителя... Разкриват се нови 

гледни точки като подходящата им интерпретация може да даде отговор на много от 

въпросите и разрешение на проблемите възникващи при изпъление на упражненията от 

Паневритмията.  

Предложеният метод за триизмерно представяне на движенията дава нови насоки 

и възможности за бъдещи изследвания и разработки на упражненията от 

Паневритмията. 
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ПАНЕВРИТМИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НА СОЦИАЛНА 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В УЧЕНИЦИТЕ 

Христо Воденичарски 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на този доклада е освен да информира обществото за възможностите и 

приложението на Паневритмията в образователния процес, но и когато е необходимо да 

представи допълнителни доводи пред Министерство на образованието и науката, които 

могат да послужат като част от общата концепция за въвеждане на този революционен 

и универсален метод за възпитание на бъдещите поколения.  

Целите на образованието и методите, които се използват са в постоянен процес на 

анализ и дискусия от различни правителствени и неправителствени организации. Това 

се върши с цел да се изберат най-подходящите теории и практики, които в последствие 

ще послужат за задоволяване на очакванията и нужди на населението от 

образователната система.  

Формата на обучение и методите изпълнявани в процеса на преподаване са 

формират въз оснава на вярванията, ценностите и нормите възприети от гражданското 

обществото. Всички тези образователни практики оформят модела ни на образователна 

система. Този модел представлява обществената представа за това, по какъв начин 

трябва да се преподават знанията на учениците. 

През 1989 година, Жак Делор, от Юнеско класифицира четири основни цели или 

наричани още четири стълба в образуванието:  

1. Уча се да знам – свързано с това да придобиваме умения да възприемаме и 

обработваме информация;  

2. Уча се да мога – свързана е с това да усвояваме умения, които ще ни помогнат 

да извършваме определени дейности;  

3. Уча се да живея с другите хора – това е изграждане на умението да общуваме 

помежду си, т.н. „социална интелигентност“;  

4. Уча се да бъда – свързано с процеса на изграждането ни като личностти и 

постигането на най-висок потенциал на нашите възможностие. 

Моделът на българската образователна система с нейната материално-техническа 

база е така организирана, че се набляга повече на първите две цели, а именно да 

заучаваме информация и да придобиваме умения. И в много по-малка, дори 

незначителна степен на това да можем да общуваме с хората и да бъдем успешни като 

личности.  

Този недостатък е в следствие от различната обкръжаващата среда, в която 

образователния процес протича. Например, когато се опитваме да запомним дадена 

информация ние ще предпочетем тиха среда, където ще можем да се съсредоточим и 

няма да бъдем обезпокоявани от външни хора. И често такава е препоръчителната 

обстановка в класната стая. Но ако трябва да се възпитава в учениците умения да 

общуват помежду си, то това би било много трудно да се извърши в една такава среда. 
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II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

За да разберем, какви условия са необходими за възпитание на социални умения в 

учениците е необходимо първо да се запознаем с определението „Социална 

интелигентност“.  

Това е термин, който започва да се използва от началото на миналия век и бива 

свързан с умението ни да си взаимодействаме успешно с другите хора в различни 

сфери от нашия живот. През годините дефиницията се допълва и разширява, като в 

днешно време, когато говорим за социална интелигетност се фокусираме върху нашето 

умение да разбираме и интерпретираме собственото си поведение, както и това на 

другите хора. Да успяваме да създаваме успешни и здравословни партньорства, да 

умеем да ги подържаме и развиваме.  

Тъй като всеки образувателен модел има различна цел по отношение на това 

какъв да бъде крайният резултат от обучението, то и методите на преподаване на 

социални умения в учениците от страна на учителите биват различни.  

Един от методите, прилагани в българските училища е например т.н. „час на 

класa“, където учениците, заедно с класния ръководител обсъждат събития свързани с 

образователния процес или случки случили се през седмицата. Може да бъде анализ на 

конфликт, където учениците сами разсъждават върху поведението си. В много случай, 

дори учителите споделеят, как те биха реагирали в някои ситуации. 

Друг метод, който се прилага е т.н. „Зелени и сини училища“, при тях учениците 

имат по-голяма възможност да си взаимодействат помежду си, тъй като времето, което 

прекарват заедно е по-голямо.  

Всички тези методи са добри и в практиката са показали известни положителни 

резултати, въпреки това имат и някои недостатъци. Например, времето в което се 

прилагат е твърде ограничено. Часът на класа е само един път седмично, в който час 

класният ръководител има на разположение 45 минути да обърне внимание на средно 

по 20 деца. Това прави по 2 минути на дете, време крайно недостатъчно, в което 

учителя трябва да провери, какво е мнението на ученика по определено събитие или 

тема. Друг сериозен недостатък е че, за да бъдат такива дискусии по-ефективни 

психолозите препоръчват класните стаи да бъдат така оборудвани, че да дават 

възможност за осъществяване на различни интерактивни занимания. Това са неща, 

които изисква допълнителни инвестиции, а такива в нашата образувателна система все 

още не са предвидени.  

Следващият съществен недостатък на тези методи е, че те не предлагат 

дългосрочен модел на поведение. Те са добри, само за разрешаване на текущи и 

краткосрочни проблеми, най-вече свързани със събитията в училищата и в много малка 

степен със ситуациите, които учениците срещат през свободното си време и в 

семействата. 

III. ПАНЕВРИТМИЯТА КАТО МЕТОД 

Въвеждането на един цялостен модел в образованието е особено належащо сега, 

тъй като в ерата на компютрите и умните телефони, децата са обект на влияние от 

постоянно променящите се социални норми и поведения, често формирани от интернет 
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и медииното пространство, които имат за цел да забавляват, но не и да възпитава 

публиката.  

Затова е необходимо да се въведе такъв метод в образованието, който да бъде 

модел за подражание на учениците и след завършването им на училище. Метод, който 

успешно да оформя освен тяхното поведение, но и да им послужи като пример за 

възпитание и на бъдещите поколения. 

Пълна концепция за придобиване на социални умения съдържа в себе си 

Паневритмията. Тя е универсален метод, който съчетава философия, движение и 

взаимодействия между участниците. В процеса на изпълняване на Паневритмичните 

упражнения участниците биват поставяни в различни ситуации, които срещат и в 

ежедневието си. Докато ги изпълняват те се стремят да подражават на определен модел 

на поведение, който е заложен във филофията на упражнението. Така например при 

упражнението „Запознаване“ участниците се стремят при всяко обръщане към 

партньора да го гледат в очите и да се усмихват. Така се придобива качество и модел на 

поведение, който ще им е необходим при всяко едно бъдещо общуване през целият им 

съзнателен живот.  

Подробно изследване върху възпитателният процес на различните упражнения, 

може да се прочете в доклада „Развиване на умения за успешни партньорства чрез 

Паневртимията“ изнесен от доц. Людмила Червенкова на предишната „Научна 

конференция“ през 2017 г. 

Подходящо време за децата да започнат да изучават Паневритмия е в периода на 

предучилищна възраст, тъй като в този стадий на развитие подрастващите са в повечето 

случаи много социални. Като правило са по-отворени към другите деца и бързо 

възприемат социалните норми и поведения. Това е добър период, в който могат да 

изградят социални умения, които в последствие, когато влязат в училищата ще им 

помогнат по-лесно да създават и подържат приятелски взаимоотношения.  

По препоръка на автора на Паневритмията, тя може да се раздели на модули, 

подхождащи на съответстветния етап на развитие при децата. Като в периода на 

предучилищна възраст и до трети клас на децата са достатъчни да изпълняват само 

първите дванадесет упражнения. В които те се учат да играят в хармония с другите 

свои връстници, да се средоточават, да имат отношение към цялото. В упражненията са 

вплетени и много добродетели, с които децата се запознават. Например, 

дългогодишният преподавател и директор на училище Слав Славов, в своята практика с 

Паневритмията споделя, че най-важното нещо, с което започва едно възпитание на дете 

е „споделянето“. Умението и разбирането ни за това да споделяме своите благата с 

другите хора е заложено във философията на третото упражнение „Даване“. 

Като допълнение, въвеждането на Паневритмията не би и натоварило 

допълнително бюджета за образувание, тъй като не се изискват никакви нови 

инвестиции за изграждане на специални съоражения, където да бъде практикувана, тъй 

като това е метод, който се препоръчва да се играе на открито, най-добре върху 

съществуващите вече зелени площи в училищата.  

IV. ЮНЕСКО 
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Като възпитателен модел Паневритмията отлично покрива и последните 

препоръки на ЮНЕСКО свързани с това да се въвеждат интердисциплинарни методи за 

обучения, обхващащи интегрирани социални, икономически и екологични аспекти във 

формалната и неформална учебна програма, или т. н. „Образование за устойчиво 

развитие“. Тази нова стратегия изисква методите, които се прилагат да възпитава в 

учениците такова разбиране и поведение, което ще им помогне да израстнат като 

отговорни граждани на обществото, с добро отношение към природата и познание за 

правилното използване на нейните ресурси. Всичко това се съдържа във философията 

на Паневритмията. Също така ако бъде въведена като метод за възпитание тя може да 

бъде и пример за останалите държави, които въпреки напредналата си образувателна 

система и големите инвестиции в нея, все още не могат да предложат такъв ефективен 

и цялостен модел.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение ще кажа, че за въвеждането на този нов метод ще се изисква и нов 

подход в българското образувание. Не е достатъчно да се развиват умовете на децата, 

докато сърцата им остават празни. За да подготвят учениците си за реалния живот, 

учителите трябва да погледнат извън рамките на своите досегашни разбирания. А 

именно този поглед може да им даде слънчевата педагогика, паневритмията, идеите за 

новото образование и възпитание на Учителя Петър Дънов. 
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АТАНАСОВ ИЛИ АНДОНОВ? ЗА БАЩИНОТО ИМЕ НА ОТЕЦ КОНСТАНТИН 

А. ДЪНОВСКИ. НОВООТКРИТИ ДОКУМЕНТИ 
Людмила Т. Димитрова – библиограф 

 

 

(1830–1918)  

1911 г. Отец Константин А. Дъновски ефимерий 

Свещеник Константин А. Дъновски, бащата на Петър К. Дънов, Учителя, е 

известна и почитана личност от Възраждането. Той е смел поборник за самостоятелна 

Българска църква и отделянето й от гръцката, първият български учител във Варненско 

и първият български свещеник във Варна. Поп Константин А. Дъновски е роден на 20 

август 1830 г. в с. Устово, Смолянско, сега квартал на град Смолян.   

 

В продължение на 15 години, откакто изследвам живота на Учителя и най-

близките му роднини и ученици, в нито един стар архивен документ не съм срещнала 

развито съкратеното бащино име "А." на поп Константин А. Дъновски. То оставаше за 

мен загадка.  

Ето няколко негови лични автографи от различни периоди от живота му – от 

1871, 1899 и 1914 година.  

 

 

 

 

Вижда се, че той не е изписвал в пълнота бащиното си име. Липсата на 

убедителен за мен документ, не ми позволяваше да правя каквато и да е интерпретация 
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на инициала „А.“. Затова в бележките към двете части на книгата „Епистоларни 

диалози“
7
, в докладите и в статиите, които съм писала и изнасяла досега, съм държала 

Константин А. Дъновски да бъде представян с познатата ни съкратена форма на 

бащиното му име – „А.“.  

 

Малко история за издирванията ми в тази посока. 

През 2005 година с Величка Драганова във Варненския държавен архив, 

преглеждахме класните книги на Варненската мъжка гимназия „Фердинанд 1“
8
, в която 

Петър Дънов е учил. От 1-ви до 3-ти гимназиален клас (1880/81, 1881/82 и 1882/83 

учебни години) включително, в графата родител, името на баща му е записано така: 

„Костадин АТАНАСОВ (!), свещеник, Варна“, без фамилното име „Дъновски“.  

 

 

 

 

Виждаше ни се невероятно той да се казва Константин Атанасов [Дъновски]. За 

първи път срещнахме тук името „Атанасов“, посочено за бащино име на дядо поп. 

Признавам, бяхме изненадани. А тогава донякъде все още бяхме повлияни от спомена 

на Любен Хаджииванов за „спасеното от поп Димен малкото му братче 

Доньо/Андон/“. Споменът е публикуван в сборника „Учителя във Варна“
9
. Затова не 

допускахме, че може да има съвпадение в личните имена на двамата дядовци на Петър 

Дънов, и те да носят едно и също име – „Атанас“. И решихме, че служителят, който е 
                                                           
7
 Дънов, Петър, Киров, Пеню. Епистоларни диалози. Ч.1.1898–1900. София, 2010;  Ч.2. 1901–1917. 

Бургас, 2012 (в електронен вариант). 
8
 ДА-Варна, фонд 90К (Държ. мъжка гимн. „Фердинанд 1“), оп. 1, а.е. 12 , л. 12 гръб; а.е. 13, л. 38 гръб; 

а.е. 14, л. 73. 
9
 Учителя във Варна. Сб. Състав. Димитър Калев. 2.изд. Варна, 1999, с.40-41. 
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попълвал училищният дневник с необходимите данни, може би е сбъркал – и е записал 

дядо поп Константин само с тези имена, защото не му е била известна фамилията му. 

Но го е записал „Атанасов“, защото е знаел само името на другия, по майчина линия 

на Петър Дънов известен дядо – чорбаджи Атанас Георгиев от Хадърча. Тогава така 

разсъждавахме. Но сега се оказа, че грешим.  

 

Както вече споменах, известно ми е какво разказва Любен Хаджииванов от 

Смолян, роднина на отец Константин А. Дъновски. Спасяването на „малкото братче 

Доньо“ според него става през 1700 година! И по-късно, цитирам: „Доньо се оженва.... 

и от този брак се ражда в 1830 г. Константин Дъновски“. Задавам въпроса, на почти 140 

години ли е бил този Доньо, когато се е родил синът му Константин? Това не може да е 

истина! Според мен, целият спомен на Любен Хаджииванов съдържа неточна 

информация по отношение на датировка и имена и трябва да се чете внимателно. Но 

изследователят доц. Христо Гиневски
10

 ни съобщава друго: „Поп Димен и презвитера 

Злата имали 5 деца:  

 

– Бечо – неговият син хаджи Иван е родоначалник на Хаджиивановци;  

– Кабаиван – родоначалник на Кабаиванци;  

– Доньо – родоначалник на Доньовския род;  

– Славо – родоначалник на Славовския род;  

– Мария – дъщеря.“  

 

Следователно, Гиневски ни известява, че  Доньо е син на поп Димен, а не 

„неговото малко братче“, както е според Любен Хаджииванов. И забележете какво 

още пише Гиневски: „Потомък на Доньовския род е Константин Дъновски.“  

Самият Гиневски се опира също и на сведенията на българския етнограф, 

фолклорист и белетрист Атанас Примовски
11

. Аз лично приемам, че поп Димен е баща 

на Доньо/Андон, а не негов брат. По-нататък ще стане ясно защо. 

 

Някои съвременни автори са силно повлияни от спомена на Любен Хаджииванов. 

Те приемат, че съкратената форма „А.“ на бащиното име на отец Константин идва 

наистина от Андон, с умалителната форма Доньо. И според тази им логика днес може 

да се срещне следното изписване – „отец Константин Андонов Дъновски“
12

. В малка 

книжка, която ми подариха това лято (2019 г.) във Варна, видях още един вариант на 

името – „Константин Антонов  Дъновски“
13

. В случая мен ме тревожеха тези 

интерпретации. Защото има още един аргумент, че това „Андонов/Антонов не може да 

е бащиното име на отец Константин Дъновски. И този аргумент е пренебрегнат. 

                                                           
10

 Гиневски, Христо. Родопската интелигенция през Възраждането. Смолян, 2001. 
11

 Примовски, Атанас. Слово за Устово. В: Сб. Стожер на българския дух. 1992, с. 13–14. 
12

 Младият Петър Дънов. Състав. Георги Христов. Бургас, 2012, с. 17.; и в интернет пространството. 
13

 Личностите на Варна. Личности, допринесли за развитието на града. Състав. З. Петрова и Ж. 

Попова. Варна, 2015, с. 15. 
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Свързан е със съобщеното от Петър Дънов в неделната му беседа «Като го видя 

Петър»
14

, държана от него на Великден, 20 април 1919 г., в София. В нея той казва: 

«Фамилията ми е Дънов, но това е псевдоним. Бащата на моя дядо бил много як, здрав 

човек, като дъно – от тая дума произлиза прякорът Дънов. Дъно има и бъчвата, и 

реката, и морето – интересно е, за кое дъно се отнася. Навсякъде има дъно. Горко на 

оня, който няма дъно!»  

В този цитат се говори само за произхода на фамилното име Дъновски!, дошло 

от забележителните физически качества на прародителя на Петър Дънов.  

 

С достъпната информацията, с която разполагаме и с тази, която ни предоставя 

Христо Гиневски, изготвих разширено „Родословно дърво“ №1 на Петър Дънов по 

бащина му линия. Тъй като в беседата Учителя разказва от първо лице, него приемам за 

поколение от първи ред. Ще се върна назад във времето със стъпка от около 30 

години. И така:  

 

1-ви ред  – син     – роден 1864 г. –  Петър К. Дънов; 

2-ри ред  – баща – роден 1830 г. –  отец Константин Дъновски; 

3-ти ред  –  дядо  – роден  ок. 1800 г. –  с инициал «А.»; 

4-ти ред –  прадядо –  роден ок. 1770 г. – Доньо /Андон/;  

5-ти ред  – прапрадядо  – роден  ок. 1740 г.  – поп Димен  

  

Но в беседата си «Като го видя Петър» Учителя не споменава личното име на 

своя родоначалник. Затова, нека да разгледаме началото на второто изречение. В него 

Петър Дънов не казва «моят дядо», който познаваме с инициала «А.», а заявява – 

«бащата на моя дядо». Уточнението «бащата на моя дядо», видно ни отпраща към 

по-далечен негов прародител, а не към дядо му, известен ни само с инициала «А.».   

 

Да проследим сега «РОДОСЛОВНО ДЪРВО» № 2  на Петър К. Дънов. То е 

съкратен вариант на «Родословно дърво» №1. Разглеждам от него само личностите от 

ред 3-ти и 4-ти, защото те единствено удовлетворяват израза на Петър Дънов – 

«бащата на моя дядо». 

 

3-ти ред  – с инициал «А.» – е дядото на П. Дънов;  

4-ти ред – Доньо/Андон – е бащата на дядото «А.» на П. Дънов 

 

Ясно става, че именно този Доньо/Андон/ от четвърти ред на родството, е бащата 

на дядо му с инициала «А.». И за този Доньо, който всъщност е прадядо на Петър 

                                                           
14

 Дънов, Петър. Като го видя Петър. НБ, 20.04.1919 г. В: Сила и живот, Начала на новото учение на 

Всемирното Бяло Братство. Т. IV. София, 2010, с. 204. 
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Дънов (виж Родословно дърво №1), в беседата си Учителя казва, че «бил много як, 

здрав човек, като дъно». Затова, изводът от тези ми разсъждения е следният:  

 

Инициалът «А.», заместващ пълното бащино име на поп Константин 

Дъновски, доказано няма общо с името на дядо му Доньо/Андон/ от ред 4-ти на 

родовото дърво. Този инициал «А.» трябва да е съкращение от друго име с 

начална буква «А». И най-възможното бащино име е «АТАНАСОВ». Име, което 

през 2005 г. вече бяхме срещнали в споменатите гимназиални книги.  

 

Ето още аргументи и новооткрити от мен документи, които говорят в полза за 

бащино име «АТАНАСОВ» на отец Константин Дъновски.  

 

На следващата 2006 година, отново във Варнеския държавен архив, във фонда на 

Главната Българска община – Варна
15

, на листове 12 и 13 попаднах на документ с 

названието «Разпис». Той е от 10 януари 1871 г. и е свързан със споменатите народни 

борби за независима Българска църква и отделянето й от гръцката. На първа страница, 

след основният текст, започват подписите и печатите на участвалите в това събрание – 

а те са много. Върху началната страница на документа (л.12) се вижда подписът на отец 

Константин А. Дъновски. На следващата страница (л.13) попаднах на подпис, който ме 

изненада чрезмерно – НИКОЛА А. ДЪНОВСКИ. И двамата – Константин и Никола 

Дъновски, се подписват като представители от Варна. Няколко реда след подписа на 

Никола А. Дъновски, следват автографите на представителите на различните села от 

Варненската епархия.  

 

                                                           
15

 ДА-Варна, фонд 79К  (Главна Българска Община–Варна), оп. 1, а.е.1, л.12-13. 
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И заради еднаквия инициал "А." в изписването на бащиното им име, и 

заради еднаквата особена фамилия и при двамата, обосновано предположих, че 

отец Константин А. Дъновски и Никола А. Дъновски са братя
16

. Занапред ще ги 

възприемам само по този начин. 

 

Продължавах през годините да търся отговор/потвърждение, кое име наистина се 

крие зад проблемния инициал «А.». Миналата, 2018 г., в Държавен архив – Варна 

разглеждах «Регистър на Данъчно управление – Варна, от 1919 г.»
17

  На страниците
18

 с 

партиден номер 3861/5866 попаднах на името ВЛАДИМИР Н. ДЪНОВСКИ, 

мелничар, работещ в кв. Максуда на гр. Варна и плащащ данък общо 400 лв.   

 

                                                           
16

  Една година по-късно, на 22 февруари 1872 г., сред цитираните (в Копирната книга за 1872 г.) имена 

на спомоществователите на списание «Читалище», започващо да излиза в Цариград, се виждат отново 

едно до друго имената на братята – отец К.А. Дъновски и Н.А. Дъновски.  Виж Инокентий Софийски, 

архимандрит. Копирните книги на Варненската българска община (1868–1875). Варна [1934], с. 57. 
17

 ДА– Варна, фонд 218К (Данъчно управление –Варна), оп.1, а.е. 162 (Основна данъчна книга по данък 

върху сградите и поземлен данък – буква "В") (1919–1934)  (в арх. единица вярната начална година  1919  

е посочена грешно като 1929 г.  – бел. авт.) 
18

 На лявата страница горе, на предвидените за целта редове, липсваха данните за Владимир Н. Дъновски 

– възраст, рождено място, адрес. 
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Логично си помислих, че заради инициалът «Н.» на бащиното му име, той 

навярно е син на Никола А. Дъновски, братът на поп Константин А. Дъновски, братът, 

с когото едновременно се бяха подписали върху «Разпис»-а от 1871 г.  

Тази година, става дума за 2019 г., отново във Варна, разсъждавах, че Владимир 

като син на Никола А. Дъновски през 1919 г. би трябвало да е приблизително 50-60 

годишен, защото бях приела, че Никола е по-малък на години от брат си – отец 

Константин А. Дъновски. И започнах да поръчвам от «Регистър за гражданското 

състояние – Регистъра за умирания» на Община Варна за 1919 и следващите години. 

След няколкодневно четене  попаднах на неговия смъртен акт № 473 от 24 април 1924 

г.
19

 Владимир Н. Дъновски е починал на 19 април 1924 г. в градската болница на Варна.  

 

 

От смъртния акт на Владимир Н. Дъновски – племенник на отец Константин и 

първи братовчед на Петър К. Дънов, се разбираше:  

 

1. че Владимир е бил работник и жител на гр. Варна; 

2. че е на 56 навършени години. Следователно, е роден около 1868 г. 

3. че е роден в с. Козлуджа (днес гр.Суворово), Варненско; 

4. че майка му се е казвала Катерина и е починала; 

5. че съпругата му се е казвала Димитра (по баща Стойкова), също починала;   

                                                           
19

 ДА–Варна, фонд 853К (Колекция „Регистри за гражданското състояние – Варна“  (1893–1948), оп.3, 

а.е. 236 (Регистър за умиранията на населението от Варна – 1 ян. 1924 – 9 авг. 1924) , л. 140 гръб. 
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6. и че баща му се е казвал НИКОЛА АТАНАСОВ ДЪНОВСКИ!!!  

 

Най-после! Моята мечта – да видя това съкратено бащино име „А.“, развито 

в автентичен документ, се сбъдна! И се оказа че зад това съкратено „А.“ не се крие 

нито Андонов, нито Антонов, а наистина АТАНАСОВ! 

 

Оказа се също, че онзи училищен служител във Варненската гимназия, където 

Петър Дънов е учил, е бил изключително наясно с имената на дядо поп Константин, и 

явно го е познавал достатъчно добре. Знаел е, че ученикът Петър Попов е син на поп 

Константин Атанасов Дъновски. И на никой друг.  

 

Бях, и продължавам да съм много развълнувана от безспорните факти, които 

открих в автентичните стари архивни документи – на Варненската гимназия, в 

„Разпис“-а и в Смъртния акт на Владимир Н. Дъновски. Всички те доказват, че бащата 

на братята Дъновски – отец Константин и Никола, се е казвал „АТАНАС“. Затова 

инициалът „А.“, използван за бащино име в личните им автографи, ще трябва да се 

представя занапред в пълнота, единствено и само, като „Атанасов“. Накратко – името 

Константин А. Дъновски е тъждествено на Константин Атанасов Дъновски!  

 

След изложените от мен аргументи и автентични документи, надявам се за 

членовете на Общество Бяло Братство въпросът за правилното бащино име на отец 

Константин Атанасов Дъновски, бащата на Учителя Петър Дънов, да е 

окончателно разрешен и приключен. Надявам се. 

 

●●● 

 

 

 

Софийската Духовна Семинария, в кв. Лозенец.  

Ще представя и един неизвестен период от живота на отец Константин 

Атанасов Дъновски. Той е свързан с пребиваването му в София през 1911 година.  
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В архива на «Общество Бяло Братство» е запазен много интересен книжен 

ксерокопиен екземпляр, който открихме, когато през 2005 година описвахме със сестра 

Величка Драганова книгите от Личната библиотека
20

 на Учителя. Това са осем 

ръкописни странички, върху пет от които има изписани два нотни текста – единият е с 

невмено писмо (невмена нотация), а другият е с познатото ни съвременно нотно писмо. 

Идентичният словесен текст под двата вида нотно писмо е на църковнославянското 

песнопение «Ангел вопияше». По канон то се изпълнява по време на Великденските 

празници. Целият този ръкописен документ бе дело на семинариста Константин 

Николов, ученик от втори курс на Софийската духовна семинария, с дата 4 декември 

1911 година. Според мен, това бе негова срочна курсова работа. Най-забележителната 

информация, свързана с отец Константин Дъновски, се намира на трета страница. Там 

дословно пише следното: «Ангел вопиаше. Изслушано от негово благоговейство 

свещ. Константин Дъновски, семинарски ефимери
21

»
 
Това известие, че той е бил в 

Семинарията ме заинтригова много. На следващата 2006 г. във Варненския архив, 

прегледах
22

 дневниците на архимандрит Инокентий Софийски в ръкопис. На дата 30 

август 1911 г., преди отпътуването си като учител в Духовната семинария «Шишли» в 

Цариград, архим. Инокентий бе записал в дневника си следното: «...Сбогувах се с 

двамата (митр. Методий Кусев и еп. Климент Браницки) и отидох в Семинарията да 

сторя същото. В Семинарията
23

 се виждах със свещ. Константин Дъновски, бивш 

енорийски свещеник във Варна, а сега уредник в Семинарията
24

...» Това, което 

Инокентий съобщаваше, потвърждаваше сведението от страница трета на споменатото 

«Ангел вопиаше» – че отец Константин през 1911 г. е пребивавал в София. 

    

Корица на ръкописа   Стр. 3-та   Стр. 7-ма 

И наистина, през лятото на 1911 година отец Константин подава молба в Св. 

Синод да бъде назначен на работа като ефимерий (изповедник) на учениците в 

Софийската Духовна Семинария. Св. Синод отбелязва това в своя Протокол №38 от 28 

                                                           
20

 Панчева, Цветанка, Димитрова, Людмила. Личната библиотека на Петър Дънов – Учителя: Опит за 

библиографска идентификация и реконструкция. В:  Годишник на Соф. У-тет «Св. Кл. Охридски». 

Философски факултет. Библиотечно-информационни науки. Т.8. София, 2017, с. 71-131. 
21

 Ефимерий – в случая , изповедник на учениците в Духовната Семинария. 
22

 Направих го по препоръка на тогавашната директорка на Етнографския музей на Варна. 
23

 Двете сведения, от 2005 и 2006 г., сложиха началото на моите издирвания за този период от живота на 

отец. К.А.Дъновски. 
24

 ДА-Варна, фонд 744К, оп.1, а.е. 55, л. 51; Виж и: Инокентий Софийски, архимандрит. Дневници. Т.1. 

Варна, 2008, с.120. 
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юни 1911 г.
25

  Молбата на отец Константин е удовлетворена. В протокола се казва: 

„Назначава за ефимерий при Семинарската църква свещеника Константина Дъновски, 

бивш енорийский свещенослужител в гр. Варна, със заплата 1200 лв. годишно и при 

безплатна храна, квартира, отпление и осветление, считано от 1 септември 1911 г.“ 

 

Там отец Константин Дъновски изповядва учениците само до 31 декември 1911 

година, когато пожелава да напусне Семинарията по старост. Освобождаването му 

става  с протокол № 80 на Св. Синод от 20 дек. 1911 г.
26

  В „Параграф 11“ на протокола 

се  обсъжда оставката му. Цитирам: „Писмото на Ректора на Соф. Духовна Семинария 

№ 971 от 16-и того. Изпраща прошението на свещеника Константина Дъновски, 

ефимерий при Семинарската църква, с което моли да бъде освободен от длъжността си 

от 1-ви януари идущата [1912] година по напреднала възраст. В удовлетворение 

молбата на свещеника Константин Дъновски, Св. Синод приема оставката му, считано 

от 1-ви идущий януари....Да се уведоми за това Ректорът.“ В останалата част от 

изречението,  Св. Синод отправя едно доста интересно предложение към Ректора на 

семинарията по отношение на отец Константин. Цитирам: „Като се добави, че, кога 

предлежи да се изповядват учениците, да се вика за тази цел свещеник К. 

Дъновски, ако би, че няма някой стар и опитен йеромонах.“ Явно, за краткото 

време на служение в Семинарията като ефимерий, отец Константин Дъновски е успял 

да установи близък контакт с младите семинаристи и те спокойно са се изповядвали 

пред него. Затова Св. Синод се отнася така уважително към неговото служение. 

Цитатът завършва с още една препоръка: «На отец Константина да се даде 

отпустително от Св. Синод, за, че не е под запрещение, а е свободен да 

свещенодейства“. 

 

 Знае се, че отец Константин е имал много «добър глас да украсява църквата»
27

. 

Скоро след установяването му във Варна през далечната 1847 г.
28

, понякога е ходил в 

Митрополитската гръцка църква в града да пее
29

. А след ръкополагането му на 2 юни 

1857 година от Порфирий за втори свещеник в с. Хадърча, Варненско, църковното 

пеене за него е ежедневие. Затова, предполагам, този ученик се е обърнал към своя 

изповедник да му бъде и наставник в тази му учебна задача. Но най-вероятно, защото 

песента «Ангел вопиаше» в изпълнение на отец Константин Атнанасов Дъновски е 

звучала забележително въздействащо.  

В началото на 1912
30

 година по молба на учителя по музика в Духовната 

семинария отец Манасий Поптеодоров (1860–1938)
31

, поп Константин Дъновски изпява 

                                                           
25

 ЦДА, фонд  791К  (Св. Синод), оп. 1, а.е. 23 (Протоколна кн. за 1911 г.), л. 245 гръб. 
26

 ЦДА, фонд  791К  (Св. Синод), оп. 1, а.е. 23 (Протоколна кн. за 1911 г.), л. 509. 
27

 Бацаров, Никола [1818-1892]. Животоописанието ми. София, 1986, с. 94. 
28

 Ников, П. [1884-1938]. Иконом Константин А. Дъновски [по повод една година от кончината му]. 

Духовна култура – месечно списание за религия, изкуство и наука. Г.1, 1920, кн. 1-2, с.116. 
29

 Пак там, с. 118.   
30

 Борисов, Ивайло. Еленският  църковен  напев. Видяно на 13.11.2019 г. в: 

https://www.pravoslavie.bg/Музика/еленският-църковен-напев. 

https://www.pravoslavie.bg/Музика/еленският-църковен
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«Ангел вопиаше». Целта е неговият прекрасен вариант на изпълнение да бъде нотно 

записан от отец Манасий. По-късно, Манасий Поптеодоров включва нотния запис в 

свой сборник издаден през 1914
32

 година.  

Във връзка с песента «Ангел вопиаше», ще цитирам в съкратен вид и споменът на 

Весела Несторова
33

, публикуван в том 24 на поредицата «Изгревът...»
34

 Много ме беше 

впечатлил:  

«На 21 ноември 1943 г. научих, че Учителят е в планината на хижа "Алеко" и 

почувствувах силен импулс да тръгна натам. ... Настаниха ме в просторната стая с девет 

легла, където беше Учителя. В стаята сме: Борис Николов, Боян Боев, Гавраил 

Величков, Милка Апаманчева, Савка Керемедчива, Маргарита Мечева, Мария 

Тодорова и Учителят. 

.... Учителят говори малко. Разказваха се разни случки из живота на братството. 

По едно време Учителят, който слушаше углъбен, започна да пее песента "Ангел 

вопияше»... Той пееше с дълбоко чувство... Атмосферата бе мистична – тишина и 

невидими присъствия изпълваха мястото, където вслушани в дълбокия глас на 

Учителя, преживяхме нещо неизказно красиво. Всички пяхме след Учителя няколко 

песни, целунахме Му ръка и си легнахме».  

 

Аз почти си представях и преживявах мистичната атмосфера и настроение на 

Учителя. Запитах се, защо ли той е така вглъбен и мълчалив? Защо ли пее точно «Ангел 

вопиаше? Тогава осъзнах, че през ноември 1943 г., са се навършвали 25 години откакто 

този «добър свещеник», както Учителя назовава дядо поп Константин в своите беседи, 

бе напуснал нашият свят на 13 ноември 1918 г. И с изпяването на «Ангел вопиаше» 

Учителя отдаваше дълбока синовна почит към своя любим баща, отец Константин 

Атанасов Дъновски.  

 

Има още нещо озадчаващо свързано с престоя на отец Константин Дъновски в 

София.  Скоро попаднах на вестник «Светкавица»
35

, списван във Варна. 

  

                                                                                                                                                                                     

31
 Борисов, Ивайло.80  години  от  кончината  на  музикоучителя  Манасий  Поптеодоров.  Видяно  на 13.11.2019 г. в:   

https://literaturensviat.com/?p=50334  

32
 Поптеодоров, Манасий. Псалтикиен воскресник. София, 1914. 

33
 Весела Несторова (1909–2002) е преводач от и на англ. език. Предана ученичка на Петър К. Дънов-

Учителя. Автор на книги, както и на текста на втората част от танца Паневритмия  – „Слънчеви лъчи“. 
34

 Нестерова, Весела. „Ангел Вопиаше. Спомен“. В : Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и 

живее“. Сб. Т. 24.  София, 2008, с.696. 
35

 В-к Светкавица (Варна). Г.2, бр. 51 от 28 март 1911 г., с.1-2. 

https://literaturensviat.com/?p=50334
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В брой 51 от 28 март 1911  година, на страница 1-ва и 2-ра е отпечатан репортаж 

със заглавие «Едно велико народно тържество». Ето как започва той: «Завчера на 25-и 

того, Варненското археологическо дружество, чества 50 годишнината от основаването 

първото българско училище в гр. Варна. По този случай бе свикано публично 

събрание... Събранието бе открито точно в 10.30 ч. от председателя  на 

Археологическото дружество г-н Херман Шкорпил. Той прочете дневния ред и с 

няколко думи приветства първите труженици и неуморими борци на народната ни 

просвета.»  

По-нататък се казва: «Трета точка от дневният ред беше изпращане 

поздравителни телеграми: 1. До първите учители в гр. Варна – негово Преосвещенство 

Константин Дънов
36

 и г-н К. Арабаджиев и, 2. телеграма до министъра на народната 

просвета.... »  

Телеграмата гласи:  

«Г-н Константину Арабаджиеву, Търново, а чрез Софийската митрополия, за 

свещеник Константин Дънов. Членовете на Варненското Археологическо Дружество 

днес, в тържествено заседание за отпразнуване на 50 годишнината от откриването 

първото българско училище във Варна, с чувство на дълбока признателност си 

спомниха за Вас и Вашите големи заслуги за възраждането на града ни и ме натовариха 

да бъда пред Вас тълкувател на техните изпълнени с искрени благодарителни чувства 

сърца. Да продължи Бог годините на Вашия живот в радостта на изпълнен отечествен 

дълг при искренна топла благодарност от поколенията. 

Председател: Х. Шкорпил.» 

                                                           
36

  Така е записана фамилията му – бел. авт. 
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Освен основателната дълбока признателност на варненци към отец Константин 

Атанасов Дъновски, тук има едно неочаквано  лично за мен сведение – че, телеграмата 

с благодарността, трябва да се достави до него чрез Софийската митрополия. А това 

показва че в края на м. март, отец Константин се е намирал не във Варна, а вече в  

София. Тогава откога той е в столицата? Още от 1910 ли година? По какъв повод – да 

посети само сина си Петър Дънов или е бил свещеник в някоя софийска църква? 

Защото, както споменах, след няколко месеца по-късно той се кандидатира за ефимерий 

в Софийската Духовна семинария и започва служение там от 1-ви септември 1911 г.  

Тази интересна податка за по-раншното негово пребиваване в София аз не съм 

проучвала все още. Надявам се някой да би направил това. И може би, би открил нови, 

неизвестни нам досега сведения за живота на «добрия свещеник» – отец Константин 

Атанасов Дъновски, а може би и за неговия признателен син Петър Константинов 

Дънов, Учителя. Дължим им го! 
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ХИМНИТЕ НА ЧАРЛЗ УЕСЛИ – ЧАСТ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОГРАМА 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТА ПЕТЪР ДЪНОВ В МЕТОДИСТКАТА 

ТЕОЛОГИЧНА СЕМИНАРИЯ „ДРЮ“, МЕДИСЪН, АМЕРИКА 

Емилия Маринова 

 

Резюме: Настоящото изследване засяга въпроса за музикалното обучение на 

Петър Дънов като студент в Теологичната Семинария “Дрю“, гр. Медисън, Щата 

Ню Джърси – Америка, и в частност се прави обзор върху творчеството на Чарлз 

Уесли, чиито произведения и химни са били заложени в задължителната програма за 

изучаване на студентите по богословие там. 

Темата, поставена във фокуса на тази разработка е актуална, защото до този 

момент в България не съществува изследване по този въпрос. 

Приложеният подход е интердисциплинарен, при който с помощта на  

химнология, богословие, лингвистика и музика едновременно се прави обзорен анализ 

върху химнографията на Чарлз Уесли, лежаща в основа на химнодията на методизма. 

Резултат от проучването е класификация на творчеството и български превод на 

химнописанията на Ч. Уесли в извадка, с кратък коментар и пряка корелация към стих 

от Библията, както и представяне на нотните записи на химните, с музикални аудио-

презентации на изпълненията им за целите на конференцията. 

В заключение може да се каже, че химните на Ч. Уесли са били преобладаваща 

част в „Книгата с химни“ (наръчник на методистите в „Дрю“) – неразделна част от 

обучението по музика и изучавана от студента по богословие Петър Дънов, 

оставяйки силен отпечатък върху душата му като традиция и хваление на Господа, 

инспирирайки го  да създаде в по-късен етап своите песни, псалми и  химни, познати 

като „Песните на Учителя“, „Химни на Слънцето“ и „Химн на Великата Душа“. 

 

Ключови думи: Петър Дънов, Учител, Чарлз Уесли, Джон Уесли, методизъм, 

химни, химнодия, химнография, Теологична Семинария „Дрю“ 

 

УВОД 

Настоящото изследване се посвещава на 155-годишнината от рождението на 

Учителя Петър Дънов. Задачата е с помощта на обзорен анализ на химнографията на 

Чарлз Уесли да се хвърли светлина върху същността и ролята на текстовете, музиката и 

връзката им с богословието, изучавано от Петър Дънов в Америка. Предмет на 

изследване е творчеството на Чарлз Уесли, залегнало в програмата за музикално 

обучение на Семинарията „Дрю“. От исторически, научен и духовно-научен аспект 

темата на труда носи своята актуалност, защото до този момент не е попадала във 

фокуса на изследване в България. Избран е интердисциплинарен метод, който 

интегрира  химнология и химнодия в рамките на музикознанието, богословието и 

лингвистиката в обзорния анализ на творчеството на Ч. Уесли
37

. 

                                                           
37

 Аудио-презентацията на настоящия доклад се намира на следния адрес: https://bit.ly/2Y3Amy9 

https://bit.ly/2Y3Amy9
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ТЕЗА 

Оставяйки траен отпечатък като традиция върху творчеството и химнодията на 

Учителя хвалебственото песнопение на Чарлз Уесли, родният брат на основателят на 

Методизма Джон Уесли, е изучавано и изпълнявано от студента по богословие в 

методистката семинарията „Дрю“ Петър Дънов, в часовете по музикално образование и 

проповеди в Семинарията и други методистки църкви в Америка по време на неговото 

следване (1888-1895). То се явява един от катализаторите за творчеството на Учителя 

по-късно – в неговото християнско славословие чрез песен, псалм и химн. 

 

МЕТОД 

Методът на изследване е индиректен и директен. Индиректният метод касае 

проучване на стари архивни единици, съхранени в Университета „Дрю“, гр. Медисън, 

Щата Ню Джърси, САЩ, които са били част от учебната програма на Петър Дънов, 

както и архивни единици, съхранени в Музея на Методизма, Англия. Директният метод 

обхваща проучване, систематизация, анализ и превод на химните на Чарлз Уесли.  

Методът е съобразен с интердисциплинарната област на проучване, където 

химнология и химнодия в музикознанието, богословие и лингвистика (езиков превод) 

пресичат своите полета на познание. 

1. Братята Джон и Чарлз Уесли – основоположници на Методизма. 

Исторически обзор. 

Методисткото течение започва в църквата на Англия през XVIII век с група мъже 

и жени. Основна роля сред тях имат Джон Уесли (1703–1791) и по-малкият му брат 

Чарлз (1707–1788). Методизмът започва със „Светия клуб“ в Оксфорд, основан от братя 

Уесли. Членовете му са получавали причастие всяка седмица, постели редовно, 

въздържали се от повечето форми на забавление и лукс, често посещавали болни и 

бедни, както и затворници. Братството било наречено „методисти“ от учениците си 

поради начина, по който използвали „правило“ и „метод“, за да се занимават с 

религиозните си дела. „Методизмът се оформя като много влиятелно и значимо 

духовно учение, едва след като Джон Уесли се завръща от колониална Америка, 

започвайки своите беседи и проповеди под открито небе, близо до вярващите. Той 

насърчава и назначава дори непосветени, но ентусиазирани свещеници да 

разпространяват Метода на четене и тълкуване на Светото писание. (Уикипедия, Джон 

Уесли, 2018)“ 

2. Чарлз Уесли – кратко жизнеописание и творчество 

Чарлз Уесли е роден през 1707 г. в Епуърт – малък град и гражданска енория на 

остров Екхолм, Северен Линкълншир, Англия, където пасторатът на църквата „Св. 

Андрей“ е бил домът на Чарлз и брат му Джон, а техният баща Самюел – пастор на 

местната Англиканска църква. Младият Чарлз преминава през домашно образование, 

Уестминстърското училище, Колежа „Христос“ в Оксфорд, където получава своята 

бакалавърска степен по изкуства (B.A.) през 1730 г., а след това магистърската си 

степен по изкуства (М. А.) през 1732г. 
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Първоначално методисткото движение е проектирано да остане в рамките на 

Англиканската църква, която е официалната християнска църковна институция в 

Англия и родоначалник на световното Англиканско съобщество, добавяйки плам и 

благочестие към нея. Ала методистите в крайна сметка са изтласкани, което ги кара да 

сформират своя отделна методистка църква. Въпреки че Чарлз Уесли е бил основател 

на Методизма, той остава в Англиканската църква през целия си живот, като твърди, че 

Методизмът е само течение в Англиканската църква. Ръкополагането на Ч. Уесли за 

свещеник в Англиканската църква става през 1735 г. Дори в ранните си години на 

служение той не изпитва увереност, че ще получи спасение за душата си и прошка от 

Бог. Уесли датира покръстването си на 21 май 1738 г. – това е моментът когато вече 

получава съзнание и уверение за простените грехове от Христос. Това събитие бележи 

истинското начало на неговата мисия като певец на Методизма. В този знаменателен 

ден на промяна у него той написва химна "Откъде ще започне моята чудеща се душа". 

В следващите години след покръстването ще последват още много химни, които са 

около 6500 на брой. Тъй като методистите са били много възприемчиви към химните 

като средство за прослава на Бога, те прегърнали химните на Уесли. Уесли понякога е 

наричан „поетът на Методизма“, но по-правилно би могъл да бъде наречен „поетът на 

Християнството“, тъй като неговите химни се радват на толкова широко приложение 

сред различни християнски деноминации. Всичките му химни се раждат след 

покръстването му през 1738 година. Понеже е бил плодотворен химнописец, Чарлз 

Уесли е наречен „Асаф
38

 на Методистката църква”. (Kirk J. , 2015) Творчеството на 

Уесли е по времето на голямо възраждане и реформация на църквата. Неговите химни 

подчертават спасението и личното християнско преживяване. „Личното спасение“ на Ч. 

Уесли датира от неделя на 21 май 1738 г. в зала „Олдърсгейт“ (Старата Порта) в 

Лондон, Англия. Тогава той е страдал от дълготрайна болест, което го кара да се 

страхува от смъртта. Брат му Джон и някои приятели го посещават този ден. Те му 

изпяват песен, молят се за него и си тръгват. По-късно той каза: „След като си отидоха, 

аз се помолих, потопих се в дълбок сън и сякаш чух глас, който казваше:„ В името на 

Исус от Назарет, стани и повярвай, и ще изцелиш от всичките си немощи. „Аз извиках: 

Вярвам, вярвам! И когато се събудих, предадох сърцето си на Господа, обещавайки да 

Му служа вярно през всичките дни на моя живот“. (Cheetham, 2003) 

Години по-късно Теологичната Семинария „Дрю“ към Методистката епископска 

църква в Медисън, издига паметна плоча на Олдерсгейт Стрийт, Лондон (Англия), 

която е място на известния момент на духовното откровение на Джон Уесли. 

След покръстване си през 1738 Чарлз започва да пише множество химни.  

Работейки с брат си Джон Уесли, той публикува сборник от 70 псалми и химни, 

въпреки че не е написал нито един от тях. През 1739 г. той публикува „Химни и 

свещени стихотворения“, в които са включени 50 химна с авторство на Чарлз, 

включително „Христос Господ е възкръснал днес“ и „Чуйте! Ангелите-Вестители 

пеят“. На следващата година публикува още един том със същото име, включващ 

първата поява на „Христос, Чиято слава изпълва Небето“, „Исусе, любещ душата ми“ и 

                                                           
38

 Асаф е водачът на хора на цар Давид, който е споменат в Псалми 73-83, славил Господа с музика и 

песни. 
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„О, за да пеят хиляда езици“. Последвали още много други томове. Към момента на 

смъртта му остават около 2000 непубликувани химна в ръкописи. Някои от тях днес са 

вече издадени, включително поетичната версия на почти цялата книга „Псалми“ на 

Давид, редактирана от преп. Хенри Риб и отпечатана през 1854г. 

Най-малко два химна седмично са излизали върху белия му лист от ръката на 

Чарлс Уесли – всяка седмица в продължение на 50 години – от покръстването му през 

1738 г., до смъртта му през 1788 г. Вдъхновявали са го различни събития: както от 

собствения му живот (покръстване, брак, видени неща, драматични моменти като 

смъртта на приятелите му), така и социални събития (паниката при земетресението, 

слухове за нашествие от Франция, поражението на принц Чарлз Едуард и др.). 

Въодушевявали са го и християнските празници – пише химни за всички празници на 

християнската вяра. 

3. Химните  

3.1. Що е химн? 

Химн (от древногръцки ὕμνος) е песен, възхваляваща и прославяща някого или 

нещо. В християнството химнът е религиозна песен, която слави Бога. Думата “химн“ 

няма ясна етимология. Античността го свързва с глагола „тъка“ (ὑφαίνω), като разбира 

химна като „изтъкана“ песен. В тази епоха всяко произношение на думите 

метафорично се е разбирало като процес на тъкане, като комбинация от думи в реч 

„тъкан“. Но тези фактите в гръцкия език не са достатъчни, за да обяснят етимологията 

на думата химн. П. Шантрен издига произхода от предгръцки или негръцки източници, 

като се позовава на такива думи като „похвала“, „елегия“, „лин“ (Википедия, Гимн, 

2019), които са негръцки по произход и обозначават различни видове ритмично 

изразени текстове, превърнати по-късно в песен. 

3.2. Химнология и химнодия  

Химнологията като научно изследване на религиозната песен – химна, в многото 

му аспекти, с особено внимание върху хоровата и съборна песен, може да се разграничи 

повече или по-малко ясно от химнодията – създаването и практикуването на такава 

песен. 

3.3. Химните – традиция в Методизма 

Методизмът набляга на светостта, разгърната в социален план, кротостта, 

смирението, мисионерската ревност, милосърдието и помощ на бедните и уязвимите. 

Тези идеали се прилагат на практика чрез мисионерска работа и създаване на болници, 

университети, сиропиталища, кухни за супи и училища, които да следват заповедта на 

Исус Христос да разпространяват Благата вест и да служат на всички хора. Тези идеали 

залягат и в текстовете на химните. Методизмът е известен с богатата си музикална 

традиция и Чарлз Уесли играе важна роля в написването на голяма част от химните на 

Методистката църква, а много други изтъкнати писатели на химни идват също от 

методистката традиция. 

3.4. Основният химнал
39

 на Методизма 

                                                           
39

 Химналът е книга или сборник от църковни химни. 
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През 1780 г. е публикуван основният химнал на методисткото движение, 

ръководено от Джон Уесли. Състои се от химни, написани до голяма степен от Чарлз 

Уесли, а редактирани от брат му. Според Джон Уесли този химнал е обобщение на 

основните доктрини на Методизма. Той казва в своето въведение: „Той е достатъчно 

голям, за да съдържа всички важни истини от най-святата ни религия …“ (Knight, 

2005). 

3.5. Теологията и химнологията 

Богословието е въпрос на идеи, познавателно начинание, докато химните са за 

вдъхновение и опит, преминал през душата и сърцето, както на проповедника, така и на 

слушателя. Ап. Павел казва на християните: “Словото Христово да се вселява във вас 

богато с всека премъдрост; учете се и вразумявайте се в псалми и пения и песни 

духовни, като пеете Господу с благодат в сърцата си.“ (Цариградска Библия, 1871)
40

 

3.6. Химните в „Практическата теология“ на Уесли 

Теологията на Уесли се основава предимно на практически подход, на 

интеграцията на теологията и практиката. Практиката на Уесли е подкрепяна с неговата 

теология. Подходът на практиката на Уесли е теология, изразена чрез практиката на 

служение като проповеди, литургии, молитви, помагала за изучаване на Библията, 

есета, предадени материали и списания, а сред тях важно място имат химните. 

В Семинарията „Дрю“ един от предметите, преподаван на студентите, 

включително и на Петър Дънов е бил „Практическа теология“ (Кръстев, 2013).
41

 

3.7. Поучителният подход в химните на Уесли 

Химналът е бил аналог на стандартните проповеди на Уесли или на протокола от 

няколко разговора. Той организира теоретично теологията на движението. С тази своя 

роля методисткият химнал се е занимавал с пълния диапазон на християнския живот, от 

благодатта до християнското съвършенство. Джон Уесли отбелязва: „Химните не са 

небрежно събрани заедно, а те са внимателно разположени под правилните им глави, 

според преживяванията на истинските християни. Така че тази книга е на практика 

малко тяло на експериментална и практическа божественост”. 

Една от целите на този химнал е била чрез него да се научи на учението, 

залегнало в проповедите, протоколите и бележките на Уесли. Следва добра 

англиканска традиция: както статиите за религията, книгата на семействата и книгата 

на общата молитва предоставят теологическо основание за Английската църква, така и 

химните се присъединяват към проповедите, коментарите и конферентните протоколи 

на Джон Уесли като средство за предаване на теологията. Тяхната цел не е била да 

служат като „официален“ доктринален авторитет, а да разпространяват теологията сред 

възможно най-широката аудитория. Химните не са били само за проповедниците, но са 

обслужвали и хората, наречени „методисти“.  

В своята доктринална роля химналът не е бил нетипичен.  Последователите на 

братята Уесли са  разбирали повечето от химните си като наръчници на учението. За да 

                                                           
40

 Вж. Еф. 5: 19-20. 
41

 Вж. Славов, Атанас. „Пътят и времето“. Изд. „Бяло Братство“. 1998. 
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вземем друг пример, „Химните на Господната вечеря“ са подредени според 

теологичните категории и всеки химн хвърля светлина върху съдържанието на тези 

категории. Един съвременен методистки професор по теология казва, че „тези химни 

преподават теология.“ Химните на Уесли обхващат пълната гама от богословие и 

използват широк спектър от изображения и писания. Всеки химн е имал богатство на 

преподаване, което давало възможност за израстване на християните.  

4. Обща класификация на химните на Чарлз Уесли 

Химните на Уесли могат да бъдат класифицирани като химни на християнски 

опит, химни-покани, химни за освещаване, погребални химни и химни на любовта към 

Бога. В своите химни той споменава всички, (с изкл. на 4) книги на Библията. Авторът 

използва повече от 45 различни метрики в словото си. Казано е, че химните на Уесли 

„облякоха Христос в плът и кръв и дадоха на покръстените вярата, че те могат лесно да 

я схванат, да я прегърнат с лична вяра, и ако е необходимо – дори да умрат“ (Center for 

Church Music, 2019). 

4.1. Класификация на химните според „Химни за нуждите на Методистката 

Епископална Църквa”.
42

 

Книгата с химни е била, и до днес е наръчник на всеки пастор в Методистката 

църква, на всеки вярващ, и на всеки студент по Теология. Химните са били групирани 

спрямо целта на тяхната употреба. Според „Химни за нуждите на Методистката 

Епископална Църква” може да се направи следната систематизация на употреба на 

химните: 

 Химни за встъпление към Богослужението 

 Химни за Божествените съвършенства (*Отец) 

 Химни за Исус Христос (*Син) 

 Химни за Светият Дух (*Св. Дух) 

 Химни за принципи на Учението на Христос: 

Химни за Пасторство (*Проповедта) 

Химни за Сабат – Денят на почивка (*Ден на Бога) 

Химни за Св. Кръщение 

Химни за Господнята вечеря 

 Химни за разпоредби и обещания на Евангелието (Новия 

Завет) 

 Химни за грешника 

Химни при развратност 

Химни при пробуждане 

Химни на приканване 

Химни при покаяние 

                                                           
42

 Архивна единица в Университета „Дрю“ и др. академични и неакадемични институции в Англия и 

Америка. 
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 Химни на Християнският живот: 

Химни за оправданието чрез вяра 

Християнско приемане и уверение 

Oсвещаване (Очистване от греховете) 

 Химни за използваните средства за придобиване на 

Благодатта 

Химни за молитвите и ходатайство (*за ближиния) 

Химни за семейна преданост 

Химни за „Килера“ (*“Ако имаш две ризи, дай едната на ближиния“, 

традицията при помагане с дрехи на нуждаещите се) 

Химни за четене на Св. Писание 

 Химни за Християнското дружество 

Химни за Причастие на Светиите 

Химни за Празника на Любовта 

 Химни за задължения и изпитания 

Химни за войната  

Химни за търпение и примирение 

Химни за израстване в Благодатта (*Божия) 

 Химни при унижение 

Химни при оплакване от невярност  

Химни при оплакване от предателство 

 Химни за радостта  

Химни за избавлението от беди 

Химни за общението с Бог 

Химни за „кандидати“ за Небесата (*Надежда на Небесата) 

 Химни за специални случаи 

 Химни за времето и Вечността (*Господня) 

 Химни при закриване на Богослужението 

(Kirk J. (., 2019) 

 

4.2. Химнография на Ч. Уесли – публикации 

Чарлз Уесли, заедно с брат си за първи път издава колекция от седемдесет псалми 

и химни през 1738 г., но в тях не включва нито един от своите. През 1739 г. публикува 

„Химни и свещени стихотворения“, сборник от 223 страници и 139 химна, с петдесет 

произведения, написани от Чарлз Уесли. Следват и други томове на тази работа през 

1740 г., 1742 г. и 1743 г. Той публикува много други томове на химни и стихове, заедно 

с трактове. Някои от публикациите са: „Сборник от морални и свещени стихотворения 

от най-почитаните английски автори“, „Химни за Рождество Христово“, „Химни за 
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Стражата“, „Погребални химни”, “Химни за времена на смут и преследване”, “Химни 

на Господната вечеря”, “Химни за деня на Възнесението”, “Химни за Възкресението на 

нашия Господ”, “Химни на молба и благодарност за Обещанието на Отец”, “Химни за 

Деня на благодарността, 9 октомври 1746 г.”, „ Gloria Parti и др. или Химни на 

Троицата“, „Химни на благодатта – за преди и след хранене“, „Химни за тези, които 

търсят и тези, които имат“, „Изкупление в кръвта на Исус Христос (обикновено 

наричани Химни за изкупление“, „Химни и свещени стихотворения“, „Химни за Нова 

година 1750“, „Химни, предизвикани от земетресението, 8 март 1750 г.“, „Послание 

към преподобния господин Джон Уесли“, „Послание към преподобния господин 

Джордж Уайтфийлд“, „Химни за онези, на които Христос е всичко“, „Химни за деца“, 

„Сборник от химни за използване на хората, наречени методисти“.  

5. Музикознанието и образованието в Семинарията „Дрю“ 

5.1. Химналът за студентите по богословие и проповедниците 

Като редовен студент в методистката Теологичната семинария „Дрю“, в 

образователната програма на Петър Дънов е било застъпено музикалното образование, 

където студентите са се упражнявали със солфеж и пиано, за да могат в хода на 

обучение да разучат текстовете и нотите на химните, съпровождащи проповедта.
43

 

Автор на текстовете на преобладаваща част от тези химни е бил Чарлз Уесли, за което 

свидетелстват запазените в архива и до днес различни издания на химнала,  настолната 

за всеки методист. Тази книга се явява методистката „песнарка“. В „Дрю“ Петър Дънов 

е разучавал химните както с цигулка, така и с пиано. 

5.2. Правилата на Уесли за съборно пеене на химните, които са изучавани от 

студентите по теология в семинарията 

През 1761 г. Джон Уесли дава насоки за съборно пеене на църковните 

конгрегации, които ще ползват методисткия химнал.
44

 Това са седем правила, 

публикувани в началото на химнала както следва: 

Правило 1. Научете тези мелодии, преди да научите други, след това научете 

колкото искате.
45

 

Правило 2. Изпейте ги точно както са отпечатани тук, без изобщо да ги 

променяте или поправяте, и ако сте се научили да ги пеете по друг начин, отучете го 

веднага, когато можете. 

Правило 3. Пейте всички – гледайте да се присъединявате към събора толкова 

често, колкото можете. Нека лека степен на слабост или умора не ви пречи. Ако това 

ви тежи като кръст, вземете го и ще намерите благословия. 

Правило 4. Пейте с ентусиазъм, със смелост. Избягвайте да пеете, сякаш сте 

полумъртви или полузаспали, но повдигнете гласа си със сила. Не се страхувайте 

повече от гласа си сега, нито повече се срамувайте да го чуете, отколкото когато 

пеете песните на Сатана. 

                                                           
43

 Вж. Христов, Георги. „Младият Петър Дънов“. Сдружение „Слънчогледи“. 2014 
44

 Вж. Приложение 1. 
45

 Препоръката е да се формира познат репертоар.  
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Правило 5. Пейте скромно – не викайте така, че да бъдете чути по-горе или да 

се различавате от останалата част от събранието, за да не разрушавате 

хармонията, а се стремете да обедините гласовете си заедно, за да издадете един 

мелодичен звук. 

Правило 6. Пейте, спазвайки темпото – в каквото и темпо да се пее, не 

забравяйте да го спазвате. Не избързвайте и не изоставайте от него, но слушайте 

внимателно водещите гласове, движете се с тях възможно най-точно, и внимавайте 

да не пеете твърде бавно. Този прoвлачен начин естествено краде от всички 

мързеливи, та е крайно време да го изгоним от нас и да изпеем всичките си мелодии 

също толкова бързо, колкото и в началото.  

Правило 7. Пейте духовно – с отправен поглед към Бога при всяка дума, която 

пеете. Стремете се да харесате на Него повече, отколкото на себе си или някое друго 

същество. За да чувате стриктно смисъла на това, което пеете, и да видите, че 

сърцето ви не се увлича от звука, така и вашето пеене ще бъде такова, каквото 

Господ ще одобри тук, и ще възнагради, когато отидете в небесните селения.
46

 

(Wesley & NcD, 1761) 

5.3. „Уесли Хаус“ (Сградата „Уесли“) в „Дрю“ 

На името на Уесли е наречена стара къща във викториански стил (Wesely House) 

от имота на Гибсън, закупен от Даниел Дрю, която новият собственик много 

харесва. През 1873 година третият президент на Семинарията „Дрю“ (Хърст) се 

настанява да живее там и къщата е наричана „Президентската къща“. Мемоарите 

свидетелстват, че “в тази къща, освен президентското пребиваване са правени служби” 

(Amos S. Cresswell, 2000), преподавана е Библейска Теология, разучавани са 

биографията, мирозрението и химните на Чарлз Уесли, като част от музикалното 

обучение. Там е бил и  студентът Петър Дънов. Днес в „сградата на Уесли“ става 

приемът на новите кандидати за академично обучение в Университета „Дрю“.
47

 

5.4. Примерен анализ, текстов превод и нотно записване на извадка от 

химните на Ч. Уесли, които са били разучавани, свирени и изпълнявани от 

студента Петър Дънов 

5.4.1. Първият химн на Ч. Уесли, задължителен за всички студенти 

„Ала възможно ли е“ е заглавието на първия химн, записан от Ч. Уесли, веднага 

след предаването му в Христовите ръце през 1938 г.
48

 

5.4.2. Най-популярният химн на Ч. Уесли за празника Възкресение Христово 

Навсякъде по света в дните на Възкресение Христово звучи химна „Христос 

Господ е възкръснал днес“.
49

  

5.4.3. Най-популярният химн на Ч. Уесли за Рождество Христово 

Първоначалното текстът на този химн е започвал с думите „Чуйте как целите 

Небеса пеят", а съвременната версия е резултат от множество преписи на текста от 
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 Вж. https://www.theworshipcommunity.com/7-rules-for-congregational-singing/ 
47

 Вж. Приложение 2.  
48

 Вж. Приложение 3. 
49

 Вж. Приложение 4. 
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различни хора. Авторът на редовете „Чуйте! Ангелите-вестители пеят: Слава на 

новородения Цар“ е бил Джордж Уайтфийлд. Автор на музиката към текста е Феликс 

Менделсон. Тя е написана като част от кантатата „Празнична песен“ (Festgesang) за 

мъжкия хор и оркестър.
50

 

Този химн на Уесли днес е изпълняван в различно аранжименти по цял свят, от 

различни християнски деноминации, акапелно, с оркестър,  хорово, соловo, както и от 

световно известни популярни звезди – музиканти и артисти.
51

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеното изследване показва как Христовото вдъхновение на истински 

вярващия поет и певец се разпростира и приема от душите на милиони хора по цял 

свят. Христос и Светото писание са фокус в творчеството на гениалния Чарлз Уесли. 

През целия си престой в Америка Петър Дънов е бил ежедневно с текстовете на Уесли 

и музиката на неговите химни. Това оставя огромен отпечатък върху неговото съзнание 

и по-късно той продължава традицията да се слави Бога с песен, създавайки безценно 

творчество за Школата на Бялото Братство, отпечатано в сборника с песни на Учителя,  

включващо „Химни на Слънцето“ и „Химн на Великата Душа“. Докосването до малка 

част от учебния материал, залегнал в програмата на студента Петър Дънов е вълнуващо 

за всеки последовател на Учителя и носи още по-дълбоко разбиране за вечния извор на 

вдъхновението.  
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Приложение 1 

Методистки химнал от 1761 г., трето издание* 

 

 

*Архивна единица  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

„Уесли Хаус“ („Президентската къща“) 

 

„Уесли хаус“ като „Президентската къща“ в миналото 

 

 

 

„Уесли Хаус“ днес 
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Приложение 3 

 

Текст, примерен анализ и нотен запис на химна „Ала възможно ли е“ 

 

Текст (1738 г.): Чарлз Уесли 

Музика (1825): Томас Кембъл 

Ключ: G 

Тема: Пътят на спасението. Спасението чрез благодат  

Библейски мотив:  

8 Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме 

грешници, Христос умря за нас.  

9 Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим 

от Божия гняв чрез Него.  

10 Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато 

бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия 

живот! (Римляни 5:8) 

 

История на химна: 

Чарлз Уесли е ръкоположен за свещеник в Англиканската църква през 1735 г. 

Въпреки това, три години по-късно, вечерта на 21 май 1738 г., след продължително 

четене на Библията, той пише :  

„В полунощ се предадох в  [Божиите ръце]  на Христос, уверен, че съм в 

безопасност, независимо дали спя или се събуждам. Имах непрекъснатото изживяване 

на Неговата сила, преодоляваща всяко изкушение, и признах с радост и изненада, че 

Той беше в състояние да направи изключително много за мен за това, което мога да 

попитам или помисля. "  

В своя дневник Ч. Уesли също записва: „Сега се намерих в мир с Бога и се 

зарадвах на надеждата да обичам Христос.“ Два дни по-късно в дневника си Уесли 

съобщава, че е започнал да пише химн "Ала възможно ли е". Този химн и „Откъде ще 

започне да се чуди душата ми“ са първите (от над 6000-те химни) , които той написва.  

„Ала възможно ли е“ е публикуван най-напред в „Псалмите и химните“ oт Джон 

Уесли през 1738 г., а след това в „Химни и свещени стихотворения“ през 1739 г.  

 

 

 

Ала възможно ли е 

 

Ала възможно ли е да спечеля 
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Любовта на Спасителя и Святата Негова кръв? 

Жертва се Той за мен, причинилия Му болката – 

за мен,  заради когото Той до смърт бе преследван? 

Неизмерима любов! Как е възможно,  

че трябваше да умреш за мен Ти, Боже мой? 

 

Припев: 

Неизмерима любов! Как е възможно, 

че трябваше да умреш за мен Ти, Боже мой ? 

 

„Това е Всемистерия: „Безсмъртният умира.“ 

Кой би могъл да изследва тайния замисъл? 

Напразно Първородният Серафим се опитва 

да огласи дълбините на Любовта Божествена. 

„Това е Всемилост! Нека Земята обожава, 

нека ангелският разум повече не пита. 

 

Припев:  

 

Неизмерима любов! Как е възможно, 

че трябваше да умреш за мен Ти, Боже мой? 

 

Той остави престола на Отца си отгоре така свободен,  

с така безкрайна благодат,  

изпълнен само с Любовта, 

и кървеше за безпомощната раса на Адама –  

това е Всемилост, огромна, свободна! 

О, Боже мой, тя – [Всемилостта] ме откри! 

 

Припев:  

Неизмерима любов! Как е възможно, 

че трябваше да умреш за мен Ти, Боже мой ? 

 

Дълго моят окован дух лежа, 

силно завързан към греха и нощта на природата –  

Твоето око разпръсна забързващ се лъч. 

Събудих се, Виделината подпали тъмницата –  
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веригите ми паднаха, сърцето ми беше свободно. 

Станах, излязох и последвах Теб. 

 

Припев: 

Неизмерима любов! Как е възможно, 

че трябваше да умреш за мен Ти, Боже мой ? 

 

Все още тихият вътрешен глас, който чувам, 

нашепва  всичките ми грехове [от Теб] простени, 

все още кръвта на изкуплението е близо –  

това потуши гнева на небесата враждебни. 

Усещам живота на Неговите рани, 

усещам Спасителя в сърцето си. 

 

Припев:  

Неизмерима любов! Как е възможно, 

че трябваше да умреш за мен Ти, Боже мой ? 

 

Не се самоосъждам сега. 

Исус и всичко в Него е мое. 

Жив в Него –моят жив Глава-Водител, 

и облечен в Правда божествена, 

смело се приближавам до Вечнаго Трона, 

и искам Венеца трънен – Корона, 

чрез моя  Христос. 

 

 

(Превод от английски: Е. Маринова) 
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Приложение 4 

 

Текст, примерен анализ и нотен запис на химна „Христос Господ е 

възкръснал днес“ 

 

Текст (1739 г.): Чарлз Уесли 

Музика (1708): Лира Давидова 

Ключ: C 

Тема: Исус Христос и Неговото Възкресение  

Библейски мотив: 

20 И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците 

като видяха Господа. (Йоан 20:20) 

 

История на химна: 

Ч. Уесли написва този химн през 1739 г. в чест на първата служба на първия 

Параклис на Уесли в Лондон. Този параклис е бил известен като „Къщата за срещи на 

леярите“, тъй като е бил пуста леярна. Чарлз Уесли закупува сградата, за да приюти 

нарастващия брой на вярващи.  

Този химн е дълъг единадесет четириредови куплети. Публикуван е първоначално 

в „Химни и свещени стихотворения“ от 1739 г.  „Сборникът с псалми и химни“ на 

Мартин Мейдан от 1760 г. включва осем строфи, с много пренаредени стихове. Сега 

обикновено се пеят само четири куплети.  

Рефренът „Алилуя“, който се пее в края на всеки ред, не в бил част от 

оригиналния химн, а е добавен по-късно от някакъв неизвестен редактор. „Алилуя“ или 

„Аллилуя“ е често срещан израз от ранната християнска църква, означаващ: „Хвалете 

Господа“. Християните от тези времена биха се поздравили взаимно на Великденската 

сутрин с: "Алилуя, Господ възкръсна!" Йером, важен водач на ранната църква, превел 

Библията на латински и умрял през 420 г., пише, че самите тавани на къщите за 

поклонение често са били разклащани от звука на  „Алилуя“, когато вярващите пеели и 

славели Бога. 

 

Христос Господ е възкръснал днес 

 

Христос Господ възкръснал днес, Алилуя! 

Цялото творение се събира да каже: „Алилуя“! 

Извисете вашите радости и триумфи високо, Алилуя! 

Пейте, о,  Небеса и земя, в отговор: „Алилуя“! 

 

Живее отново нашият славен Цар, Алилуя! 
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Смърт, къде сега е твоето жило? Алилуя! 

Умирайки веднъж, Той всички спасява, Алилуя! 

Гроб, къде е твоята победа? Алилуя! 

 

Изкупителната жертва на Любовта е направена, Алилуя! 

[Той ] завърши боя и битката спечели, Алилуя! 

Смъртта е безсилна пред Неговото Възвисяване, Алилуя! 

Христос отвори Рая, Алилуя! 

 

Извисяваме се нагоре сега там, където Христос ни водеше, Алилуя! 

Следваме Всевишния Водач, Алилуя! 

По Негово подобие, като Него ние издигаме, Алилуя, 

нашия кръст, гроб, Небесата, Алилуя! 

 

(Превод от английски: Е. Маринова) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

Текст, примерен анализ и нотен запис на химна "Чуйите! Ангелите-

Вестители пеят“ 

 

Текст (1739): Чарлз Уесли  

Музика (1840): Феликс Менделсон 

Библейски мотив: 

Куплет 1 –  Лука 2:14, 2 Кор. 5:19 

Куплет 2 – Гал. 4: 4, Йоан 1:14  

Куплет 3 –  Иса. 9: 6, Мал. 4: 2, Фил. 2: 7-8, 1 Пет. 1: 3  

Тема: Рождество Христово 

 

 

Оригинален текст на химна „Чуйте! Ангелите-Вестители пеят“ 

 

 

История на химна:  



 

144 
 

Този химн от Чарлз Уесли е написан в рамките на една година от кръщението му. 

Оригиналният текст е в десет  куплета, всеки от 4 реда. Публикува химна в „Химни и 

свещени поеми“ (1739 г.). 

Така, както пише Алберт Бейли, „вдъхновението от новосъздадения му контакт с 

Бога беше все още свежо“ (Евангелието в химните, 100). Вместо просто да разказва 

историята за Рождество Христово, Уесли импрегнира текста на химна с богословски 

истини. Първият стих разказва историята на Ангелите, възвестяващи Рождеството 

Христово, а вторият и третият стих продължават, за да стане ясно защо Ангелите са 

пели. Описвайки Христос, Уесли ни разказва цялата история на Евангелието. Описва 

ни и природата на Христос, неговото раждане и въплъщение, неговото служение и 

спасителното му предназначение. Последният куплет разказва за постигането 

Мистерията на Христос и Силата, която Той носи. Феликс Менделсон е композиторът 

на „Festgesang“
52

, известен още като „Кантата Гутенберг“,  написан през първата 

половина на 1840 г. и е изпълнен за първи път на 24 юни 1840 г. от мъжко хорово 

изпълнение  с два духови оркестъра и тимпани на площада в Лайпциг по време на 

празненствата послучай 400-годишнина от книгопечатането и изобретението на  

Йоханес Гутенберг.  

Пиесата е отбелязано се състои от четири части, Първата и последната са хорови. 

Част 2, започваща с „Vaterland, in deinen Gauen“, по-късно е адаптирана към думите на 

коледната коледа на Уесли „Hark! The Herald Angels Sing“.  

на голям хор и два оркестъра е предназначено да използва естествената акустика 

на пазара, за да произвежда впечатляващ, резонансен звук. 

Уесли първо озаглавява химна  „Слушай, как целите Небеса звънят“ (…), като 

Welkin е архаичен английски термин за Небесата. Когато Джордж Уайтфийлд, 

сподвижникът на Уесли и съоснователят на „Светият Клуб“ го публикува през 1753 г., 

той променя първия ред, който гласи: „Харк! Вестителите Ангели пеят“ и текстът е 

запазен и до днес така. 

Химнът на Чарлз Уесли включва много от имената и титлите на Христос: Цар, 

Господ, Принц на Мира, Слънце на Правдата, Вечен Господ, Желание на народите, 

Въплътено Божество и Емануил. След призива на първата строфа да възхвалява 

„новородения крал“, следващите строфи празнуват раждането на Девата, Христос Бог, 

Възкресението на тялото и истината за Новораждането. По-специално две фрази 

заслужават коментар: „Благ,  той оставя славата си“ се отнася до готовността на 

Христос да остави настрана славата на Небето, за да поеме човешката природа и да 

стане един от нас. „По късно време, ето, Той дойде“ ни напомня за Евреи 1:2, където ни 

е казано „в последните дни“ Бог ще ни е говори чрез своя Син. 

Днес химнът е известен с 3 текстови версии:  

                                                           
52

 Пълното заглавие е „Festgesang zur Eröffnung der am ersten Tage der vierten Säkularfeier der Erfindung der 

Buchdruckerkunst auf dem Marktplatz zu Leipzig stattfindenden Feierlichkeiten“. 
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а/ "Hymn for Christmas-Day" (Химн за Коледния ден“ (Чарлз Уесли, 1739) – 

оригинален текст. 

б/ Адаптиран текст от Джордж Уайтфийлд (1758)* 

в/ Коледни песни (Керълс) за хорове (1961) с редактори Дейвид Уилкокс 

&Режиналд Жак 

За повече от 200 години този химн, носещ заряда на Евангелието, се превръща е 

един образец и символ богословие и Коледа, слети в едно.  

 

 

*В периода на обучение на Петър Дънов, химнът е изпълняван по всяка 

вероятност по адаптацията на Джордж Уиайтфийлд.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Любопитен факт 

Любопитен е фактът, че химнът Hark! The Harold Angels Sing, многократно пят от 

студента Петър Дънов и неговите академични преподаватели, състуденти и пастори, 

вероятно по адаптацията на Джордж Уайтфийлд, e бил също така част от репертоара, 

(макар и с малко по-нова адаптация на текста),  на американския актьор и певец с 

дългогодишна кариера Бинг Крозби (Bing Crosby), който се счита за основател на 

популярната музика в Америка; от Нат Кинг Кол (Nat "King" Cole) – известния 

американски джаз-пианист и музикант; от известни съвременни изпълнители като 

„Бони М“ (Boney M); американска певица Ванеса Уилиамс (Vanessa Williams) – автор 

на песни, продуцент, актриса и модел, който влезе в историята през 1984 г., ставайки 

първата притежателка на черната титла "Мис Америка"; американската звезда Марая 

Кери (Mariah Carey); италианския ангелогласен тенор Андреа Бочели (Andrea Bocelli); 

ирландския дамски ансамбъл „Келтик Уоман“ (Celtic Woman), английската рок-група 

„Бъстед“ (Busted), рок-пасторът от Ню Джърси Джереми Ридъл (Jeremy Riddle), 

американската а-капелна група от Тексас „Пентатоникс“ (Pentatonix). A каква ли би 

била изненадата на Ч. Уесли, на неговия съмишленик Дж. Уайтфийлд, както и великият 

Менделсон, ако можеха да чуят химна си в изпълнение на Чарли Браун – главният 

герой в поредицата от карикатури „Фъстъчетата“ (Peanuts), или в съвременната версия 

на Робърт Халфорд (Robert Halford) – английският певец и текстописец, известен най-

вече като вокал на британската хеви-метъл група „Джудас Прийст“ (Judas Priest) ?! 

Този списък може да бъде безкрайно продължен… 

Почти 180 години този химн – плод на Духа, остава шедьовър и се изпълнява и 

слуша във всички краища на планетата, без да губи своята актуалност. В най-

съкровените имагинации само може да изплува  представата за  усърдието и старанието 

на студента Петър Дънов, разучаващ текста и музиката в най-тънките им детайли, 

следвайки програмата си на обучение в Теологичната семинария.  
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УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ПРИРОДНИТЕ ДУХОВЕ 

д-р Деян Пенчев 

 

Скрити от хорските погледи, сред зелени гори и непристъпни планини, в извори 

чисти и тучни поля, живеят духовете природни. Ние ги познаваме от приказките и 

легендите като гноми, нимфи, елфи, феи и др., но те са много повече и участват в 

цялостния живот на планетата, като съставляват земята, водата, въздуха и огъня в нея. 

Природните елементи са всъщност природните духове в тяхната видима, материална 

форма, но самите същества населяват невидимия етерен, духовен свят, който е зад 

физическия. Познаваме ги още с имената леприкони, джуджета, тролове, гоблини, 

коболди, таласъми, караконджули, самодиви, русалки и др. В настоящото изследване 

ще разгледаме какво казва за тях Учителя Петър Дънов (1864–1944). 

Природните духове са познати в езотеричната литература като елементали и 

елементарни същества. Трябва да се прави разлика с понятието елементарии, което 

сочи към душите на умрелите, за които Учителя понякога също използва термина 

елементарни или ненапреднали души.
1
 

Основен източник за природните духове от Учителя е една негова беседа от 12 

август 1914 г. във Велико Търново. В нея той говори за пътя, по който поема душата, 

когато се отправя към Небето, след като се отдели от тялото. Тя минава през различни 

„станции“ и „царства“. В началото това са „четири велики царства“ – царствата на 

гномите, ундините, силфите и саламандрите.
2
  

Гномите са духовете, които образуват твърдата материя, казва Учителя. Те имат в 

своето царство лаборатории и складове („наряди“), в които правят златото и 

скъпоценностите, които познаваме.
3
 

Ундините идват на второ място, духовете на водата. Те са добре разположени към 

хората, като човешките желания идват от тяхното царство, там се създават желанията.
 4

 

Силфите са въздушните духове и са най-разположени към хората. Те се грижат за 

праната и въздуха, които ние приемаме постоянно.
5
 

Саламандрите са духовете на огъня и съставляват четвъртото, най-висшето 

царство. Учителя казва за тях, че са „духове сериозни, положителни и лаконични“, не 

говорят много, но имат способност да пречистват.
6
  

След тях идва царството на ангелите, което е по-висше от царството на 

природните духове и от това на хората. Учителя казва, че когато човек слиза от Небето 

към Земята забравя, че вижда тези царства, затова и привидно не знае за тяхното 

съществуване. Но когато отново се качваме нагоре, било при съзнателно отделяне от 

тялото, било в момента на смъртта, ние отново ги виждаме и си ги припомняме. В 

земния си живот не можем да ги виждаме, поради грубостта на физическото тяло, но 

има хора, които са развили сили и способности за виждане в Духовния свят. Такива са 

Учителя, Рудолф Щайнер и др.  

Учителя отбелязва още няколко интересни и важни неща. „Четирите царства, 

те са четирите елемента, от които човек е създаден и неговото грехопадение се 
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състои именно там.“
7
 Учителя свързва грехопадението с четирите елемента и четирите 

царства на природните духове. Слизането на човека в земно тяло е свързано с 

обличането му във физическата природна форма, изградена от четирите елемента, от 

четирите стихии, т.е. тялото на човека, неговият организъм, е изградено от природните 

духове. Те съставляват елементите, от които е съграден той. Затова могат да се свържат 

и със Сътворението, описано в книга Битие. Древната индийска традиция говори за 

четирите божества на елементите, а именно: Кшити – на земята, Варуна – на водата, 

Ваю – на въздуха и Агни – на огъня. Те са съответно и господарите на гномите, 

ундините, силфите и саламандрите.  

Тъй като тези природни духове са в дълбока, изконна връзка с човека, те могат и 

да му влияят. Учителя казва: 

 

„Например, ако преобладават у нас гномите, значи, че у нас има повече твърди 

неща, твърди вещества, от които се явяват и разни болести. А то пропорцията 

трябва да бъде една четвърт за всички – всички видове елементарни духове трябва да 

владеят по една четвърт от нашата физика. Иначе, преобладават ли гномите 

например, то е анормално. Анормално е и когато другите вземат връх и са по в по-

голяма пропорция. Значи ние винаги трябва да държим равновесие между нещата у 

нас – разбира се, като се научим предварително кои от тия духове какво именно 

култивират у човека.“
8 

 

Виждаме, че тези духове имат отношение и към човешкото здраве, тъй като 

равновесието между елементите (елементалите) в човека е именно здраве. 

Преобладаването на земния елемент (склеротичната функция) например ще създаде 

излишък на земя и т.н. Там, където има възпаление и висока температура намираме 

излишък на елемента огън, следователно – прекомерно въздействие на елементала 

саламандър. Значи трябва да се балансира с неговия антагонист, елемента на водата, 

следователно трябва да се призоват ундините, за да се предизвика изпотяване. Това 

може да стане чрез пиене на гореща вода, както препоръчва Учителя, чрез хомеопатия, 

антропософска медицина и др. Елемента на водата виждаме и в други помощни 

процедури като мокрите кърпи на челото на болния, обвиване в мокър чаршаф, 

поставяне във вана с вода и др.  

Освен предизвикването на болести, Учителя казва, че духовете влияят върху 

характера на човека, като са отговорни за редица негови прояви. Както казахме, 

например ундините са свързани с нашите желания. Така човекът е призван да 

управлява, да владее над тези свои прояви, т.е. над тези природни духове. „Ще 

завладеем тези четири царства – казва Учителя, – които сега не ни се подчиняват.“
9
 

Нещо повече, той казва, че има лоши духове, тъмни сили, които използват тези 

елементали, за да вредят на хората и да ги изкушават. „И за нас единственият околен 

път е да възпитаме нашите желания и да сме внимателни в нашите действия и 

стремежи. Тогава и само тогава тия духове не ще могат да ни завладяват.“
10
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Тук Учителя говори за моралната отговорност на всеки, когато работи със своите 

чувства, стремежи и желания, със своите страсти, навици и идеали. Зад тях стоят живи 

духовни същества, които разчитат на нашата съзнателност и помощ. Чрез нас тези 

духове могат да бъдат освободени от въздействието на другите, тъмните същества, 

които ги завладяват. По такъв начин човекът е призван да бъде спасител на природните 

духове, на своите по-малки, невидими братя, които гледат с надежда към него. По този 

повод някои изследователи цитират Послание до римляните на апостол Павел: 

 

„Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии, защото 

тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оногова, който ги 

покори, с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на 

тлението при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички 

твари заедно стенат и се мъчат досега“ (8:19-22).  

 

Рудолф Щайнер (1861–1925) е говорил много по тази тема. Той казва, че 

природните духове са омагьосани в материята и човекът трябва да ги освободи. Във 

фундаменталната си втора лекция от цикъла Духовните йерархии и тяхното 

отражение във физическия свят, GA 110, той описва четири пътя, по които човекът 

може да помогне на елементалните същества: 1. Като размишлява духовно и изпитва 

чувства към Природата; 2. Като е активен, деятелен, креативен и усърден в делата си, а 

не ленив и мързелив; 3. Като е жизнерадостен, позитивен, в добро настроение, с весел 

нрав и вътрешна хармония; и 4. Като следва с благочестие природния ритъм, смяната 

на сезоните, годишния кръговрат, хода на Слънцето и християнските празници като 

Рождество Христово и Великден.
11

 

Освобождаването на природните духове е свързано с приближаването на човека 

до Христос. Ранните ирландски християни наричат Христос Господар на елементите, 

сливайки древния друидизъм с християнството.
12

 Друидите са станали първите 

християни в Ирландия и са откривали Христовото същество в Природата и в нейните 

стихии. По подобен начин Учителя казва, че пътят към Христос минава през царствата 

на природните духове.    

 

„Христос иде и ако излезете да Го посрещнете, непременно ще преминете през 

тия четири царства. Най-напред ще Го посрещнете през царството на водните 

духове, защото те са, които ще Му дадат каляска. И всяко царство ще Му даде по 

нещо от своите елементи, докато каруцата стане огнена. И тъй, през първото 

царство, царството на гномите, вие сами ще минете, а ще Го посрещнете в 

облаците, в царството на ундините и силфите.“
13

 

 

Защо царството на гномите няма такова пряко отношение към слизането на 

Христос в цитата от Учителя? – Защото те са свързани със земния елемент, а Христос 

вече беше в земно тяло преди 2000 години. Сега Той е в етерния свят, който се 

оприличава на водния елемент, затова водните духове, ундините, ще му предоставят 
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своя елемент като возило, както иносказателно се изразява Учителя. Земният елемент 

обаче има важно значение за бъдещето.  

 

Два месеца по-късно Учителя казва: 

 

„Духовете са господари на тия елементи, които имате в земята; те са техни. 

Затуй казва Писанието, че в този свят сме „пришълци“, че тази земя, в която 

живеем, не е наша. Господ ни е пратил да я завладеем насила. И вие искате да я 

завладеете, да бъдете господари, но чакайте по-напред да завладеете духовете, че 

тогава външните елементи, защото всеки елемент има своя господар. Вие не можете 

да бъдете господари на водата, ако не завладеете духовете на водата; не можете да 

бъдете господари на въздуха, докато не завладеете духовете на въздуха; нито пък 

можете да сте господари на огъня, докато не завладеете духовете на огъня, и т.н. 

Следователно Христос ни дава един закон, по който трябва да действаме: първото 

нещо е да бъдем чисти и тогава да се обърнем към Него.“
14

 

 

По отношение на земния елемент и царството на гномите две години по-рано 

Учителя e запитан дали може да предизвиква елементалните духове да творят метали. 

Той отговаря:  

 

„Аз мога да направя щото да удесеторя деятелността на един декар място. 

Мога да удесеторя и плодоприноса на една круша и ябълка. А с метали не съм правил 

опит, защото те не са така пластични и за това се иска много време, а с такова 

време аз не разполагам. Опит с никакви метали не съм правил.“
15

 

 

Забелязано е, че когато една градина или нива се отглеждат с отношение и връзка 

с природните духове, те дават по-голяма реколта, а плодовете и растенията са по-

здравословни и качествени. В помощ на земеделието и неговите видими и невидими 

обитатели са съветите в тази област от Учителя, както и биодинамичното земеделие на 

д-р Щайнер. 

 

На други места Учителя говори още за природните духове: 

 

„Кои са духовете на водата – Ундите. – На въздуха? – Силфите. – На земята – 

Гномите. – На огъня? – Саламандрите. – На човека, който мисли? – Словото.“
16

 

 

„Сега сме достигнали до едно място, ние сме живели в твърдата материя, 

живели сме във водата, сега живеем във въздуха, но наближава да идем да живеем в 

огъня, като тези саламандрите. Нали така се наричат духовете на огъня? Един ден и 

ние ще живеем като тях. Каква е разликата сега между тези четири вида духове? 
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Гномите, духове на земята, ундите на водата, силфите на въздуха и саламандрите на 

огъня. Каква е разликата между тях? Ако вземем тези същества на въздуха, те са 

много шегаджии. За пример, вървиш ти с нова шапка, те ти вземат шапката, 

задигнат я, друг пък поет си турил своите листа, написал нещо много хубаво, но те ни 

пет пари не дават за научните работи на поета. Всичко, каквото те намират, 

задигат го. Сега това е смешната страна. Затова ние съдим по темперамента, те са 

много живи като децата. Те искат всичко на хората да е в ред и на място. Те казват 

всичко трябва да е много чисто, като минем, всичко трябва да е много чисто и като 

намерим нещо, което е нечисто и не е на място, те го задигат. Щом ние минем, ние 

ще сме първите, които задигаме всичко. Когато тези разумните същества като 

силфите минат, те дигат прах; кой е виноват на това? Казвам, те са които дигат 

прах. Когато те идат, те са наредени с милиони с гайдарджията му и играят и това, 

което вие наричате вятър, то е една игра. Там има виканици, пукане – е, това, което 

вие наричате течения, то е викане, кряскане, вие като не го разбирате, то излиза 

като шум. Сега това не е научно. Научно е да кажем, че вятърът духа. А ненаучно е 

да кажем, че тези духове кряскат. Сега и върху това няма да се спорим, безразлично е, 

стига умно да се обясни едно явление. Сега това е в смисъл на алегория, че са 

същества разумни, подвижни, правят си упражнения, те някой път си правят 

гимнастически упражнения, че недовиждат хората.“
17

 

 

За природните духове, които се грижат специално за растенията и цветята, 

Учителя казва: 

 

„Може да се влезе във връзка с вътрешния живот на растенията. Ще отидете 

при растенията с благоговение и ще мислите най-първо за Бога. След това ще 

разгледате растението, ще мислите за онези сили, които се проявяват чрез него. Ще 

мислите за Съществата, които са изработили тези форми, и ще пожелаете те да ви 

говорят и да ви кажат нещо за това цвете, за неговото значение, за скритите сили, 

които има в него, за лечебните му свойства и за всичко, каквото те намират за 

необходимо. И тези Същества ще ви проговорят отвътре и ще ви кажат нещо за 

това цвете. Така ще влезете във връзка с вътрешния живот на цветята и на другите 

растения.“
18

 

 

На други места той нарича елементалите малки същества.  

 

„Светът е създаден от малки неща, светът е създаден от безброй малки 

частици. Тия частици определят началото на цялата земя. Като казваме „Светът е 

създаден“, създаден е от малки същества, които образуват земята.“
19

  

 

Това произтича от факта, че във Вселената действат големи и малки същества, че 

тя е населена от различни живи същества, видими и невидими.  
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„Живата Природа в своята целокупност е проява на разумни сили, на разумни 

същества от разни градации, които живеят в пълна хармония, общение и единение. 

[…] Живата Природа е сбор от мислещи същества, които представляват атомите 

на великия, големия свят. Цялото пространство, в което живеем и се движим, е пълно 

със същества от разни категории и култури.“
20

 

 

Малки същества Учителя нарича също и клетките в човешкото тяло, както и 

микробите, зад които стоят различни по клас духовни и елементални същества. 

 

„Човешкият организъм е съставен приблизително от 60 трилиона клетки, 

които се отличават с голяма интелигентност. Всички тия клетки включват в себе си 

качества и способности на същества от различна култура и интелигентност.“
21

 

 

„Какво представлява човек? – Сбор от милиарди малки душички или същества, 

които се съгласили, в името на Божията Любов, да влязат в човека и да работят за 

него, да му дадат израз на човек.“
22

 

 

„Малък е човекът, но милиарди клетки, т.е. милиарди малки същества 

образуват тялото и живеят за него.“
23

 

 

„Микробите са малки същества, които живеят паразитно. Те оставят 

нечистотиите си в човешката кръв, вследствие на което причиняват различни 

болести.“
24

 

 

Някои от учениците на Учителя също споменават за природните духове. Влад 

Пашов (1902–1974) пише: 

 

„С тези четири състояния на материята и енергията са свързани в различните 

области на Битието ред разумни същества, които стоят зад всички процеси в 

природата, като си служат с четирите състояния на материята и енергията, като с 

агенти за проява. В най-низшия план на Битието – физическия, тези четири 

състояния на материята и енергията, са свързани с тъй наречените природни духове, 

или тъй да се каже тези елементи са като среда, в която природните духове живеят 

и откъдето те вземат субстанцията за своята проява. 

Наричат ги още духове на елементите, със следните имена: Саламандри или 

духове на огъня, Ундини – духове на водата, Силфи – духове на въздуха и Гноми – 

духове на земята.“
25
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Иван Антонов (1899–1964) споменава за тях в своите лекции по астрология, в 

частта за аспектите на Слънцето с Плутон: 

 

„Плутон е господар на гномите – пазители на подземното богатство. […] Ето 

и кратко описание на т.нар. елементарни духове, от които споменахме гномите: 

Саламандри – духове на огъня; Силфи или феи – духове, създатели и разпространители 

на въздуха; Нимфи или Ундини – майки на изворите и земните води; Гноми – духове-

пазители на подземните богатства.“
26

  

 

В статията дадохме някои основни насоки за това какво е говорил Учителя за 

природните духове и елементалите, като това съвсем не е всичко по темата. В бъдеще 

те ще бъдат изследвани много повече, защото все повече хора ще виждат тези 

същества, които играят важна роля за развитието на човека и Земята.
27
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днес начин, ние просто не можем да предположим, че в това растение е спотаено 

едно елементарно Същество, че във всяко растение е спотаено нещо, което не остава 

безразлично, когато само го забелязваме и го свързваме с някакви абстрактни наши 

представи. Защото във всяко растение наистина е спотаено едно елементарно 

духовно Същество и то по такъв начин, като че ли един вид е омагьосано в 

растението. И всъщност верен поглед към растенията има само онзи, който си казва: 

В цялата си красота те не са нищо друго, освен обвивката на определени духовни 

Същества, които са скрити и омагьосани там, в отделните растения“ (Щайнер, Р. 

Годишният кръговрат. Изд. „Даскалов“, Ст. З., 2007, с. 138-139.). 

19
 Прилежание, МОК, 31.10.1941. 

20
 Дуно, Б. Учителят говори. Изд. „Бяло Братство“, С., 2010, с. 78. 

21
 Баща си и майка си, НБ, 11.03.1928. 

22
 На зазоряване, РБ, 16.08.1942. 

23
 Наследници на земята, СБ, 09.08.1942. 

24
 Възприемане и предаване, ООК, 17.10.1928. 

25
 Пашов, В. Астрологията като увод в херметичната наука и философия, гл. V. 

// В-к Братство, г. Х, бр. 213, 17.04.1938. 

26
 Антонов, И. Лекции по астрология, т. II. Изд. „Бяло Братство“, С., 2005, с. 36, 

37. 

27
 Интересен момент от историята на настоящата статия е този, че един ден, 

докато обмислях дали трябва да я напиша и какво точно да има в нея, трябваше да 

изляза за малко навън и каква беше изненадата ми, когато срещнах човек с тениска, на 

която пишеше Salamander. Приех това като послание, че трябва да напиша статията. 

Денят беше 12.07.2019 г., в който се отбелязва рождения ден на Учителя.  
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НАУКАТА ЗА НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА В УЧЕНИЕТО НА 

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ 

д-р Светла Балтова 

 

Астрологията като наука за единството на човека и звездния мир е била дадена на 

човечеството от най-стари времена. Астрономическите обсераватории от древността, 

чиито следи намираме по нашите земи, зикуратите във Вавилон и Хладея показват, че 

животът на хората е бил ориентиран по звездите и небесните тела. Великите астрономи 

и в по-късните векове: Птолемей, Кеплер, Нютон, са били едноверемнно и астролози. В 

епохата на Просвещението двата клона на това знание се разделили, като астрологията 

постепенно е започнала да запада и да се перевръща повече в гадателска практика.  

В началото на 20. век се наблюдава как Духът работи за връщане на астрологията 

към онова изначално дълбинно познание за човека и космоса. В Северна Америка и 

Западноевропейските страни, предимно в англоговорящите, се развива направлението  

soul centered astrology – астрология на душата.  

Учителя Петър Дънов дава в лекциите си указания, свързани с астрологията,  чрез 

които я връща към онова забравено знание, което е било известно на първите човешки 

раси. Той съветва да я изучаваме не като гадателска практика, а като наука, която 

разкрива вътрешните връзки между човека и вселената, както и нашия душевен мир. В 

школата на Бялото братство асатрологията е присъствала като средство за 

себепознание.  

Ето как я оценява Учителя: 

Астрологията, това е една стара наука. Тя води своя произход още от първата 

култура, зачената е с първата раса, която е съществувала на земята в предисторически 

времена.  

Астрологията, това е физиология на човешката душа.  

Може да направим следното сравнение: както анатомията е необходима за един 

лекар, за един хирург, така съвременната астрономия представлява анатомия, а 

пък астрологията – физиология на небесните тела. 1. 

 

Астрологията като практическа наука. 

Астрологичните знания трябва да бъдат използвани в ежедневието. В много 

лекции и беседи намираме правила за практическото приложение на астрологията: за 

връзката между дните от седмицата и планетите, металите и планетите, храните и 

планетните енергии, за планетното влияние върху органите на тялото. Защо има връзка 

между органите на тялото и небесните тела? Учителя дава едно много красиво 

описание на човека: 

 Писанието казва, че Бог взел и направил човека от пръст. Тази 

пръст, този прах бе разпръснат из пространството, във всички планети, и Бог взе 

тази пръст, направи от нея каша и от тази каша създаде човека. Затуй всяка една 

планета указва известно влияние върху човека. /1 



 

157 
 

От времето на Школата на изгрева и до момента се използва таблица на 

съответствията, отнасяща определени храни към дните на седмицата, съобразно 

планетите, които ги управлявата.    

 Като изучавате астрологията, вие ще си обясните защо хората 

обичат известни плодове или цветя повече от другите. Някои обичат черешите – 

те се намират под влиянието на Венера. Затова тя има кръгла форма и червен 

или розов цвят. Под чие влияние се намира ябълката? Под влиянието на Венера 

и на Скорпион.  Растенията и плодовете съдържат такъв род енергии, в 

зависимост от планетите, с които са свързани; планетите пък са свързани със 

звездите от зодиака.  

 Искате ли да въздействате по някакъв начин върху характера си, 

вие трябва да употребявате такава храна, която да ви даде съответните енергии; 

особено силно въздействие оказват плодовете.  

  В бъдеще човек ще употребява храна, съответна на възрастта и на 

развитието му; всеки ден човек ще употребява храна и според планетите, които 

действат този ден: в понеделник - една храна, във вторник - друга и т. н /2. 

Независимо дали го съзнава, човек е под влиянието на всички планети.  

В лекцията Ролята на противоречията/Планетни влияния, (МОК), с две схеми 

Учителя илюстрира енергийните потоци от Слънцето, който минават през центъра на 

всяка планета от слъчневата система и се връщат пак към Слънцето. Паневритмията е 

създадена на базата на това знание за обмена слънчева и земна енергия. Има и други 

влияния – от всяка планета към Земята. Така, че земният човек е под непрекъснатото 

влияние на тези потоци. Учителя вижда човека като „омотан в една паяжина с хиляди 

нишки от от главата до петите», т.е. фокус на течения, идващи от целия космос. 

При това, планетните влияния през деня се сменят – знание, което се използва в 

съвременната часова и елективна астрология, за избор на подходящо време за 

определена дейност.  

„ Влиянието на планетите върху човек се сменя, като през деня той минава през 

влиянието на всички планети – казва Учителя и още– «Да кажем сутрин сте под 

влиянието на Меркурий. След туй може да попаднете под влиянието на Венера или на 

Юпитер и т.н. Но през целия ден влиянията на всичките планети ще минат през вашия 

организъм и вечерно време, като заспите и тогава вашия астрален двойник ще бъде пак 

под влияние на тия течения, само че в друга форма. Тъй щото и когато сте буден и 

когато спите, цялата природа работи върху вас». 

Двете светила, които най-пряко влияят на човека, са Слънцето и Луната. За тях 

Учителя дава най-обилна информация. Той подчертава значението на лунните фази за 

всички дейности  на човека, както и физиологичното и емоционалното им въздействие. 

Ето част от съветите, свързани с лунните фази.  

Луната 

 Знаете, че Луната употребява четиринадесет дни за пълнене и 

четиринадесет дни за празнене. Така че четиринадесет дни вашето сърце ще 

работи за пълнене с добрини и четиринадесет дни вашето сърце ще работи за 
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изхвърляне на всички помии от вас и от обществото. И след това да почувствате 

лекота.  

 Когато садите боб, царевица, пшеница, любеници или друго нещо, 

добре е това да става в периода на пълнене на Луната. Пълненето на Луната 

внася подтик, импулс за растене на растенията. Но в това време те не могат да 

растат. Те имат само вътрешен подтик за растене, обаче самото растене спира. 

Щом Луната започне да се празни, и растенето на растенията започва. 

Светлината на Луната при пълненето ѝ се отразява отрицателно върху 

растенето, т.е. спира растежа на растенията. Същият закон се отнася и до 

растенето на човека. 

  Когато болният иска да се излекува от болестта си, лекарите му 

препоръчват да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея. Пълни ли 

се Луната, той трябва да затваря кепенците на прозорците си, за да не прониква 

светлината ѝ в неговата стая. Става ли въпрос за слънчевата светлина, там и 

болният, и здравият трябва да се излагат на нейното благотворно влияние. / 3. 

Слънцето 

Знанието за слънцето, съдържащо се в Учението на Беинса Дуно, Учителя, е 

обширно. То обхваща и духовната същност на слънчевата сфера и влиянието му, 

разгледано като астрономически фактор, и символиката му, разкривана в духовните 

школи.  Една особено важна беседа е «Слънчевите трансформатори.» Вдъхновяващо е 

да  прочетем в нея, че за всеки човек се изпраща определен слънчев лъч, който носи 

благословение специално за него. От нас се иска да сме с будно съзнанание да го 

уловим. 

 В Слънцето има един голям трансформатор, който изпраща 

слънчевата енергия по цялата Земя. Освен това в Слънцето има и специални 

трансформатори за всеки човек на Земята, чрез които  всеки човек приема 

специално изпратената до него слънчева светлина и енергия. Всеки от вас, ако 

възприеме тази светлина, може да знае кога е изпратена. 

  Вие не можете всякога да възприемате тази светлина, нито знаете 

в кой момент е изпратена, затова трябва да учите. ... Защото у всеки човек има 

един трансформатор, който приема специалната за него светлина от Слънцето, и 

ако той е зает с някаква работа и не може да възприеме тази светлина, тя се 

връща обратно, без никакъв резултат за самия човек. Щом тази светлина се 

върне назад, човек през целия ден чувства в себе си едно голямо лишение, като 

че е изгубил нещо много ценно. Така е, когато човек не е навреме на мястото, 

отдето трябва да получи тази Светлина, която му носи Живот. Жива е тази 

Светлина! Тя е наречена прана./ 4. 

Планетите 

  Планетите са живи, разумни същества. Следователно влиянията 

им върху хората представляват разумни отношения. Днес планетите се 

разглеждат като символи, но в бъдеще, когато човек достигне високо развитие, 

той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях./ 3  
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Учителя разглежда планетите като символи, изразители на определена същност.  

 Слънцето е емблема на човешкия ум.  

 Венера е емблема на човешкото сърце, т.е. на любовта.  

 Марс е войнствен, емблема на силата в човека, Сатурн – на 

правдата,  

 Юпитер – на религиозните системи, на всички морални учения;  

 Луната – на въображението, тя е майка на всички идеи.  

 Това са външни символи, които представят вътрешното състояние 

на човека в миналото. Днес това състояние е изчезнало, защото между ума, 

сърцето и волята на човека има дисхармония. Отношенията между тях не са 

правилни.  

 Юпитер носи благородство, той заповядва. Той казва, първо 

благородни трябва да бъдем. 

  Сатурн дава мисъл, разсъждава, разкритикува.  

 Венера малко горещина дава, любов. Най-хубавото дава Венера - 

любовта, обичта дава на Божествения свят. 

  Месечината какво дава? Въображение, матката, дето нещата 

стават, утробата на нещата. 

 Меркурий дава практичността, да знаеш как да оправиш работите, 

даровит човек да бъдеш, да използваш възможностите./5. 

В различни лекции, в които разглежда характеристиките на планетите, Учителя 

дава указание за работа с техните влияния, които се свеждат до това да се 

трансформират отрицателните качества, които проявяваме на земен план, да се заменят 

с истинския образ на планетата.   

 Всички тия планети ще ги туриш на място, дето са били по-рано. 

Ще кажеш на Венера: „Моля ти се, богиня, да заемеш туй положение в мене, 

което имаше по-рано.... Сега Венера само ходи и запаля чергите на хората. 

Тогава ще дойде, ще внесе свещения огън на огнището, ще го запали, ще внесе 

мир и радост, и подтик в душата. Който разбира астрология, той лесно ще се 

справи с планетните влияния върху себе си. Като види, че Юпитер започва да му 

заповядва, той ще апелира към неговото благородство и ще каже, че и без закон 

е готов да изпълни заповедите му. Като дойде до разсъжденията и критиката на 

Сатурна, той ще му каже, че е готов на критика, но само по отношение на 

човешкото.  

 Дойде ли до Венера, богинята на любовта, трябва да е готов да я 

постави на мястото ѝ. Той трябва да ѝ каже: „Не искам само да паля чергите на 

хората, но да любя, както Бог люби“. Венера трябва да внесе мир и радост в 

човешката душа. Тя може да постигне това, като запали свещения огън в олтара 

на човешката душа. /6 

Знанията, които той дава, са синтетични, изпреварили времето си. Те разширяват 

съзнанието на неговите ученици за да възприемат по-задълбочен начин връзката на 
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човека с космоса. Животът в земната реалност неминуемо изкривява истинския 

духовен образ на планетата. Това „връщане към оригинала” е много съществено, когато 

става въпрос за разглеждането на хороскопа. 

 Онези, които се намират под влиянието на земята, знаете ли как ще 

се отрази то върху тях? Ще ги направи алчни за имане. Когато констатирате 

известна алчност у човека, то показва, че земята има влияние на него.  

 Всички планети от слънчевата система със своите влияния 

предизвикват у хората разни прояви. Когато едновременно действат всички 

планети, които са живи и разумни, тогава сме в хармония. Когато кажете, че не 

обичате света, подразбирам, че сте под влиянието на земята. Вие искате да имате 

всички богатства на този свят, но затова пък ще се отдалечите от Бога./7.  

Планетните влияния трябва да бъдат съобразени когато започваме каквото и да е. 

В много лекции намираме този съвет. Това е така наречената елективна астрология, при 

която се прави хороскоп на момента, в който искаме да започнем нещо  . 

     За да видите дали приятелството между двама души ще бъде устойчиво, вие 

трябва да разгледате какво е било съчетанието на планетите в момента на създаване на 

това приятелство. Приятелството може да бъде устойчиво, когато в момента на 

създаването му са взели участие Венера, Юпитер, Меркурий и Слънцето. Когато Марс, 

Сатурн и Луната се вмъкнат в приятелството, те непременно ще подкопаят основите му 

– няма да мине много време, ще видите, че основите на приятелството започват да се 

клатят. Когато Марс дойде в приятеля ви, всяка ваша дума може да го предизвика; 

когато Сатурн влезе в приятеля ви, той ще започне да се съмнява във всяка ваша дума и 

най-после, когато Луната влезе в него, той ще започне да забърква каши. Луната ще 

види как се е проявил Марс, как се е проявил Сатурн, ще прибави някакви опашки към 

всичко това и повече ще забърка работите, след нея приятелството изчезва./ 8.  

Човекът – микрокосмос е огледало, отразяващо макрокосмоса 

Човек представлява един малък свят, микрокосмос. Да познаваш човека, това 

значи да познаваш цялата вселена, големия свят – макрокосмоса. Велика е картината на 

космическия човек, обрисувана в словото на Учителя. 

 Когато човек намери законите на своя ум, тогава ще изследва и 

други умове, които са в хармония с неговия. Ще ги изследва не само тук, на 

земята, но ще проследи всичките звезди. На всяка звезда, според туй учение, има 

едно същество, което е в съгласие с тебе. На месечината има едно такова 

същество, на Марс, на Венера, на Меркурий, на Нептун, на Сатурн, на Уран, на 

Плутон, на Слънцето има, на Сириус, на всичките слънца, планети, звезди 

и съзвездия има. Това са сто милиона слънца само в нашата галактика и на всяко 

слънце има по една душа, свързана с теб. Значи сто милиона души има, които си 

хармонират с теб, само от Слънчевата система. Всеки ден те по радиото те викат 

и чакат да се обадиш. Всеки ден пращат на станцията блага за теб и чакат да се 

обадиш./ 9. 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ХОРОСКОПА 
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Как да интерпретираме хороскопа? Много често ние се фокусираме върху 

стресовите аспекти, т.е. делим аспектите на „добри” и „лоши. Няма лоши аспекти. 

Трябва да развиваме Божественото, което е вложено в нашите души и задачата на 

астролога е да даде съвет на човека, допитал се до него, как  да работи върху трудните 

си аспекти. Те са наследени от миналото, една голяма част са свързани с рода, в който 

душата е избрала да слезе, за да разреши някои кармични задачи на тази родова линия. 

Но най-важното е, че това става чрез развиване на своите качества и добродетели, 

дарби и способности.  

 Когато изучава хороскопа на своя живот, човек трябва да забрави 

своите лоши аспекти - един лош аспект в живота на човека не е нищо друго, 

освен дисхармонично състояние, на което той сам се подлага. Човек сам е 

причина за своите лоши аспекти: когато слиза на Земята, той носи със себе си 

благоприятни условия за трите свята - физически, духовен и умствен; ако 

злоупотреби с тия условия, сам влошава живота си. / 10 

 Греховете и пороците се предават по наследство, но дарбите и 

способностите като Божествени прояви, се предават по пътя на любовта. 

Обичаш една работа, обичаш един предмет, обичаш музика - ще учиш, ще 

правиш усилия и ще постигнеш желанието си. Човешките работи се постигат по 

закона на наследствеността, а Божествените - по закона на любовта. /11  

 Днес всички хора преживяват своето минало, вследствие на което 

се натъкват на големи противоречия - те живеят в миналото и не могат да се 

справят с настоящето; задачата на живота им се заключава в това да излязат от 

миналото и да влязат в настоящия живот. Настоящият живот изисква от човека 

да определи отношенията си към Бога, към ближния си и към себе си. /10. 

Трите хороскопа 

 От лекциите научаваме и нещо друго: ние имаме не само един хороскоп. 

Астрологията като наука за душата, каквато я разкрива Учителя, отчита момента на 

пробуждане на човешката душа, и момента, в който ние започваме да се учим. Когато 

съзнанието на човека е променено, извисено, факторите на обичайния хороскоп не са 

единствените, които оказват  въздействие върху него, влизат в действие и други два 

хороскопа. 

 За човека има не само един хороскоп – когато се е родил – за 

човека има няколко хороскопа. Един, когато се е родил, един, когато е започнал 

да се учи, и трети хороскоп, когато с него е станало едно духовно 

обръщане. Кога си се обърнал към Бога – това трябва да го знаете. /12. 

И още нещо – цялостният човек живее едновременно в трите свята – физически, 

духовен и Божествен. Това изисква много по-дълбинни духовни познания при 

интерпретацията на хороскопа.     

 Три хороскопа трябва да имаш, за да знаеш своето бъдеще. Първо 

трябва да разбираш природния свят, трябва да разбираш духовния свят и трябва 

да разбираш и Божествения свят. Те са три свята и всеки свят си има 

свой хороскоп. Като направиш и трите, няма никакво изключение. Ако правиш 
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хороскопа на природния свят, то е 1:3. ако направиш и хороскопа на духовния 

свят, то е 2:3. а като направиш хороскопа и на Божествения свят, то е 3:3./ 6 

 Мнозина мислят, че като знаят асторология, като разбират 

съчетанията на планетите, могат да изменят настоящето си, да подобрят 

бъдещето си. Въпреки всичкото си знание, те не успяват да подобрят живота си. 

За да си помогне сам, човек трябва да разбира условията и възможностите, които 

се крият във физическия, в духовния и в Божествения свят. Значи той трябва да 

разбира хороскопите на физическия, на духовния и на Божествения свят. /6 

В школата на Учителя е имало астролози, които са работили с  хелиоцентричния 

хороскоп. На въпрос как да се интерпретира той, Учителя дава следното пояснение:  

 Между хелиоцентричната и геоцентричната астрология има 

разлика: първата засяга психическия живот на човека, а втората - 

физиологическия.  

 Има случаи, когато някой дисхармоничен аспект от геоцентрично 

гледище, координиран с хармоничен аспект от хелиоцентрично гледище, излиза 

добър. Човек трябва да хармонизира и двете системи в себе си защото Слънцето, 

както и всички останали планети, има свой специфичен зодиак. /10 

В астрологията се знае, че има разместване между тропикалния и сидералния 

хороскопи. В една от лекциите си Учителя споменава за отместването на началната 

точка на годината и промяната в хороскопа. 

 Слънцето, като влиза във Водолея, става едно разместване, затова 

всички астролози трябва да поправят своите астрологии, 

своите хороскопи. Засега астролозите не предсказват вярно, но принципите са 

верни. Те трябва да направят известна реорганизация на 

съвременните хороскопи. Действително, от чисто астрологическо гледище, един 

астролог днес може да предскаже каква ще бъде съдбата на вашата снаха или на 

вашия зет с точност 75-80%. /13 

Както виждаме, има много да се работи в задълбочаване на  начина, по който 

тълкуваме хороскопа. Когато искаме да променим живота си, трябва да разгърнем и 

трите хороскопа, да работим с тях. Това засега можем само да си го пожелаем, а най-

същественото е да се стараем да бъдем свързани в моментите на ежедневието с 

истинската си Божествена същност, тогава ще направим възможно да се реализира 

заложеното и в трите ни хороскпа.  

Обществена астрология 

Известно е,че различните народи са под управлението на различни планети. Ето 

някои извадки от лекции, в които става въпрос за връзката на българите със Сатурн. 

 Защо работите на българите не се уреждат добре? – 

Понеже Сатурн ги управлява. Каквато работа да започне българинът, в края на 

краищата той ще фалира. Българинът започва добре, но като дойде до едно 

място, казва:"Тази работа не върви напред, няма да се нареди както трябва." Той 

обича да разсъждава, да философства.  



 

163 
 

Българинът е енергичен, малко марсианец, но щом дойде Сатурн, всичките му 

работи се развалят. От астрологическо гледище е интересно да се знае кога ще дойде 

времето, когато България ще се управлява от друга някоя планета освен Сатурн.  

Кога са изпаднали българите под влиянието на Сатурн, това е метафизически 

въпрос, върху който няма да се спирам. Едно нещо, което може да повдигне българите, 

е да дойдат под влиянието на Венера. /14 

Какво знаем за астрологията? 

И накрая – какво всъщност знаем за астрологията и доколко я разбираме?   

 Няма нито един астролог, който да разбира, какво нещо 

е астрологията в нейния дълбок смисъл. Астрологията не е нищо друго, 

освен физиология на душата. Когато говорим нещо по астрология, ние не 

разбираме влиянието на разните звезди и планети върху човешкото тяло, но 

подразбираме влиянието им върху човешката душа. Тя е цял космос, 

съвокупност от необятни сили, които действат и очакват своя момент за 

проявление. /15  

Тези думи би трябвало да внесат смирение у онези от нас, които изучават тази 

наука и се смятат за астролози. Духовната наука, включваща астрологията, е знание, за 

което апостол Павел казва: „отчасти знаем, отчасти предполагаме.” 

Когато се заемаме да правим предсказания, много важно е, те да  съдържат 

насърчаващо послание и да помогнат на човека да намери правилния изход от 

положението, в което е поставен.   

 Истинският пророк трябва да предсказва бъдещето, но доброто, 

което идва. Той трябва да предскаже, например, че се създава нов континент, в 

който хората пак ще живеят. Значи те няма да умрат, но ще преминат от един 

свят  друг. Друг пророк трябва да предскаже, например, че някой параход ще 

потъне, ще претърпи катастрофа, но всички пътници ще бъдат спасени, друг 

параход ще им дойде на помощ. Сега и вие, като предсказвате, пазете следното 

правило: гледайте всички пътници от потъващия кораб да стъпят благополучно 

на острова на спасението, за да разправят после за вашето предсказание. /16. 

Освен това, предсказанията може да не се сбъдант, защото ако човек се моли и 

работи върху себе си, някое нещастие или страдание може да му бъде спестено, и 

обратно – условията, които идват може да бъдат много добри, но ако съзнанието на 

човека е спящо, той може да ги пропусне. И двете възможости са разгледани в 

различни лекции. В много беседи Учителя  ракрива, че ако човек спазва Божествените 

закони, всичко, което му се случва в живота, с обръща за добро. Той казва, че « ако 

някой хора в света сполучват и се повдигат, това показва, че те са верни на законите на 

провидението. Ако те не сполучат, това показва, че те са съгрешили в едно или в друго 

отношение.»  

Астрологията е слово за звездите. Тя е знание, което човек възприема не само с 

рационалния си ум, тя изисква прозрение и вдъхновение. За да кажеш, че разбираш 

астрология, според Учителя означава да си развил фината си сетивност, резултат от 
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работа върху духовното си тяло. Тогава ще има непосредствени преживявания на 

планетите и вселената.  

Само онзи може да изучава астрологията и да се ползва от нея, който гледа на 

звездите като на живи, разумни същества, които говорят. Ако не можеш да чуваш 

говора на Слънцето, на Венера, на Меркурий, на Юпитер, на Сатурн, на Марс, на 

Луната, ти не си астролог, нищо не разбираш от астрология. /17 

ФОРМУЛА 

“Всичко каквото Бог е вложил във Вселената, благото, което е определил за нас, 

да дойде и да се реализира в нашата душа.  

„Амин, тъй да бъде!” 

 

Източници: 

1.Влияние на планетите, ООК, 1923г. 

2. Планетни влияния, МОК, 1927 г. 

3. Пълнене и празнене, МОК, 1925г. 

4. Слънчевите трансформатори,МОК, 1925г.  

5. Новият човек, НБ, 1921 г. 

6. Права мисъл, чиста мисъл, ООК, 1930г.  

7. Двамата свидетели, НБ, 1919г. 

8.  Движение на разумните сили, МОК, 1923г. 

9. Що да сторя? НБ, 1932г. 

10. Координиране на силите, МОК, 1927г. 

11. Трите принципа, ООК, 1932г. 

12. Единство на обичта, ООК, 1924 г. 

13. Свобода, знание и мир.ООК, 1923г.  

14. Форми на съзнанието, ООК,1928г. 
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16. Живите закони на добродетелите, ООК, 1926г.   
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ПЕТЪР ДЪНОВ УЧИТЕЛЯ – МАЙСТОРЪТ НА ЖИВАТА ДИАЛЕКТИКА 

д-р Мирослав Бачев 

 

Преди да започна доклада и вместо обичайните говорения за теза, цели и прочие, 

бих искал да задам два въпроса:  

Съществува ли движение? 

Съществува ли Нищо-то? 

Един ден, когато Буда си почивал в една градина в местността Шравасти, един 

познат нему странстващ монах дошъл при него да побеседват. Монахът му задал 

въпроса дали светът е вечен и неограничен. Буда отвърнал, че не застъпва подобен 

възглед. Монахът логично го попитал дали тогава поддържа възгледа, че светът е 

преходен и ограничен, на което обаче Буда също дал отрицателен отговор.
53

 Разговорът 

не приключил дотук. Странстващият монах попитал Буда къде се превъплъщава духът 

на освободеният, на което Буда отговорил, че няма подходящи езикови форми, в които 

да се облекат тези идеи, използвайки двойната положителна и отрицателна диалектика 

(„и, и“; „нито, нито“) По-нататък много от учениците му запазват подобен подход към 

действителността и познанието. Така например в разговора между цар Милинда и 

будисткия философ Нагасена, на въпроса на цар Милинда: този, който се преражда, 

същия ли е, или друг, Нагасена отвръща, че не е нито същия, нито друг.
54

 По същество 

в абсолютен смисъл „нито, нито“ е равнозначно на „и, и“. Дали Имануел Кант е 

познавал тази двойна диалектика на Буда, когато определя успешната 

аргументативност както на тезата, така и на антитезата при пределните метафизични 

въпроси? Едва ли! Не само защото по негово време липсва както масов, така и научно 

специализиран интерес към източната философия – това става едва с Шопенхауер, а и 

защото по същество Кантовата философия следва познати рационални форми, родени в 

западната мисловност. По отношение процеса на познанието на метафизичните 

величини, Кант всъщност доказва тоталната антиномичност в дейността на разсъдъка, 

който еднакво добре може да аргументира противоположни и дори противоречиви 

твърдения, особено такива с метафизичен характер. Така Кант преодолява в известна 

степен Аристотел, ала заявява, че диалектиката е крайно нежелателна по отношение на 

нашето познание. Една крачка не му достига, за да прозре онова значение на 

диалектиката, което Хегел поставя като основен принцип на цялата си философия. 

Много често Петър Дънов поставя различни тези и твърдения в словото си в 

противоположни контексти, обсъжда противоположни гледни точки по духовни 

въпроси. Невъзможно е тук да разгледаме поотделно всички тях, но ще се спрем на 

някои, които могат да бъдат отправна точка за последващи интерпретации. Един 

пример: основното разбиране на Учителя за Бога е вложеното в Новия завет мото Бог е 

любов. Въпреки това, той твърди: Ние казваме: „Бог ни обича!“ За какво ще ни обича 

Бог? За лентяйството ли? Казваме: „Бог е милостив.“ За какво ще е милостив? 
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Може да бъде милостив за способния човек (к.м. – б.а.).
55

 Примери има достатъчно. 

Тези привидни „противоречия“ в учението му имат строго определен смисъл, който е 

свързан с антидогматичното разбиране на словото и способността за диалектическо 

мислене, при което възможният синтез на тезата и антитезата много често е задача 

на самия читател, т.е. често синтезът не е експлицитно показан (по-скоро той е чисто 

контекстуален). 

Още един пример в това отношение е екзистенциалният аспект на отношението 

между мисъл и действие
56

, по-точно в определена човешка ситуация, кое трябва да бъде 

първично и предхождащо другото. Обичайно поставяме мисълта, т.е. обмислянето на 

първо място. Но Петър Дънов поставя това отношение не само като само-по-себе-си, а 

като относимо към различните екзистенциални ситуации: в този смисъл ако трябва да 

се извърши нещо Божествено, отношението е обърнато: първично е действието спрямо 

мисленето. При човешките процеси първично е мисленето (или обмислянето) спрямо 

действието. При Божествените процеси първичността на действието спрямо мисленето 

е в пряка връзка с духовното разбиране за послушанието от страна на човека. Един 

добър пример в това отношение е примера на старозаветния Авраам, който е поставен 

на един от най-строгите духовни изпити – иска се да пожертва собствения си син, без 

дори да разбира причината за тази жертва. И понеже Авраам не се поколебава и за миг, 

знаейки, че онова, което Бог иска, е винаги добро, бива готов да изпълни Божията 

заръка безпрекословно, т.е. той действа преди да мисли, защото участва в един 

Божествен процес. В резултат на това той е единственият старозаветен човек, който е 

удостоен със званието „приятел Божий“.
57

 Подобни процеси се наблюдават и с 

останалите пророци – пророкът е човек, който първо действа, а после мисли, защото 

пряко изпълнява Божията Воля. Ала когато човек изпълнява Божията Воля, Бог 

изпълнява неговата воля, твърди Учителя. Всичко казано дотук по отношение на темата 

мисъл-действие е една добра илюстрация за философското разбиране на Учителя Петър 

Дънов, при което на всяко нещо му се намира мястото и смисъла. 

Мисленето на Петър Дънов е трудно да бъде поставени в някакви строги рамки и 

определения – то е и диалектическо (философско), и поетическо, и мистическо, на 

моменти строго математическо, а често и романтическо. Ние обаче ще акцентираме тук 

върху първото. Тази тема е от изключителна важност, защото тя ще ни помогне да 

осмислим множество други въпроси. В това отношение тази тема е предимно 

методологическа. Като такава тя не е пряко съдържателна, обектна, но същевременно 

дори и като формална, тя е едно важно условие за възможността за разбирането на 

цялата доктрина. Един пример за светогледна диалектика, при която утвърждението и 

отрицанието са в динамично взаимодействие: Като кажат: „Няма Господ“, кажете 

– „Да, няма Господ“. „Няма живот.“ – „Да, няма живот.“ „Светът е лош.“ – „Да, 

лош е.“ „Е, животът е безсмислен.“ – „Да, безсмислен е.“ „По-калпаво същество от 

човека няма.“ – „Да, прав си, по-калпаво същество от човека няма.“ Сега аз говоря за 
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реалности, които съществуват, но как ще се съгласим, то е друг въпрос. Аз не 

измислям тия неща, но говоря туй, което съществува. После казват: „Като умре 

човек, с него се свършва всичко.“ Да, така е, като умре човек, с него се свършва 

всичко. Сега започвам обратното: като умре човек, ще се свърши всичко, но като се 

роди, ще започне всичко. Значи, ако след смъртта се свършва всичко, с живота 

започва всичко. Без Бога светът изгубва своята форма; с Бога – придобива своята 

форма. Без Любовта животът няма смисъл; с Любовта животът има смисъл. Без 

Истината лъжата господства; с Истината какво започва? (к.м. – б.а.).
58

 Когато 

странстващият монах Ватсаготра задава на Буда метафизичните въпроси, сред които: 

дали светът е вечен или преходен, дали е ограничен или неограничен, дали душата и 

тялото са едно и също нещо или не, дали Буда ще съществува след смъртта или не, и 

т.н., на всички тези въпроси Буда не отговаря утвърдително, смятайки, че самите 

въпроси са неоснователни и не водят до освобождение и безметежност, т.е. до 

същинската цел на будистката теория и практика.
59

 Тези въпроси не водят до 

успокоение, познание, просветление и нирвана. 

Според Петър Дънов противоречията са една необходимост, както битийна, така и 

екзистенциална: Противоречия съществуват в Природата, но не се старайте да 

примирите тия противоречия. Вие никога няма да ги примирите. Ако речете да 

примирите противоречията, вие ще изгубите смисъла на живота... в Природата 

съществуват привидните противоречия. Тия противоречия са висши математически 

задачи. За глупавите хора съществува противоречие, съществува зло, но тия неща са 

висши задачи в света. ...Като възприемем закона на Абсолютната Божествена 

справедливост и разумност, ще оставим противоречията да си съществуват – те са 

необходими. Те са били една необходимост в нашето минало; те са една 

необходимост и за нашето настояще, и за нашето бъдеще. Те са явления, които ни 

подтикват към свобода и за в бъдеще. Изобщо противоречията, които 

съществуват в света, са потребни (к.м. – б.а.).
60

 

Съществува един методологичен ключ, който сам Учителя дава в словото си, чрез 

който бихме могли да потърсим отговори на множество привидни и не толкова 

привидни противоречия, даден в началото на неделната беседа, озаглавена „Защо сте 

тъжни“. А именно следният: На всеки зададен въпрос може да се отговори по три 

начина: от материалистично, от духовно и от Божествено гледище... Значи ние 

можем да отговорим на зададен въпрос от материалистично, от идеалистично и от 

философско гледище, т.е. от гледището на чистия разум. Първият отговор могат да 

разберат всички, вторият – половината, а третият – малцина.
61

 

Да продължим нашата тема с една илюстрация на тази особена диалектика при 

Петър Дънов с темата за движението, разгледана метафизично. Първо, един въпрос. 

Когато виждаме нещо случващо се в човешкия свят, сме склонни към твърдения от 

рода: „Това са фактите“. Ала защо когато виждаме Слънцето да се движи от Изток към 
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Запад, твърдим, че всъщност Земята се движи? Защо в едно отношение виждайки нещо, 

твърдим, че това е „факт“, а в друго отношение, че движението е привидно? Какво е 

„факт“ от физическо гледище, какво е „факт“ от духовно гледище и какво е „факт“ от 

Божествено гледище? Засега оставяме отворени тези въпроси. 

И така, според Учителя движението е едно свойство на живота, негова неизменна 

характеристика. От тази гледна точка там, където има живот, има и движение. Дали 

обаче има нещо неподвижно в космоса? Аристотел, обсъждайки въпроса за двигателят 

на цялата вселена в един механистичен контекст, твърди, че сам той е неподвижен, но 

задвижва всичко останало. Този неподвижен двигател е Бог. Тази теза е пряк резултат 

от разбирането, че онова, което задвижва всичко останало в космоса е локализирано на 

определено място, централно място, поради което е невъзможно и то самото да се 

движи. Ще се опитаме да разгледаме този въпрос в една метафизична перспектива и 

след това ще покажем как Петър Дънов разбира този въпрос.  

Едно често разпространено днес твърдение е, че де що има живот, има движение. 

Но това е емпирично съждение, извлечено е от опита и следователно не може да 

притежава необходима валидност за всички възможни и действителни светове. 

Движението предполага промяна, изменение – което е също емпирично и индуктивно 

съждение. Но абсолютното, тъкмо защото е абсолютно, не се изменя, оттук и не би 

следвало да се движи. Според Петър Дънов Божественият свят, светът на Абсолютната 

реалност нито се променя, нито се изменя. Следователно там не би трябвало да 

съществува движение, атрибут на което е изменението. Тезата, че там де има живот, 

има и движение, би била валидна в последния случай, само при условие, че е налично 

движение, което не предполага никакво изменение, но това пък ще противоречи на 

понятието живот. В Иша упанишада се среща един интересен текст, според когото Бог 

едновременно се движи и не се движи: Единният е неподвижен [,но] по-бърз от ума; 

боговете не могат да настигнат него, устремения напред. Той изпреварва бягащите, 

както стои [на едно място]…; Той върви и не върви; той е далеч и е близо. Той е във 

всичко и е извън всичко.  

Движението предполага минимум три условия: време, пространство и движимо 

(предмет, който се движи). Тъй като в един Божествен свят две от тези условия 

липсват, движението там не би следвало да е невъзможно. Дори и да приемем, че все 

пак е налично пространство, имайки предвид понятието „свят“, то все пак условието на 

времето, необходимо за движението, отсъства. Оттук бихме могли да кажем, че не 

животът е движение, а движението е израз на живота, функция на живота. Движението 

е част от феноменологията на живота. В някои форми на медитация, например, се 

изисква спиране потока на мисълта и издигане до чистото съзнание, защото 

движението винаги се свързва с феноменалното, докато ноуменалното предполага 

качеството абсолютност и следователно липса на движение. 

За Петър Дънов, Учителя, движението е характеристика на живота. Въпреки това, 

той има твърдения, сходни на казаното по-горе, т.е. че движението не е абсолютно и 

няма как да бъде такова: „В живота има движение.“ Вярно е, че движението е 

качество на живота; то произвежда живота. Значи може да става пренасяне на 

материали, но в живота има нещо съществено – това е Разумното, това е 
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Светлината. От това гледище във Вселената няма абсолютно никакво движение. 

Това може да ви смути малко – ще кажете: „Как във Вселената няма движение?“. 

Във Вселената има само едно малко мърдане – всяка частица се мърда на мястото 

си, тя трепти и никъде не отива. От Слънцето например не идват никакви частици, 

всяка негова частица само трепти на мястото си и това наричат движение… В тази 

мисъл има едно крайно противоречие и на пръв поглед това противоречие е грамадно. 

Вие казвате: „Аз се движа, а той иска да ни докаже, че няма движение“. Допуснете 

сега, че нашата Вселена, колкото и да е голяма, има свой радиус във вид на права 

линия, която се движи. Представете си, че линията е материална, дълга няколко 

трилиона километра и по нея са наредени живи същества. Да кажем, че завъртите 

тази линия с такава скорост, че тя може в 24 часа да обиколи един път цялата 

Вселена. Можете ли да изчислите крайната точка на това движение? Когато цялата 

линия, целият радиус направи едно голямо обръщане, точката, в която радиусът е 

опрян, няма да направи никакво движение, тя само ще се мърда на едно място. Ако 

това е само една проекция на нашия ум, то ние само мислим, че има движение 

(к.м. – б.а.).
62

 Тук П. Дънов има сходни на Аристотелевите мисли от Метафизика, в 

частта, в която се обсъжда неподвижния двигател, т.е. Бог. В античността тази дилема е 

дилемата Парменид-Хераклит. Философът Хераклит поддържа мотото „Panta rhei, panta 

chorei“ (от гр. Πάντα ρχει, πάντα χωρεί) или Всичко тече, всичко се променя. Тъкмо 

затова и според този философ и посветен в мистериите на древността „Не може човек 

да влезе два пъти в една и съща река“. Тъкмо противоположното е в хоризонта на друго 

голямо име в древността – Парменид: за него битието е „неизменно, единно, 

неподвижно и тъждествено на самото себе си“. В следващата си беседа от същия том 

Учителя потвърждава мисълта за недвижението в космоса: В миналата си беседа аз 

казах, че няма движение в Природата, има само някакво мърдане. Някои не са ме 

разбрали добре. В света има движение, но то е само частично, тъй го разбирам аз. 

Всичко в това безпределно пространство не се движи; ако цялата Вечност, ако 

цялата Вселена, ако целият Космос се движи, накъде ще отиде това? Цялото 

пространство е изпълнено с една субстанция. Едни философи поддържат 

движението, други го отричат. И едните са прави, и другите са прави, но 

едновременно има нещо в света, което се движи – подразбирам Абсолютната 

субстанция, или Реалност, от която е направена цялата Вселена. Когато се говори за 

движение, подразбирам промяна на формите – само там има движение. 

Движението всякога подразбира нов живот, или то е признак на някакъв нов свят, 

който се заражда. Аз казвам: само когато Вечното реши да се ограничи, тогава има 

движение. Следователно ние казваме: движат се само частиците на Цялото, а 

Цялото всякога седи в покой (к.м. – б.а.).
63

 Във философски смисъл тази мисъл е 

вярна: няма как Цялото, целокупното да се движи, тъй като в такъв случай то няма да е 

целокупно, а част, която се движи към нещо друго. В този план Парменид говори от 

гледище на Абсолютния Божествен свят, Хераклит – от гледище на физическия свят. 
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От друга страна, обаче, според П. Дънов движението е признак на разумността и 

там, където няма движение, не може да съществува и разумност.
64

 Тук е различен 

контекстът: той е не онтологически, както беше по-горе, а епистемологически и 

нравствен. Ако не се прави тази разлика, двете твърдения биха били в противоречие. 

Разбира се, тук трябва веднага да се добави, че по-горе разглеждахме движението и 

неговото присъствие или отсъствие с оглед на една онтологична перспектива. Във 

феноменологична перспектива нещата стоят точно обратното: движението е условие за 

развитието, а развитието е необходимост за човека, наложена му от по-висш принцип. 

С други думи, ако използваме понятията на Учителя Петър Дънов, в единия случай 

разгледахме движението от гледище на принципа и смисъла, в другия случай от 

гледище на факта и формата. По отношение на съзнанието на човека съществува един 

център, в който няма никакво движение, но няма и развития, няма живот. Ако живее 

само в центъра на своето съзнание, човек се намира в покой, в непроявено състояние. 

При това положение той не може да се развива. В центъра на човешкото съзнание 

няма никакво движение, никакви противоречия. Щом няма противоречия, човек не 

може да расте, не може да се развива. (к.м. – б.а.).
65

 Следователно с оглед процеса на 

еволюция, както индивидуална, така и общочовешка и космическа, движението е 

основен атрибут на съществуващото. 

На друго място Петър Дънов потвърждава, че задължително условие за 

движението е да съществува нещо, което не се движи: Сега ще направя едно малко 

отклонение, ще внеса едно вметнато предложение – ще кажа, че съвременните учени 

твърдят, че всичко в света се движи. Това твърдение на учените е наполовина 

вярно, защото, ако действително всичко се движи, тогава ние не бихме познали 

това движение – значи има нещо, което се движи върху нещо, което не се движи. 

Следователно по онова, което е постоянно, ние познаваме това, което се движи. Така 

че има нещо в света, което се движи върху недвижещото се, което се изменя върху 

неизменяемото. И тъй, в самите вас онова, което се движи, което се изменя, ви 

радва. Но същевременно във всяка душа, във всеки ум има нещо, което не се 

движи…(к.м. – б.а.).
66

 Следователно е вярно твърдението, че само развиващият се 

живот се движи, а живот, който не се развива, не се движи, той е една постоянна 

величина. Развиващият се живот се определя от онзи, който не се развива, или 

който не се диференцира, или който няма нужда да се проявява. 

Земята, Слънцето, всички планети се движат, всичко във Вселената е в 

движение. Единственото същество, което не се движи, е Бог, вън от Него всичко е 

в движение, но с различна степен на бързина (к.м. – б.а.).
67

 

Самото понятие за движение не би ни станало ясно и разбираемо, ако всичко се 

движеше, затова именно по-горе Учителя поставя въпроса в такъв контекст: за да има 

движещо се, трябва да има неподвижна основа, едва върху която нещо да се движи. 

Движението може да се разглежда дори като препятствие за постоянното 
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съприкосновение с неизменната абсолютна реалност: Понеже сме в движение, не 

можем да бъдем в постоянно съприкосновение с Реалността.
68

 Отношението между 

битие и небитие е друга една тема, свързана с реалността. В този пункт Петър Дънов се 

доближава до разбиранията за небитието като Божествена творческа бездна, из недрата 

на която се проявява света. Нещо повече, според П. Дънов Нищото е единствената 

реалност: Единственото реално нещо в света е Нищото. Нищото е неопределената 

реалност, а единицата е изявената реалност (к.м. – б.а.).
69

 Така темата се ситуира в 

отношението непроявено-проявено, при което Нищото е непроявената реалност, но все 

пак – реалност.  

Според Петър Дънов небитието, нищото е всъщност реалността: Дето е 

Любовта, там е животът, но Любовта не е живот; Любовта поддържа доброто, но 

не е добро; Любовта поддържа и разумността, но не е разумност. Любовта е всичко 

и нищо, обаче Небитието именно е реалността. Това, което не е, всъщност е; и 

това, което е, не е. Като разсъждавате по тоя начин, вие огъвате ума си. Ще 

кажете, че това е невъзможно. Зависи дали е възможно, или невъзможно (к.м. – 

б.а.).
70

 Много е вероятно тук мисълта за реалността на небитието да се отнася до 

невидимите светове. Думите Това, което не е, всъщност е; и това, което е, не е, освен 

в смисъла на тази онтологическа диалектика, да се отнасят и до отношението видима-

невидима реалност.  

Заслужава внимание една важна интерпретация на П. Дънов по темата, свързана с 

две понятия, които са смятани за характерни съответно за Запада и Изтока. Те са 

пълнота (pliroma) и празнота (shunya). Западната метафизика е повече метафизика на 

пълнотата на битието, докато източната в своите най-важни разгръщания е метафизика 

на празнотата, на отсъствието на битие и реалност. Всъщност невъзможното и 

непостижимото, безкрайното и далечното е извор на благата и реалността. 

Непостижимото и невъзможното е Бог, Който е велика реалност. Нещо повече, 

несъществуващото е всъщност реалност, която влияе на съществуващото. От 

нереалното произлиза реалното. Щастието и силите на човека се крият в невъзможното 

и непостижимото, а не обратното.
71

 

Какво означава нищото да се разглежда като реалност и въобще възможно ли е 

това? Не са ли двете контрадикторни понятия, т.е. взаимно изключващи се полюси. 

Всъщност диалектиката на реалността е свързана с едно по дълбокото разбиране за Бог 

и Неговото мистико-диалектическо разбиране. Петър Дънов твърди: Сам по Себе Си 

Абсолютният, Непостижимият е без форма. Той е „нищо“. Но това „нищо“ 

съдържа всичко в Себе Си. Ограничава се, без да се ограничи. Смалява се, без да се 

смали. Създава, но никога не се изтощава. Проявява се във всичко, но сам Той не е в 

проявеното. Крепи всичко – и отвътре, и отвън, но сам Той не взима участие в нищо. 

Уподобяваме Го на Светлина, на Разум – Логос. Но сам по Себе Си Той не е ни 

                                                           
68

 Дънов, П. Сила и Живот, т. 10, с. 417. 
69

 Дънов, П. ООК-3, с. 198. 
70

 Дънов, П. МОК-11, с. 96. 
71

 Дънов, П. МОК-10, с. 85; МОК-1930 г. Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили 

в природата", 7 Ноември 1930 г. 



 

172 
 

Светлина, ни Разум. Светлина, Разум – това са Негови прояви. Бог не присъства по 

един материален начин в света (к.м. – б.а.). Ако придадем на Нищото статут на 

реалност, с това не го ли превръщаме в нещо, в съществуващо? Не, нищото като 

реалност е условие за битието. То е необходимата празнота, в която да се „помести“ 

битието. Реалността като нищо е творческа потенция, нямаща форма и граници, която е 

празнота (шуня), но която, от друга страна, е пълнота (плирома). В този смисъл Бог е 

всичко. Не в някакъв мъгляв пантеистичен контекст, но като пълнота на всичко. Така 

Нищо и Всичко, Нищо и реалност не са контрадикторни, а комплементарни понятия, те 

взаимно се предполагат. Не бихме могли да мислим за всичкото без нищото, както и 

обратното. 

Диалектиката при Учителя Петър Дънов изпълнява някои важни функции, от 

които тук ще споменем три, пряко свързани помежду си: 

Първо. Антидогматичност, или в положителен смисъл – широко разбиране на 

Божествените идеи. 

Второ. Излизане отвъд възможни фиксирания в мисловни и езикови форми. 

Трето. Здравословна условност на понятията. В този пункт много често, 

обсъждайки дадена тема, Петър Дънов използва израза: „да допуснем“ – общо в над 

1200 беседи, приблизително в една четвърт от всички свои беседи. 

В метафизичен смисъл Божественото обема антагонизмите. То не може да бъде 

напъхано в нашите тесни понятия. В заключение можем да кажем, че философията на 

Петър Дънов е една интегрална философия, т.е. инклузивистка, а не ексклузивистка, 

или философия на включването, а не на изключването. Тя понякога е положително-

диалектическа, друг път духовно-практическа, а често и поетико-мистическа. 
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НАУЧНО И ВЪЗПИТАТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕКСТОВЕ И СМИСЪЛ 

НА ДВИЖНЕНИЯ ПРИ СЕДЕМТЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПАНЕВРИТМИЯТА 

д-р Георги Райков 

 

 

„Има смисъл да правите упражнения, 

 ако придобивате нещо от тях”  

УЧИТЕЛЯТ 

               ВЪВЕДЕНИЕ – ИЗХОДНИ  ПРЕДПОСТАВКИ  

        Учителят ни е оставил  о т к р и т и  в ъ п р о с и  по определени теми за да 

мислим и да се развиваме. И затова националната конференция е  необходима и 

актуална (1) . 

       Предлаганият доклад се отнася към тематично направление „Паневритмия”. 

       Като въведение към Паневритмията са седемте ( 6 + 1 ) упражнения (2), 

дадени също от Учителя.  

       Като Пантеософ Учителят ни е завещал физически и едновременно духовни 

упражнения за здраве, профилактика и лечение с научно и възпитателно значение.  

        Ще се засегнат само някои въпроси от темата на доклада, защото времето за 

един доклад е справедливо ограничено за да се изложат повече мнения – условие за по-

добро развитие на членовете на Духовна Общност „Бяло Братство”.  

       Като м о т о  на доклада са записани думите на  Учителя „Има смисъл да 

правите упражнения, ако придобивате  нещо от тях.           

        От упражненията се придобива нещо положително, ако се изпълняват 

правилно. А за да се изпълняват правилно е необходимо да има правилно описание, 

какъвто опит е направен в (2) и (6).                    

        Във връзка с правилното описание и изпълнение на упражненията е 

необходимо да се изясни и техния смисъл, тясно свързан с тяхното значение. 

НАУКА  И ВЪЗПИТАНИЕ  

ПРИ СЕДЕМТЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПАНЕВРИТМИЯТА 

       Разглеждането  на  седемте  упражнения  ще  бъде  относно с м и с ъ л а  им,  

разкриващ  и   з н а ч е н и е т о   им от гледна точка на наука и възпитание. 

       В предната корица на  у ч е б н о   п о с о б и е  за седемте ( 6 + 1 ) упражнения 

(2) е използвана за  м о т о  мисълта на Учителя: „Ако разбирахте смисъла им, никой 

от вас нямаше да гладува и боледува”. 

        Авторът на доклада счита, че тази мисъл на Учителя е оставена като  о т к р и 

т       в ъ п р о с, защото не е срещал някъде Учителят да е пояснил пред учениците си 

смисъла и значението на всичките седем упражнения, освен за седмото: „Аз ви дадох 

това упражнение за да се лекувате”. В настоящия доклад се прави опит  да се 

отговори на този открит въпрос – с м и с ъ л ъ т   н а   с е д е м т е   у п р а ж н е н и я.  
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       Това би могло да стане ч р е з  т е к с т а  на  формулите, дадени в  седемте 

упражнения  и  д в и ж е н и я т а  на крайниците,  к о о р д и н и р а н и   с  т р и т е     

е т а п а   н а   д ъ л б о к о т о   д и ш а н е.  

        При първите три упражнения  ф о р м у л и т е,  които водещият 

упражненията изговаря на разбираем глас преди започване на изпълнението на всяко 

едно от седемте упражнения звучат като  м о л и т в и  за да се получат Божиите 

Благословение, Любов и Правда. 

       Всички участници изговарят мислено и други вторични формули, 

съответстващи на основната формула.  

       Двойките  формули за първите три упражнения І, ІІ и ІІІ са дадени  от 

Учителя както следва (2): 

        І.   „Господи, да дойде  Твоето  Благословение  върху  мен” и 

             „Влизам в ъ в  в р ъ з к а  с Божественото в себе си и  в  с ъ г л а с и е  с 

Разумността в Природата”;  

       ІІ.   „Да се изпълни душата ми с Божията Любов” и  

             „Влизам  в ъ в  в р ъ з к а  с Природата, вземам от нея и го предавам на 

Земята. Аз съм   в   с ъ г л а с и е   с Любовта”;  

       ІІІ.   „Да възрастне в мен Божията Правда и 

               „Аз съм   в   е д и н с т в о   с Невидимия Разумен свят;       

       С м и с ъ л ъ т   н а   д в и ж е н и я т а   н а   р ъ ц е т е  при седемте 

упражнения е свързан с постоянната циркулация на енергия във Всемира ( Космоса ), с 

двупосочното предаване на енергия например от Слънцето към Земята и от Земята към 

Слънцето. Това най-образно и по-пълно е представено с второто упражнение ІІ:   

       И з д и г а н е т о  н а  р ъ ц е т е  от „изходно положение” означава стремеж 

към Всевишния за получаване на мисловно-информационна енергия от Бога, 

координирано с първия  от  трите  етапа  на  дълбокото дишане – „в д и ш в а н е”.  

       И з д и г н а т о т о  и доведено до успоредно  п о л о ж е н и е  на ръцете и 

изнасянето или прибирането на крак са координирани с втория етап на дълбокото  

дишане  – „з а д ъ р ж а н е”  на вдишания въздух, на приетата енергия от Слънцето. 

        С в а л я н е т о  и м  с приклякване на тялото се координира с  третия етап 

от дълбокото дишане – „и з д и ш в а н е”  и означава стремеж с Любов енергията да се 

предаде на Земята. Свалянето на успоредните ръце до земята може да се тълкува като 

спускане на кофата на багер. 

       Началната част от втората комбинация от движения при второто упражнение 

ІІ символизира   „з а г р е б в а н е”   с  ръцете,  т. е.  получаване на енергия от Земята и 

нейното  и з п р а щ а н е  също с Любов към Слънцето със следващото издигане на 

ръцете. 

        Останалите четири формули  към упражнения ІV, V, VІ и VІІ са пък о б е щ а 

н и я     к ъ м  Б о г а : да Му служим, да се радваме на делата и благата Му, да ходим в 

Пътя на Истината, който ни е посочил Бог и да Го славословим с песните си, както 

това е извършено в Псалмите от Библията. Тези 4 формули са следните: 
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       ІV.  „Ще Ти служа, Господи, с всичката си душа” и две вторични формули: 

      1. „Изхвърлям дисхармонията на сърцето си навън”, която се произнася 

когато ръцете се движат от дясно хоризонтално положение наляво и надолу до най-

долното им вертикално положение;  

      2.  „Изхвърлям безпокойствието на ума си навън” – когато ръцете се движат 

от ляво хоризонтално положение надясно и надолу до най-долното им вертикално 

положение.  

       Д в и ж е н и я т а   н а   р ъ ц е т е   н а д о л у  при двете вторични формули са 

свързани  с  п р и к л я к в а н е  ( движение на цялото тяло надолу ), координирани 

класически с „издишване” на вдишания въздух. Тези движения и „издишване” 

отговарят на едно „и з х в ъ р л я н е” или о с в о б о ж д а в а н е  от излишна и/или 

отрицателна енергия от тялото на участващия ( от сърцето и мозъка ) към Земята. Това 

е също  з д р а в о с л о в н о,  както получаването на положителна енергия. Затова  с 

такова  правилно  изпълнение  участниците „н я м а  да  б о л е д у в а т” – логично 

обяснение на смисъла на мисълта на Учителя – мото от предната корица на (2).  

      С м и с ъ л ъ т  н а  д в и ж е н и я т а  н а  р ъ ц е т е  н а д о л у  с  п р и к л я к в 

а н е  на цялото тяло може да се тълкува  още и като слизане на човека в живота – 

движение назад за да се коригира грешка или да се извърши добро, което се цени от 

Бог;   

     V. „Ще се радвам, Господи, на твоите блага и дела” също с две вторични 

формули.     

      Тъй като тези две формули са кратки, разумно е те да се произнасят мислено 

преди съответните движения, както следва: 

      „Уравновесявам сърцето си” – преди момента, когато десният крак, от 

изходно положение до левия, с първо начално движение назад започва да очертава 

четвърт кръг около левия до положение зад петата му. Без прекъсване на движенията, 

десният крак обикаля левия в 4 половин окръжности, при които четните второ и 

четвърто движения на десния крак са в посока обратна на движението на часовниковата 

стрелка до пред пръстите на левия крак, а нечетните трето и пето движения са в посока 

на движение на часовниковата стрелка до положение зад петата на левия крак. Като 

последно шесто движение десният крак от долепен голям пръст на земята се придвижва 

максимално назад и малко на дясно за да може при приклякването коляното на десния 

крак да бъде до петата на левия крак за да се получи необходимата „геометрия” на 

краката (2).  

      „Уравновесявам ума си” – преди момента, когато левия крак започва да 

изпълнява аналогични и дуални движения, но очертава 5 половин окръжности  с 

разположение  около десния с начална посока на движение назад, обратна на 

движението на часовниковата стрелка. 

         Или  при  това  пето  упражнение  п о л з а т а  за  сърцето  и ума  е 

уравновесяването им, което е важно за осигуряване на прехрана и здраве. 

         Движението на един от двата крака около другия е свързано със 

„задържане” на вдишания въздух, т.е. на получената от въздуха енергия;  
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VІ.   „Ще ходя, Господи, в Пътя на Истината”; 

        Към тази основна формула има две групи от по 6 вторични формули, които 

се произнасят мислено от всички участници. Тези 12 формули са дадени в (2) и ще се 

отбележат в обобщаващия абзац за седемте упражнения. 12 е свещено число: броят на 

Апостолите на Христос, зодиакалните знаци, месеците от годината и др. ;  

        VІІ. „Ще пея, Господи, и ще Те славословя с цялата си душа”.    

       При това седмо упражнение участниците пеят седемте ноти на „Гамата” 

плюс горно „до” и мислено съзнанието им трябва да е проникнато от посочената 

формула. 

        За пеенето У ч и т е л я т  е казал: Вземай вярно тона „ре”, пей прекрасно 

„фа”, завърши със „сол” добре и в живота ти ще получиш всичко, което ти желаеш” 

– мисъл дори по-обхватна от мотото в учебното пособие (2) за всичките 7 упражнения.      

С л е д о в а т е л н о  за да имаме максимална полза от седмото упражнение, трябва да 

пеем вярно нотите от „Гамата”. 

        С м и с ъ л ъ т   н а   н о т и т е  от музикалната стълбица при седмото 

упражнение е пояснен от  У ч и т е л я  (2), стр. 71-72 и няма да се разглежда. 

        И така, в седмото упражнение „Г а м а т а” има движения, съпроводени с 

трикратно пеене  на  всичките ( 7 + 1 ) музикални  ноти, което има  з д р а в о с л о в н о  

в л и я н и е. Затова за седмото упражнение Учителят е изразил спомената в 

доклада на стр. 2, първи абзац мисъл: „Аз ви дадох това упражнение за да се 

лекувате” от посочената в (2) използвана литература (18). Тези думи за седмото 

упражнение могат да се тълкуват, че то е средство за лечение след заболяване. 

       Както е посочено в мотото на предната корица на (2), съгласно Учителя 

седемте упражнения са за предотвратяване на глад и болест.  Учителят  ги  счита  за   м 

н о г о  п о л е з н и, защото са съчетание от изговаряне на  ф о р м у л и   с   д в и ж е н и 

я, абсолютно точно класически координирани с трите етапа на „дълбокото дишане” на 

въздух при първите 5 упражнения, с изключение на шесто и трикратните комбинации 

от движения и пеене на нотите от музикалната стълбица при последното седмо 

упражнение.  

        Тези седем упражнения са  н а у ч н о  обосновани елементи от  в ъ з п и т а н 

и е, което ни дава Учителя, защото при  такова съчетание се извършва качествен обмен 

на информационна енергия с Невидимия Разумен Свят.   

        О т н о с н о   ф о р м у л и т е  въобще Учителят е казал следното (2): 

„Формулите трябва да се употребяват ( изговарят ) с дълбоко и свято чувство. 

        Едно нещо трябва да знаете: Вие не може да приложите една формула на 

Бялото Братство вътре в Живата ( Разумната ) Природа, ако имате прегрешение.   

Не се ли свържете със законите на Бога, с тия велики сили на Природата, тия 

формули не струват нищо, тия формули ще имат обратни ( отрицателни ) резултати 

върху вас”    
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       Н у ж н о  е  п о з н а н и е  за получаване на прави ( положителни ) резултати, 

което може да става напълно само при правилно изпълнение на седемте упражнения и 

тези от Паневритмията. 

       З а   ф о р м у л и т е   п р и   с е д е м т е   у п р а ж н е н и я  може да се 

направи следното  о б о б щ е н и е:  

       Когато се изпълни душата на човека с Божията Любов, когато възрастне в 

него Божията правда, когато служи на Бога с всичката си душа, ще дойде Божието  

благословение върху него, ще се радва на Божиите блага и дела, Божият Дух ще 

очисти и благослови физическото му тяло, Христовият Дух на Любовта – 

астралното му тяло за да познае Единството на Живота и Любовта, а Светият Дух 

и Духът на Учителя Бейнса Дуно – умственото му тяло (2). 

        И това може да  стане с правилно изпълнение на седемте упражнения, 

придружено с  м о л и т в и  чрез трите формули от първите три упражнения  и  о б е щ а 

н и я  с четирите формули от останалите четири от всичките седем упражнения.     

       П о   о т н о ш е н и е   н а   м о л и т в и т е  Учителят е казал: „ Някои 

мислят, че като се помолят или помислят за нещо, и се случва. Тая мисъл или молитва 

трябва да  я чувствате дълбоко и тогава тя ще се предаде в Божествения свят. Не 

какво мислите за своите нужди, но как ги чувствате (5).       

        А  щ о  с е  к а с а е  до  о б е щ а н и я т а, те трябва никога да не се забравят и 

винаги да се изпълняват. Тогава ще се чуят и изпълнят молитвите към Невидимия 

Разумен Свят.  

        И  т ъ й, когато сe разбира по изложения по-горе начин смисъла на седемте 

(6 + 1) упражнения, „н и к о й   н я м а   д а г л а д у в а  и  б о л е д у в а”, защото ще 

има Божието благословение за благоденствие. А истински вярващите в Бог знаят, че 

нищо добро и лошо не става без Божието Благословение. Затова в Сборника от песни, 

молитви, псалми и формули на Бялото Братство има песен „В начало бе Словото” с 

текст в първите три стиха на втория куплет : 

        Всичко чрез Него стана  

        и което е станало,  

        нищо без Него не стана.     

О б о б щ е н о   к а з а н о   з а   с е д е м т е   у п р а ж н е н и я:  

        Когато изпълнителят разбира смисъла  и  ползата  от  правилното  

изпълнение  на   седемте упражнения (2), той „няма да гладува и боледува”, защото с 

практикуването им той може ежедневно да моли Бог да му даде Благословение, Любов и 

Правда и да обещава на Бог да му служи с цялата си душа за да се радва на Божиите 

дела и блага ( „няма да гладува” ), да ходи в пътя на Истината за да може Духовете 

на Бог, Христос и Учителя да очистят неговото физическо, астрално и умствено 

тела     („няма да боледува”), когато той обещае да пее и славослови  Бог с цялата си 

душа. 

ВЪЗПИТАНИЕ  С  НАУЧНО ОБЯСНЕНИЕ ЗА ПОЛЗАТА ОТ  ПАНЕВРИТМИЯ 
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       В ъ з п и т а н и е т о включва посочване на препоръчвани дейности в живота 

на хората и ползите от тях.  

        Б о г  ж е л а е  о т  н а с  да бъдем послушни, да спазваме Неговите Закони и 

Правила, които съответстват на Най-висшата, Божествената Наука, да придобием петте 

Добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел, които ще направят 

хората щастливи (3). В най-тесен смисъл на думата Добродетел се разбира 

безвъзвратно служене на Бога  (4), изпълнение на Неговата воля.             

       Петте добродетели са записани във фигура „П е н т а г р а м”, представена от 

Учителя на неговите ученици – съвременници.  Това не е обикновена, а окултна 

фигура, тя е построена по окултни закони, тя е окултен символ и представлява  п ъ т 

к ъ м   и с т и н с к и я   ж и в о т,  символизира п ъ т я  н а  ч о в е ш к а т а  д у ш а  

к ъ м  Б о г а. Изобразените рисунки посочват нарастващите трудности по този 

път, който е   т р у д е н,  н о   с л а в е н. 

        Приеме ли човек Пентаграма, трябва да работи за Слава Божия. Ако го 

използва правилно ( ако играе правилно част ІІІ „Пентаграм” от Паневритмията ), 

тогава Пентаграмът ще бъде източник на богатство и благословение (4). Тази мисъл 

e в унисон с думите на Учителя за седемте упражнения: „Ако разбирахте смисъла им, 

никой от вас нямаше да гладува и боледува” – вижда се Природния Принцип на  

съответствието между седемте упражнения и Паневритмията.      

       В окръжност около петолъчката на Пентаграма е записана мисълта на 

Учителя: „В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа” (4). Ако 

изпълнява волята на Бога, човек ще бъде силен за да преодолява трудностите в живота. 

       Един елемент на възпитание от Учителя е практикуване на П а н е в р и т м и я 

т а  през пролетно – летния сезон на годината от 22.03. до 22.09  включително. 

       Има еднакви и подобни д в и ж е н и я  при седемте упражнения и 

Паневритмията. Например издигането на ръцете нагоре означава стремеж към Бога за 

да се получи неговото Благословение – положителна енергия през дланите им, 

включително чрез „вдишване” на въздух. 

       Съществува връзка между  ф и л о с о ф и я т а   н а   Ж и в о т а   н а   х о р а т 

а  н а   

З е м я т а, залегнала п р и   с е д е м т е  у п р а ж н е н и я,   и   в   т е к с т   о т  

някои части  на  П а н е в р и т м и я т а.  

       Много точно и кратко се разкрива възпитателното значение и ползата от 

практикуване на Паневритмията в  т е к с т а  на упражнение № 26 „На ранина” (6), 

стр. 228:              „Кой  н а  р а н и н а  става да играй 

                             п о  з е л е н а т а   т р е в а   и  н а  б и с т р а т а   р о с а, 

                             той  щ е  б ъ д е   в е ч н о  м л а д, з д р а в  и  с и л е н  и  б о г а 

т, 

                             щ е  с е  у ч и  н а й - д о б р е, н я м а  н и в г а  д а  у м р е” (6). 

Ето и   н я к о и   о б я с н е н и я  :  
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       1.  З а щ о  н а  р а н и н а ? – Отговор на този въпрос се намира в думите на  

Учителя:„Това,което може да ви даде Зората, никой друг не може да ви даде”.  

       Един опит за  н а у ч н о  о б я с н е н и е   н а   п о л з а т а   о т   п ъ р в и т е  л 

ъ ч и   н а  и з г р я в а щ о т о   с л ъ н ц е   е направен в (6), стр.228.                                      

       2.  З а щ о  п о  з е л е н а т а  т р е в а  и  то  боси ? – Тогава контактът със 

Земята е по-надежден. По тази начин на контакт излишната или негативна енергия в 

тялото на човека се предава на Земята по-лесно, поради по-малко съпротивление. 

       А  б и с т р а т а  р о с а  е Божие Благословение. 

       3.  З н а ч е н и е т о – Ползата се вижда от последните два реда на 

четиристишието: в е ч н а  м л а д о с т,  ф и з и ч е с к о  з д р а в е,  с и л и,  б о г а т с т 

в о,  у с п е ш н о у ч е н и е,  б е з с м ъ р т и е,  т.е.  п о л з а  във физическо и духовно 

отношение. 

        Духовната младост не се измерва с годините. Тя е вечна (3), стр. 229.        

         Смисълът и ползата от седемте упражнения е доизяснено в текст от 

упражнение № 26 „На ранина” от П а н е в р и т м и я т а,: Когато практикуващият на 

ранина осъзнае, че смисълът на неговия живот е да почита ( славослови ) и служи на 

Бога –          в ъ з п и т а н и е  от седемте упражнения (2) и какво получава от 

правилното изпълнение на Паневритмията (6), той ще бъде: 

        -  вечно млад, здрав  и силен ( от здравословния си живот ); 

        -  и богат ( ще има необходимите приходи – дар от Бога ); 

        -  ще се учи най – добре, защото ще усвоява Б о ж е с т в е н а   н а у к а; 

        - няма нивга да умре, защото е извършил своето духовно раждане –

„новораждане” за „вечен живот” (3) .  

 

ОБОБЩЕНИЕ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Казаното в доклада би могло да се обобщи в следното заключение:  

       Всемировият Учител Петър Дънов – Бейнса Дуно поднася  В ъ з п и т а н и е  

преди всичко на свои ученици, последователи и  симпатизанти, но и на всички хора по 

света, н а  б а з а  н а  Най-висшата,  Б о ж е с т в е н а т а  Н а у к а.  

       Той проповядва Н о в а   К у л т у р а, която предстои да се възприеме от 

човечеството на Земята. 

       За   В ъ з п и т а н и е т о   на   Н о в а т а   К у л т у р а   Учителят  е  дал  

следните  д в е   ф и л о с о ф с к и   о б я с н е н и я :  

       „Новото трудно се приема” и  свързаната с  този  факт друга  в е л и к а  м и 

с ъ л : 

       „Ние можем да доведем коня до извора, но не можем да го накараме да пие”.  

       И  във  връзка  с  тези  две  философски  обяснения  Учителят  ни  дава  

следните    д в е  д у х о в н и   п р е п о р ъ к и : 

        „Бъдете снизходителни един към друг”; 

        „Изслушвайте се внимателно”. 
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        На база на тези възпитателни 2 обяснения и 2 препоръки, дадени с общо 4 

изречения  на Учителя, авторът на доклада отправя  а п е л  към участниците в 

Конференцията и всички ученици, последователи и симпатизанти на Учителя: Нека да 

си помагаме взаимно с обмен на информация чрез конструктивна дискусия за да 

служим заедно на Бог, Христос и Учителя, както те искат.                                               
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ПАНЕВРИТМИЯ И БРЕМЕННОСТ 

доц. д-р Людмила Червенкова 

 

Увод  

Жените имат множество ползи, ако не са обездвижени по време на бременността. 

Същевременно промените, които настъпват по време на бременността налагат 

предпазливост при избора на спорт или физическа активност от бременната жена. 

Здравните организации, публикуващи официални препоръки относно физическата 

активност по време на бременност, посочват определени заболявания и симптоми, 

които налагат ограничаване на физическата активност и спорта при бременните с 

такива здравословни проблеми (абсолютни и относителни противопоказания за 

физическа активност и спорт) (Evenson et al., 2014; Mottola et al., 2018; ACOG, 2015).  

За здравите жени, които нямат проблемна бременност се препоръчва физическа 

активност с ниска и средна интензивност и да съблюдават предпазни мерки за 

безопасност при физическа активност по време на бременността си като: 1) да избягват 

физическата активност при прекомерна топлина, особено при висока влажност; 2) да 

избягват дейности/спортове, които включват физически сблъсък (баскетбол, футбол и 

т. н.) или опасност от падане (каране на колело, каране на ски със спускане от високо, 

водни ски, сърф и т. н.); 3) Да не практикуват гмуркането като спорт; 4) жените, 

живеещи на ниска надморска височина трябва да избягват физическата активност на 

голяма надморска височина (над 2500 м). Тези, които обмислят физическа активност 

над тази височина, трябва да потърсят надзор от гинеколог с познания за въздействието 

на голяма надморска височина върху състоянието на майката и плода; 5) Да не се 

провеждат тренировки, които водят да задух или изтощение (Mottola et al., 2018; 

ACOG, 2015). 

Практикуването на Паневритмия при здрави физически активни лица е дейност с 

ниска или средна интензивност. Тя не води до риск от падане или физически сблъсък и 

като цяло отговаря на препоръките за безопасна физическа активност за здрави 

бременни жени. При здрави бременни единствената препоръчителна модификация на 

Паневритмията е да не се изпълняват във втория и третия триместър трите леки 

подскока в упражнението „Скачане“. Установено е, че при зрели хора Паневритмията 

намалява стреса, депресивните симптоми и тревожността и увеличава позитивните 

емоции, устойчивостта на стрес, оптимизма, удовлетвореността от живота и щастието 

(Червенкова, 2013). Всичко това сочи заниманията с Паневритмия като добър кандидат 

за безопасна двигателна активност, която влияе положително на психо-физическото 

състояние на здравата бременна жена и на детето, което тя носи. 

Целта на настоящето изследване е да се установи и представи наличния до 

момента практически опит на жени, практикували Паневритмия по време на 

бременността си. 

Изследваните лица са 17 жени на възраст 29-51 г. (средна възраст 39г., SD=6,96), 

които са се занимавали с Паневритмия по време на своя бременност, когато са били на 

възраст 24-43 г. (средна възраст 32,6 г., SD=6,18).  
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За изследването беше съставен въпросник (приложение 1), който през 2018 г. 

предоставихме в електронен вид онлайн за попълване от изследваните жени, събрани 

чрез съобщения в интернет. 

 

Резултати и обсъждане 

На въпроса „Бяхте ли в добро здраве по време на Вашата бременност?“ 100% от 

анкетираните (17 лица) отговарят с „да“. На въпроса „Имахте ли диагностицирани от 

лекар здравословни проблеми или хронични заболявания по време на бременността 

си?“ получихме 14 отрицателни (82,4%) отговора и три положителни (17,6%). Три от 

жените посочват, че са имали съответно следните диагностицирани от лекар 

здравословни проблеми: ингвинална херния, разширени вени на вулвата, 

прокървявания със съмнения за отлепване на плацента. Последната отбелязва, че е била 

предпазлива при изпълнението нa упражнението "Скачане " (при него се изпълняват 5 

леки подскока). Може да заключим, че мнозинството от анкетираните от нас жени са 

били здрави и с неусложнена бременност. 

Всичките 17 изследвани са практикували Паневритмия преди бременността си и 

по време на нея. Те са изпълнявали цялата Паневритмия, която е аеробна двигателна 

активност (вероятно с ниска до средна интензивност за тях), продължаваща около 70 

минути и изпълнявана традиционно с две по-големи паузи за престрояване на групата 

(преди втория и преди третия паневритмичен дял) и 18 малки паузи от 15-30 сек. за 

почивка (между упражненията с номера 10-28).  

Една от анкетираните жени споделя, че е играла Паневритмия и при трите си 

бременности, друга е играла Паневритмия по време на две свои бременности, а трета е 

играла Паневритмия по време на предната си бременност и пак играе Паневритмия по 

време на настоящата си бременност (попълнила е въпросника, когато е била в 7-ми 

месец, 26 г.с). 

 Установихме, че периодът на заниманията с Паневритмия преди бременността на 

анкетираните е много разнообразен  като най-често посочваните давности на 

практикуване са: над 10 години, 6 месеца и 2-3 години (табл. 1).  

Табл. 1. Давност на практиката на Паневритмия преди бременността 

Класиране по % Давност Брой отговори % от изследваните 

1 Над 10 г. 5 29,4 

2 6 месеца 4 23,5 

3 2-3 години 3 17,6 

4 4-5 години 2 11,8 

5 6-10 години 2 11,8 

6 3-5 месеца 1 5,9 
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Една от изследваните жени е играла Паневритмия на открито в 1-6 месец на 

бременността си и докато все още е била бременна, е посещавала курс за начално 

обучение по Паневритмия.    

Паневритмия се практикува ежегодно в продължение на 6 месеца (у нас и в 

северното полукълбо на Земята от 22 март до 22 септември) и тази обща практика на 

открито покрива само 6 месеца от която и да е бременност. Затова една от анкетираните 

допълнително уточнява: „Месеците, през които не съм практикувала Паневритмия бяха 

зимните месеци, когато не се играе.“ 

Анкетираните от нас жени споделят, че по време на бременността си в тези 6 

месеца те са практикували Паневритмия с честота 1 до 7 пъти седмично (средно за 

групата 3 пъти седмично). Допълнително една от тях посочва: „Не съм играла през 

цялата бременност Паневритмия, но слушах нейната музика много често през деня, 

включително и на работа, и това ми действаше много зареждащо“. А друга споделя, че 

нейните заниманията с Паневритмия са били през цялата ѝ бременност, защото извън 

паневритмичния сезон е преподавала упражненията на Паневритмията на деца: 

„работехме върху текста, рисувахме, слушахме, пеехме, играехме (един път седмично). 

Чувствах се щастлива, пълноценна, активна, изпълнена с енергия за даване.“ 

Обобщените отговори на въпроса през кои месеци на бременността си 

изследваните са практикували Паневритмия са видни на фиг. 1. 

 

 

Фиг. 1. Месеци на бременността, в които анкетираните са практикували 

Паневритмия 

 

Данните на фиг. 1 показват, че общо изследваните бременни жени са 

практикували Паневритмия през всички месеци на бременността, което отразява 

нейната достъпност за тях през цялата бременност. Поотделно анкетираните са 

посочили, че са практикували Паневритмия през три до седем месеца от бременността 

47,10% 

52,90% 

64,70% 

76,50% 

76,50% 

58,80% 

52,90% 

47,10% 

58,80% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

9 месец 

8 месец 

7 месец 

6 месец 

5 месец 

4 месец 

3 месец 

2 месец 

1 месец 

В кои месеци на бремеността са играли 
Паневритмия (% от всички 17 изследвани) 



 

184 
 

си. А една е посочила, че е практикувала Паневритмия на открито от 1 до 9 месец и 

това обобщено се отнася за двете ѝ бременности с практикуване на Паневритмия. 

На въпроса за това какво ги е мотивирало за заниманията с Паневритмия през 

тяхната бременност най-често посочвания мотив (6 броя) е благотворното влияние на 

Паневритмията върху плода. Всички отговори на този въпрос са представени в табл. 2 

Табл. 2. Мотивация за заниманията с Паневритмия 

       Какво ви мотивираше да се занимавате с Паневритмия през бременността Ви? 

o Раздвижвах тялото без да го претоварвам, чувствах се по-добре 

психически и физически с паневритмията и смятам, че това се отразяваше добре и на 

детето, което носех. 

o Невероятното усещане, физическото и духовно въздействие както 

върху мен така и върху детето в мен. 

o Мотивира ме същността на тази практика. Обичам я и желая да споделя 

това, което смятам за смислено и добро, с детето си. Знам, че това е правилно. 

o Любовта към слънцето, въздуха, движението, музиката... 

o Усещах се добре.  

o Вече бях изпитала всестранното благотворно и незаменимо влияние на 

Паневритмията върху себе си и бях убедена,че това е най-доброто за растящия нов 

живот в мен.  

o Чувството на Радост,завършеност и хармония. 

o Благотворното влияние върху плода 

o Желанието за музикални движения сред природата, доброто 

въздействие  върху плода 

o Доставяше ми удоволствие. 

o Важността ѝ в живота ми. 

o Ползотворното влияние на Паневритмията върху плода. 

o Начин на живот.  

o Тя е част от духовните ми практики. 

o Обичам Паневритмията заради музиката на Учителя и заради 

усещането, че в Паневритмията е събрано всичко: музика, слово, движения, човек 

играе сам, с партньора си и с всички, и това е като в живота. 

o Достъпността на движенията и по-скоро комбинирането им с 

вдъхновяващите музика и текст. 

 

На централните въпроси за това как са се чувствали психически по време на 

заниманията си с Паневритмия и след тях съответно 15 и 16 от анкетираните дават 

отговори, които са представени в табл. 3     
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Табл. 3. Отговори на въпросите как са се чувствали психически по време на  

Паневритмия и след нея  

1

№ 

По време на Паневритмия психически се 

чувствах  
След Паневритмия психически се чувствах  

1 
Спокойна и концентрирана, което ми 

помагаше да снема стреса и 

напрежението.  

Обичайно в по-добро състояние на тялото, 

емоциите и с повече виталност. / 

Паневритмията ми носеше спокойствие и 

радост. 

2 Уникално - невероятно осъзнато усещане  Много спокойна и щастлива 

3 

Различно отколкото като не бях бременна. 

Сетивата през бременността са в друг 

режим. Имах моменти на голяма вътрешна 

пълнота, радост, усещане за светлина и 

яснота в съзнанието.   

Нормално. Бременността ми беше много 

светъл период цялостно. 

4 Отлично  Добре 

5 Прекрасно  
Още по-прекрасно, исках да продължа още 

да играя 

6 Вдъхновена,окрилена,радостна   Балансирана,спокойна,ведра,одухотворена 

7 Спокойна  Много добре 

8 Много добре  Заредена 

9 Чудесно  Вдъхновена 

10 Изпитвах удовлетворение.  Удовлетворена. 

11 Хармонизирана  Хармонизирана 

12  -  Отлично 

13 Отлично   

Приповдигнато. / Денят след изиграна 

Паневритмия беше ползотворен. Имах 

прилив на енергия. 

14 Спокойна и радостна, с разширено 

съзнание.  

Също спокойна и радостна, с разширено 

съзнание. / Мисля, че благодарение на 

Паневритмията усещах бебетата си много 

ясно, и през трите бременности. 

Паневритмията повиши емпатията ми. 

15 Радостна и вдъхновена.  Още по-радостна и вдъхновена 

16 Отлично   Отлично.  
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16 от жените отговарят на въпроса „Как се чувствахте физически по време на 

заниманията с Паневритмия през бременността Ви?“. Сало две от тях съобщават за 

наличие на умора („Леко изморена понякога“ и „В началото на бременността се 

чувствах изморена и слаба по време на Паневритмията. След 5-ия месец се чувствах 

добре по време на Паневритмия.“). Останалите 14 анкетирани посочват, че физически 

са се чувствали добре и отлично по време на Паневритмия, давайки следните отговори:  

„Добре“ , „В тонус, в хармония, лека и щастлива“, „Много добре“, „Нямах проблеми“, 

„Отлично“, „Много добре, нямаше умора“,“, „Перфектно“, „В добър тонус и 

кондиция“, „И физически,и психически много добре и спокойна“, „в кондиция“ , 

„Прекрасно“, „Силна“, „Много добре – без проблеми, много енергична и тонизирана. В 

края на бременността центъра на тежестта на тялото ми беше изместено предвид вече 

наедрелия корем, и самото усещане физически беше малко по-странно. Дори първите 

пъти ми трябваше малко повече усилие за да намеря баланса на тялото си, но е никакъв 

случай не ми е било трудно или тежко“, „Подвижна, лека (въпреки напредващата 

бременност) и изпълнена с много енергия“. 

 На въпроса дали са имали физически оплаквания при или след заниманията им с 

Паневритмия по време на тяхната бременност мнозинството жени отговарят, че не са 

имали никакви физически оплаквания (14 отговора), а една не дава отговор. Само две 

отговарят положително. Първата уточнява: „след "Евера" кръстът ме болеше, но след 

"Скачане" всичко се нормализираше“. Упражнението „Скачане“ от Паневритмията 

винаги се изпълнява за около 40 сек. и винаги след упражнението „Евера“. 

Следователно само една от жените посочва, че при нея се е появявала болка в кръста 

след упражнението „Евера“ и съвсем скоро (след около 40 или 50 сек., ако и броим и 

паузата) тази болка е преминавала.  Другата майка, дала положителен отговор 

уточнява, че единственото ѝ оплакване е било, че в 8-9-ти месец при гореща сутрин 

лесно се изморявала, ако играела Паневритмия и пеела докато играе.  

 За да имаме още един ориентир за големината на физическото натоварване, 

което бременните са усещали ги запитахме дали забележимо се е учестявало дишането 

им при заниманията с Паневритмия през бременността им. Орицателен отговор на този 

въпрос дават 14 (82,4 %) от жените, а 3 (17,6 %) отговарят положително. Една уточнява, 

че е забелязвала учестяване на дишането си само в третия триместър на бременността 

си, когато е играела Паневритмия на около 500 м надморска височина. Втората и 

уточняват, че е наблюдавала слабо учестяване на дишането си в шести месец, на 

морското равнище. А третата посочва, че дишането й се е учестявало при изпълнение 

на паневритмичните упражнения в деветия месец но бременността ѝ единствено ако се 

е старала да пее докато играе или в много горещо време като в тези случаи е играела 

Паневритмия на Рилските езера (на 2200 м. надморска височина) и уточнява: „тогава 

просто спирах, за да си почивам“.  

При подходяща аклиматизация, физическата активност с умерена интензивност 

на височина до 1800–2500 м не изглежда да променя значително благосъстоянието на 

майката или плода. Въпреки това, жените трябва да бъдат предпазливи с туризъм на 

места, където биха могли да паднат (Mottola et al., 2018).  
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Допълнителен преглед на резултатите ни показа, че от изследваните от нас здрави 

жени 13 (76,5%) са практикували Паневритмия през и през третия триместър (7, 8 и 9 

месец) на бременността си. 10 от тях не са наблюдавали учестяване на дишането си по 

време на Паневритмия и само една от тях съобщава за лека умора понякога. Това 

показва, че дори в третия триместър повечето изследвани от нас здрави бременни са 

понасяли безпроблемно невисокото за тях физическо натоварване при Паневритмия. 

Достъпен начин за установяване на интензивността на упражняване става 

благодарение на установената връзка между нивото на физическото натоварване и 

дишането. Известно е, че ако при физическа активност човек може да говори и пее без 

да се задъхва, то той се упражнява с ниска за него интензивност. Ако можете спокойно 

да говори, но не и да пее по време на физическа активност, тя е с умерена интензивност 

(Godin & Hansen, 2015).  

Прието е, че докато играят Паневритмия може участниците в нея да си пеят тихо 

паневритмичните песни.  За три от изследваните от нас жени има информация, че са 

пеели по време на Паневритмия и през третия триместър на бременността. Една от тях 

вече коментирахме със споделянето ѝ, че в 9 месец на 2200 метра н. в. в горещ ден или 

ако пее докато играе е забелязвала учестяване на дишането си при Паневритмия и е 

имала нужда да спре извънредно за почивка. Това показва, че в този случай 

интензивността на нейното натоварване е била към средна. Друга от анкетираните 

споделя: „Дишането и пеенето по време на Паневритмия ми се отразяваше много добре. 

В началните месеци дишането ми помагаше да не ми се гади. През третия триместър се 

изморявах по-бързо, защото пеех и паузите между упражненията ги чувствах като 

необходимост“. Следователно интензивността на упражняването при Паневритмията за 

нея е била ниска в началните месеци на бременността и ниска клоняща към средна през 

третия триместър. 

В табл. 4 са обобщени отговорите на въпросите с номера 14 и 16 от нашия 

въпросник (виден в приложение 1).  

 

Табл. 4. Посочени положителни резултати за физическото състояние и здравето  

Имахте ли положителни физически усещания/резултати при или след заниманията Ви с 

Паневритмия по време на Вашата бременност? 

Чувствах се раздвижена, но не уморена. Вярвам, че заниманията ми с паневритмия ми 

помогнаха да съм по-здрава тогава, защото с тях се раздвижвах пълноценно на чист въздух и 

постигах повече спокойствие и добро настроение. 

Имах прекрасна бременност без физически проблеми (нищо сериозно) и много естествено 

раждане. Само Паневритмия не стига, но е добро начало в пътя към самоосъзнаване и 

цялостно здраве на тялото и духа и естествено родителство.  

Усещане за здраво тяло 

Цялостно физическо "събуждане" и усещане за лекота. 

Чувствах се тонизирана. 

Изцяло се чувствам физически здрава. 
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Много добре се раздвижва тялото, спомага за гъвкавост, което от своя страна подпомага 

самото раждане. Според мен Паневритмията е много подходяща за физическото 

възстановяване и след раждането; ако мога да обобщя от личен опит - чувството на схванатост 

изчезва (по време на бременността работих в офис и обездвижването и седенето беше 

проблем, въпреки че по принцип ходих и много пеша; натоварване на тялото на определени 

места има и след раждането заради позите за кърмене, после носене на детето и т.н., т.е. 

тялото се напряга на определени места, а с Паневритмията се задвижва кръвният поток по 

цялото тяло и така се освобождават блокажи). На кратко: с Паневритмията се раздвижва 

цялото тяло по един фин начин. 

Цялостно усещане за здраве и крепкост. 

Лекота и радост. Бебето се успокояваше. 

Добро кръвообращение. Музиката ми доставяше извънредно удоволствие. 

Чувствах се много силна и бодра. Паневритмията отблокира някои психически блокажи, които 

според мен се дължаха на емоционални проблеми.  

Общо тонизиране. 

Чувствах облекчение в кръстната област. Редуването на упражненията действаше различно на 

различните мускулни групи, докато едни се натоварваха други релаксираха, а в следващото се 

разменяха и по-този начин изпълнявах с лекота упражненията до края. Играх паневритмия 

отново 35 дена след раждането (секцио) с бебка завързана в слинг на гърдите ми.  

Бих препоръчала практикуването на Паневритмия на всяка жена. Движението за всяка 

бременна е необходимо условие за добруването, както на самата майка, така и на растящия в 

нея живот. Въздействието на музиката, движенията и текста са комплексни (върху психиката и 

физиката едновременно).  

 

Запитахме анкетираните жени според тях с какво са полезни заниманията с 

Паневритмия за бременните и 14 от тях дадоха поместените в табл. 5 отговори. 

 

Табл. 5. Отговори относно полезността на заниманията с Паневритмия  

С какво са полезни заниманията с Паневритмия за бременните? 

Физически подпомага тялото и неговата подготовка за раждането, емоционално радва душата 

с красива музика и влияе чудесно на плода. 

Полезност за физическото и духовното състояние и развитие както на майката така и на плода 

в нея. 

Дишане. Движение. Природа. Красота. Свързване с детето чрез движение. Музика. Баланс. 

Осъзнаване на силата на вложените в майката инстинкти. Стремеж към осмисляне. Разумност. 

Общение с хора. Добронамерена среда. Знание. 

Наслада. Радост. Споделеност. Социалност… 

Психичното влияние върху плода и физическото му състояние също. Иначе Паневритмията е 

еднакво полезна както за бременни, така и за не-бременни. 

Въздействието на Паневритмията е многопластово. Всички ползи, които ни носят заниманията 
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с нея все още не са ни известни, но една от тях е, че игрейки майката повдига съзнанието си на 

по-високо ниво, а оттам и на детето, което носи като го зарежда със светли мисли, чувства и 

идеи. 

За цялостното развитие на плода, за физическото и психическо здраве на майката. 

Паневритмията раздвижва здравословно тялото, просветлява ума, снема стреса и 

напрежението. Тя съдържа жизнена музика и великолепни текстове на песните си, които в 

съчетание с природата повдигат мислите, изпълват с добро настроение и радост, които са 

здравословни за бременната и нейното дете. Паневритмията е средство за пренатално 

възпитание чрез изкуство (музика, поезия, изкуство в движенията, пеене), което носи 

хармония и откриване на красота в човека и природата. Началното обучение по паневритмия 

също е позитивно и вдъхновяващо преживяване за бременните. 

Чудесни упражнения на чист въздух и музика, плавни, няма опасност за бебето, пренатално 

възпитание на детето 

Благотворно влияние върху майката и бебето. Подготовка на детето за земния му духовен път. 

С всичко –  физическо, психическо развитие на плода; емоционално и физическо добро здраве 

за майката. 

Природа, музика,  колективност, двигателен тонус, емоционален заряд, душевно обновяване. 

Паневритмията свързва човека с Бога, с висшите сили, с Природата и с другите хора и 

същества. Една бременна жена е много по-чувствителна и заниманията с Паневритмия я 

центрират, засилват и ободряват. 

Изключително безопасна практика за практикуващите я като физическа гимнастика, лично за 

мен е една от основните  духовни практики в Учението на Беинса Дуно. 

Физическа активност –  за майката и плода;  музиката с неоспоримото си позитивно 

въздействие при пренаталното възпитание (това сочат множество научни изследвания), както 

и върху психиката на самата майка; текста като извор на вдъхновение, благодарност и 

добродетелност. 

 

Нашите наблюдения в курсовете по Паневритмия за начинаещи показват, че 

началното обучение по Паневритмия също е достъпно, позитивно и вдъхновяващо 

преживяване за здравите бременни жени, които посещават такива курсове. Една от 

участничките в настоящето изследване също потвърждава това. 

Една от анкетираните жени споделя, че употребява музиката на Паневритмията и 

след раждането на нейното дете: „След раждането на детето използвах и продължавам 

да използвам Паневритмията за успокояване и облекчаване на различни състояния на 

бебето (колики, никнене на зъбки, безпричинен рев, неспокоен сън). Паневритмията бе 

и е част от ежедневните ни гимнастически активности. Понякога просто диска с 

музиката ѝ звучи, докато играем“. Това споделяне ни дава идеи за следващи по-

подробни изследвания относно влиянието на музиката на Паневритмията, прилагана 

като самостоятелно средство за подобряване на здравето и за възпитание. 
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Изводи 

1. Настоящото изследване сочи, че заниманията с Паневритмия са достъпни и 

полезни за здрави бременни жени с нормално протичаща бременност.  

2. Изследваните практикуващи Паневритмия бременни са понасяли отлично или 

добре физическото натоварване при Паневритмия през всички месеци на бременността. 

Те описват, че са се чувствали здрави, раздвижени, тонизирани, бодри, силни, с добро 

кръвообращение, облекчени от напрежение в областта на кръста, много добре и без 

умора и др. Само две от 17-те жени посочват, че е чувствали умора понякога при 

занимания с Паневритмия. Само три от 17-те жени съобщават, че са забелязвали 

учестяване на дишането си по време на Паневритмия през 6-9 месец като за една от тях 

това е ставало само в горещо време или когато е пеела и играела едновременно. 

3. Изследваните практикуващи Паневритмия бременни споделят, че са се 

чувствали психически много добре и дори превъзходно по време на Паневритмия и 

след нея. По този повод те казват, че са се чувствали: много добре, отлично, прекрасно, 

уникално, хармонизирана, спокойна, радостна, ведра, одухотворена, вдъхновена, 

удовлетворена, балансирана, окрилена. 

4. Всички участнички в нашето изследване смятат, че заниманията им с 

Паневритмия по време на бременността им са било полезни  и здравословни за тях и 

детето, което носят.  

 

Заключение 

Настоящето изследване дава за първи път информация и насока за следващи по-

обширни и задълбочени изследвания относно приложението на Паневритмията като 

практика за физическо и психично здраве на бременната жена и нейното дете. 

Смятаме за полезно повече бременни жени да знаят за възможностите и ползите 

от заниманията с Паневритмия по време на бременността и да се предлагат курсове по 

Паневритмия за бременни, защото това разширява изборите им за здравословна 

физическа активност, която едновременно чудесно служи и за пренатално възпитание. 

Надяваме се настоящата статия да даде начало на още много научни изследвания 

относно резултатите от прилагането на Паневритмията по време на бременност. 
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Приложение 1 

Въпросник 

1. Посещавахте ли курс за начално обучение по Паневритмия по 

време на бременността си?  

2. Ако отговорът на горния въпрос е "да", моля, опишете от кой до 

кой месец на бременността си посещавахте курса по Паневритмия и колко пъти 

седмично? 

3. Практикувахте ли Паневритмия в целия ѝ вид на открито преди 

бременността си (над 3 пъти)? 

4. Ако сте практикували Паневритмия преди бременността си, колко 

време преди нея я практикувахте?  

5. Ако сте практикували Паневритмия на открито сред природата по 

време на бременността, през кои месеци на бременността я практикувахте?  

  

6. Ако сте практикували Паневритмия по време на бременността си, 

колко пъти седмично я практикувахте?  

7. Какво ви мотивираше да се занимавате с Паневритмия през 

бременността Ви? 

8. Как се чувствахте психически ПО ВРЕМЕ на заниманията с 

Паневритмия (начално обучение или практика)  по време на бременността Ви?
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9. Как се чувствахте психически СЛЕД заниманията с Паневритмия 

(начално обучение или практика) по време на бременността Ви?  

10. Ако искате да добавите нещо друго за влиянието на заниманията 

Ви с Паневритмията върху вашите емоции, мисли и качество на общуване по 

време на Вашата бременност, моля, направете го тук:  

11. Как се чувствахте физически по време на заниманията с 

Паневритмия през  бременността Ви?  

12. Учестяваше ли се дишането Ви забележимо при заниманията с 

Паневритмия през бременността Ви?     

13. Ако отговорът на предния въпрос е "да", моля, уточнете в кои 

месеци на бременността забелязвахте учестяване на дишането Ви и на каква 

приблизителна надморска височина практикувахте тогава Паневритмия?     

14. Имахте ли положителни физически усещания/резултати при или 

след заниманията Ви с Паневритмия (начално обучение или практика) по време 

на Вашата бременност и ако "да", какви бяха те?  

15. Имахте ли физически оплаквания при или след заниманията Ви с 

Паневритмия (начално обучение или практика) по време на Вашата бременност 

и ако отговорът е "да", какви бяха те? 

16. Ако искате да добавите друго за влиянието на заниманията Ви с 

Паневритмията върху Вашето физическо състояние или здраве по време на 

Вашата бременност, направете го тук:  

17. Бяхте ли в добро здраве по време на Вашата бременност?   

18. Имахте ли диагностицирани от лекар здравословни проблеми или 

хронични заболявания по време на бременността си?  

19. Ако сте имали диагностицирани от лекар здравословни проблеми 

или хронични заболявания по време на бременността си, моля напишете какви 

бяха те? 

20. На каква възраст бяхте в началото на бременността си (в години)?

  

21. На каква възраст сте в момента?  

22. Според Вас с какво са полезни заниманията с Паневритмия за 

бременните?  

23. Ако искате да добавите нещо важно, което сме пропуснали да Ви 

питаме, моля напишете го тук: 
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ЛЮБОВТА В ПРОТИВОРЕЧИЯТА 

д-р Константин Златев 

 

Нашият земен живот е пълен с противоречия. Срещаме ги на всяка крачка по своя 

път. Понякога успяваме да се справим с тях, а друг път – не успяваме. Нерядко те ни 

предизвикват да мобилизираме целия си потенциал, всичките си физически, нравствени 

и духовни сили. В противоречията проверяваме самите себе си – докъде сме стигнали в 

сблъсъка с материята, до каква степен сме познали и усвоили космическите закони, 

доколко силна, чиста и безукорна е вярата ни в Бога и в Неговия промисъл за нас 

самите и за всичко съществуващо.  

Често, за да решим някое противоречие, прибягваме до компромис. Компромисът 

удовлетворява моментните ни потребности, създава ни известно удобство, но винаги в 

някаква степен уязвява съвестта ни. Свикнали сме да правим компромиси едва ли не за 

всичко. Ала по духовния Път има една граница, която компромисът в никакъв случай 

не бива да пресича. Това е разделителната линия между света на формите и областта на 

Божественото. Можем да правим компромиси с твърде много неща, но не и с 

Божественото. То е свещено и неприкосновено, то не допуска половинчати или 

премълчани истини, то е превъзвишено и ненакърнимо. 

Според българския духовен Учител със световна мисия Беинса Дуно във всяко 

противоречие съществува една възможност за духовно израстване. Ще се възползваме 

от нея, само ако го разрешим правилно. А правилно означава в съответствие с Божията 

воля за нас самите и за конкретната житейска ситуация. 

В една своя беседа същият велик духовен Учител разширява виждането ни за 

противоречията и за потенциала, скрит във всяко от тях: „Ако се усъмниш в Бога, че е 

дошло някое нещастие, ти не разбираш Божиите пътища. В Бога няма противоречие, 

за Него всяко противоречие е една възможност за проявление на Любовта. Любовта е 

една възможност за проявление на живота; животът е една възможност за 

проявление на работата, а работата е една възможност за проявление на учението. 

Следователно ако искаш да учиш, трябва да обичаш, трябва да живееш и да работиш 

– и след това ще дойде учението, то е резултат. Това е сегашното разбиране, моето 

разбиране. Така като разбирате, ще имате една нова философия.” (Цитат от сборника 

„Към извора”, лекции на Общия окултен клас, 1935/36, т. 1, София, 2002, с. 84.) 

Съмнението в Бога, в Неговия план за цялото творение и за всяко същество е една 

от главните пречки по духовния Път към съвършенството. Да се съмняваш, означава да 

отричаш истинността на това, което си подложил на съмнение. Съмнението е вид 

отрицание, макар и в начален стадий. Ако го последваме докрай, тогава съмнението се 

разгръща в пълнота и може да погълне всеки градивен първоначален импулс. Доверим 

ли се изцяло на съмнението, ставаме слуги на отрицанието. Мнозина се придържат към 

максимата „Подлагай всичко на съмнение!”. Тя може да има конструктивно значение, 

например, в научните изследвания – тогава, когато хората откриват и изучават 

природните закони и в процеса на усвояването им се сблъскват с множество 

противоречия. Ала когато става дума за вярата в Бога, за правилата и нормите, които 
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следва да спазваме по Пътя си към Него, за Божествените принципи и закони, върху 

които е съградено, съществува и се развива цялото Проявено Битие, тогава би трябвало 

залостим  

здраво вратата, през която може да премине съмнението. Понеже всяка велика 

Истина, която е достигнала до нас от чертозите на Божието присъствие в Космоса, не 

подлежи на съмнение, а единствено на приемане и отстояване. Истината в своя 

Божествен аспект не се доказва, тя се живее. 

Съмнението може да притежава и положителен заряд, ала само в случаите, когато 

на съмнение е подложена не автентична истина, а добре прикрита лъжа, нещо фалшиво, 

изопачено, неестествено. Тогава доведеното докрай съмнение ни освобождава от 

веригите на една зловредна неистина. Има и такива ситуации в живота. И когато сме 

поели по Пътя към вечната Истина, би трябвало ясно да ги разграничаваме от казусите, 

когато на съмнение е изложено нещо истинно. 

Нерядко, когато ни сполети несполука, сме склонни да обвиняваме всички 

останали за станалото – дори и Бога, само не и самите себе си. Мъдрият човек, 

пробуденият за Истината индивид в такъв момент търси причината за нещастието в 

самия себе си. Това е признак на духовна зрелост. Непробудените души не са способни 

на подобен подвиг. В собствените си очи те остават невинни като младенци. И тогава 

започват да роптаят: срещу причинителя на неуспеха (явен или илюзорен), срещу 

липсата на късмет, срещу непреодолимите (на пръв поглед) обстоятелства, срещу 

видимите и невидими врагове, срещу цялата Вселена. Това е ропотът на безсилието, на 

погрешната самооценка, на неправилния подход при решаването на проблема.  

Да се усъмниш в Бога, означава, че не разбираш Божиите пътища – утвърждава 

Учителят Беинса Дуно. А кои именно са Божиите пътища? – Всички онези, които 

създават оптимални условия за Неговите творения да съществуват и да се развиват 

еволюционно, прогресивно, според Неговия план за всяко от тях. Божиите пътища 

вещаят най-благоприятните възможни перспективи за всяко творение, за всички живи 

същества. В Библията Бог разграничава Своите пътища от тези на човеците. И това не е 

случайно. То е доказателство, че ние като разумни създания далеч не винаги успяваме 

да разгадаем посоката на Неговите пътища и да я следваме с целия си жизнен 

потенциал. Ако познаваме пътищата на Всевишния и вървим само по тях, това би било 

пълно и безукорно осъществяване на предназначението ни като Негови деца, призвани 

да наследят не само планетата Земя, но и Неговото небесно царство. По това, как се 

развива животът ни в материалния свят, можем безпогрешно да разпознаем дали 

следваме тези пътища – и то както трябва, а не половинчато и с уговорки, – или си 

чертаем собствени пътеки, които могат фатално да ни отдалечат от тях.  

Пробудената душа разбира без всякакво съмнение, че в Бога няма и не може да 

има никакво противоречие. И затова, когато следваме Неговите пътища, ще 

разрешаваме всички противоречия в живота си по най-добрия начин. А това означава – 

изцяло според Неговата свята воля за всекиго от нас.  

В цитираното изказване на Учителя на Всемирното Бяло братство откриваме една 

низходяща градация, която започва от най-дълбоката Същност на Бога и Неговия 
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Промисъл за творението и завършва с предметното обучение, което е предназначено за 

съществата, постигнали равнището на разума. Нека проследим последователно тази 

градация, в която всяко следващо твърдение притежава стойността на сентенция: 

1) „... За Него (Бога – б.К.З.) всяко противоречие е една възможност за 

проявление на Любовта.” 

Бог е Любов (I Йоан 4:8,16) и в Него няма никакви противоречия. Самата Му 

Същност изключва наличието на противоречия. Такива се появяват само в света на 

формите и конкретно – в нашето човешко битие. Всяко противоречие, родило се в 

нашата земна действителност, може да бъде възможност за проявление на Божията 

Любов. Кога? – Когато се изпълним със съзнанието за Неговата воля и за това, какъв 

урок би искал да ни предаде Той чрез това противоречие. Защото във всяко едно от тях 

е заложен  шансът да научим нещо ново – за самите себе си и за общуването си с 

ближния, както и с Природата. Любовта на Твореца се проявява, единствено когато сме 

разрешили противоречието в съответствие с Неговия план и воля за нас – като 

участници в решаването на проблема, както и за ситуацицята като цяло. Ако не 

проумеем какво Бог очаква от нас да извършим в дадения момент, то и Неговата Любов 

няма да може да се прояви.  

Във философията съществува понятието „антагонистично противоречие”. Това е 

противоречие, което не може да бъде разрешено в рамките на системата, в която то е 

възникнало. Това означава, че антагонистично противоречие, породено в материалния 

свят, не може да бъде разрешено в него. Нужно е да надмогнем системата, сиреч 

физическото поле – материалната действителност, за да постигнем разрешение на това 

противоречие. Казано на езотеричен език, ще бъде необходимо да се възползваме от 

законите, които господстват в по-висшата спрямо материалния свят реалност – 

духовната и Божествената сфера. И тъй като Любовта е явление, чийто произход е 

стаен в най-извисената област на Битието – Лоното на Бога Творец, то когато 

прибегнем до нейната намеса, всяко противоречие в нашата земна действителност ще 

бъде разрешено по най-добрия и най-справедлив начин – изцяло в съответствие със 

съвършената Правда на Всевишния. 

2) „Любовта е една възможност за проявление на живота.” 

Всемирният живот е форма на проявление на Божията Любов чрез Неговия 

вездесъщ Дух. В популярната формула на Бялото братство, дадена от Учителя Беинса 

Дуно, „Божията Любов носи изобилния и пълен живот!” е заложена великата Истина, 

че животът – във всички негови форми и изяви – е невъзможен без участието на 

Любовта на Създателя. Тази Любов е задължителното условие за съществуването, 

развитието и утвърждаването на Всемирния живот, за изпълнението на неговото 

предназначение на индивидуално, колективно и глобално равнище. Без Божията Любов 

животът тъпче на едно място, постепенно деградира, увяхва и загива. Всички творения 

– от най-малкото до най-голямото, от най-ниското в еволюционно отношение до най-

извисените в Божия Дух – са призвани да станат проводници на Божията Любов, да я 

приемат и отдават така безусловно и безкористно, както самият неин Първоизточник – 

Бога. И в  крайна сметка да се съединят навеки с Него – за цялата Вечност. 
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3) „... Животът е една възможност за проявление на работата.” 

„Работа” в лексиката на Учителя Беинса Дуно означава да вършим всичко така, 

сякаш е за Бога – по най-подходящия възможен начин, отдавайки най-доброто от себе 

си. Да работиш в този смисъл е тъждествено да отдаваш целия си потенциал за 

триумфа на Божието дело – за самия теб, за цялото човечество и за планетата Земя. 

Твоите усилия никога не биха отишли напразно. Те се превръщат в елемент, вграден в 

Божието домостроителство – понятие от богословската терминология, което 

свидетелства, че си дал своя принос за спасението на самия себе си и на целия човешки 

род. Това е наистина работа, а не мъчение или труд. Това е признание, че творческият 

ти капацитет бива използван според точното си назначение – така, както Бог го е 

определил да ти служи.  

В земното си битие ние на всяка крачка сме изправени пред избора – мъчение, 

труд или работа. Непробудените души се лутат между първите два варианта, а 

пробудените са длъжни да се насочат към третия. И когато изберат именно него – 

работата, да я извършат по най-добрия начин, като свещенодействие пред величието на 

Божията святост и Премъдрост. 

Всички проблеми, с които се сблъскваме по житейския си път, могат да бъдат 

разрешени по Божественому, сиреч чрез работа, чрез усилия, положени пред олтара на 

Неговата безгранична Любов и Промисъл за творението. 

4) „... Работата е една възможност за проявление на учението.” 

Когато лъчите на Божествената Истина са просветлили ума ти и сгрели сърцето 

ти, това докосване до Неговата действителна Същност и безответна Любов към всичко 

съществуващо променят живота ти завинаги. Божественото учение съдържа в себе си 

цялата велика Истина за Бога, за света, за Всемирния живот и за човека – като Негово 

дете, носещо в дълбините си целия Му творчески заряд. В нашата епоха най-яркият 

вестител на Божественото учение е Мировият Учител Беинса Дуно – предвестникът на 

Новата планетарна култура на Божествената Любов. Неговото послание към човеците е 

израз на Божия план за нашето време на съдбовен преход от едно равнище на 

общочовешкото съзнание към друго, по-високо, от една форма на проявление на 

планетарния живот към друга, по-фина субстанциално, с несравнимо по-големи 

възможности за изява на духовното ни ядро. До каква степен сме разбрали и усвоили 

това Ново учение (както го нарича неговият вестител – Учителят Беинса Дуно; в 

същност то е най-старото учение на Космоса, ала във всяка епоха се проявява в нова 

светлина, с нови акценти), се подразбира от начина, по който го прилагаме във 

всекидневния живот.  

Когато работиш така, сякаш е за Бога, ти изявяваш на практика мощта на това 

Учение, ти превръщаш неговите истини в реалност. Материализацията на Новото 

учение на всички нива в човешкия живот представлява реализация на Божия замисъл за 

нашето време на решаващ еволюционен скок. В работата ти доказваш, че това Учение 

се е превърнало в плът от твоята плът и в кръв от твоята кръв, т.е. в неразделна част от 

твоето съзнание и жизнено проявление. Да приложиш Новото учение на всяка крачка 
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от земния ти път – това е свидетелство, че си станал достоен съработник за 

осъществяването на Божията идея за великата Промяна: тук и сега. 

„... Ако искаш да учиш, трябва да обичаш” – защото само чрез Божествената 

Любов си в състояние да научиш своите земни уроци по най-добрия начин; позната, 

приета, осмислена и раздадена без остатък, тази Любов се превръща в твоя най-

способен учител в земното училище.  

„... Ако искаш да учиш, ... трябва да живееш” – понеже само в условията на 

материалния свят ти можеш да научиш уроците на твоето духовно освобождение, да 

придобиеш онези знания, качества и способности, които да те направят пълноценен 

участник в ангелската общност, същество от надчовешка еволюция. 

„... Ако искаш да учиш, ... трябва да работиш” – само в процеса на работата, 

сиреч в прилагането на усвоените космически истини, ти не просто се докосваш до 

Божественото учение, а го превръщаш в частица от самия себе си; то заживява в теб, а 

ти го изразяваш навсякъде и във всичко. 

Учението е резултат от всичко, което е изпълнило мисълта ти с Божествената 

Мъдрост, сърцето ти – с Божествената Любов, и делата ти – с Божествената Истина. 

Няма друг Път към Бога освен този на Неговото учение, превърнато в смисъл на 

живота, в начин на съществуване. 

Новата философия – това е Новото учение, предадено на българския народ и 

планетарното човечество от Мировия Учител Беинса Дуно. Това е Божественото 

учение, актуално за всички епохи, за всички хора, за всички разумни същества във 

Вселената, което на всеки от нас предлага най-кратката пътека към личностната ни 

реализация – цялостно разгръщане на безсмъртния ни духовен потенциал. 
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„НАУКАТА И ВЪЗПИТАНИЕТО“ И СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА 

д-р Нели Иванова Нановска 

 

Философията е заемала значително внимание и време в моя живот, но с 

философията на Учителя Петър Дънов се запознах сравнително късно. От една страна, 

тава е пропуск, а от друга страна, при късното ми запознанство с творчеството на 

Учителя аз можех да използвам много от моя житейски опит и това много ми помогна 

да осмисля по-добре неговите гениални прозрения.  

„Науката  и възпитанието“ е едно изключително значимо произведение, не само 

защото  философията на Учителя  е изложена в един концентриран вид, не само защото 

се изяснява дълбокото духовно предназначение на науката, не само защото ясно се 

определят целите на възпитанието, не само защото се разкрива съществената вътрешна 

връзка между науката и възпитанието, но заедно с това се очертава философското 

разбиране на понятието „вяра“, „любов“ , „смисълът на живота“ и всичко това 

обединено от една фундаментална философска идея за Цялото.                        

Учителят Петър Дънов казва, че законите са едни и същи навсякъде, във всички 

области на живота – физическия свят, умствения свят и духовния свят. В тези области 

веществото представлява формата, умът е силата или съдържанието, а душата е живота 

или смисъла. 

Как бихме могли да се докоснем до смисъла на живота, което означава да се 

докоснем до духовното? Духовното е реалност различна от предметните реалности, 

които ни се противопоставят. Духовната реалност е различна и от реалността под 

формата на растителен и животински свят. Духът не съвпада и с индивидуалната 

реалност, макар че всеки човек е дух. 

От философска гледна точка, човек разграничава субекта от обекта. В същото 

време обаче, прави непрекъснати опити да възстанови единството между субекта и 

обекта, между вътрешно и външно чрез психологически и физически действия. Силата 

на мисълта в човека го тласка да търси единството на света. Законът на мисълта е нещо 

безпределно. „Той се простира във всички светове и вселени, където живеят различни 

същества. Този закон е основа на всяка разумна самостоятелност. Същността и 

действието му са едни и същи навсякъде, без изключение.“ (Дънов, 2007 с.45) Тази 

конституираща сила на мисълта, тласка човекът към осмислянето на света като една 

огромна картина включваща всичко съществуващо. Следователно, от една страна 

имаме всеобщи закони, от друга страна имаме и наличие на мисъл, която е в състояние 

да обхване това единство. 

Такъв тип дейност води до много фундаментални въпроси, които обикновено 

могат да бъдат обобщени като „смисълът на живота“. Самият Учител казва, че по-

високото съзнание за смисъла на живота се постига с чрез разума, който може да 

прозре общия план на мирозданието. Този план неотменно включва вътрешната връзка 

между науката и възпитанието. „ Науката и възпитанието представляват два различни 

процеса, извършващи се във вътрешния живот на човека  (курсивът е мой) , които 

са свързани с двуяката дейност в неговия умствен и душевен свят.“(Дънов, 2007,с.32) 
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Какво ни показва съвременното състояние на нещата относно наличието на тази 

вътрешна връзка. Разглеждайки двете страни на тази връзка, ние виждаме ,че полето на 

съвременната наука е твърде тясно- то се ограничава изключително във физическият 

свят, както отбелязва самият Учител. От друга страна, образованието цели да възпитава 

човека в егоизъм и стремеж към експлоатация на другите за своя облага. Този 

прагматизъм, който е свързвал науката и образованието още преди 100 години, днес 

има много по голяма устойчивост. Прагматизмът и егоизмът е станал самоцел както за 

науката , така и за образованието. Духовната връзка е напълно игнорирана с 

изключение на Щайнеровите  училища и някои други с духовна насоченост, които 

представляват една много малка част в общия поток на образованието. Ето защо е 

необходимо за пореден път да обърнем внимание на дълбоката вътрешна връзка между 

науката и образованието, която връзка е част от единството и общото в света, 

осмислянето на което ни помага да прозрем и смисъла на самия живота, един от най-

фундаменталните философски въпроси. Като при това не става въпрос просто за 

дейността в училищата и университетите, а за училището на живота ,в което се учим до 

последния миг на земния си път. Става въпрос за ежедневната ни мотивация да 

следваме законите на разума , а те не са нищо друго освен законите на Цялото. 

Учителят казва, че човек се е родил за да се усъвършенства, да укрепва в сила и мощ и 

чрез силата на разума си да прозира общия план на мирозданието. (Дънов, 2007, с.29) 

Как бихме могли да прозрем общия план на мирозданието, който план в същото 

време е и дълбоката духовна връзка между науката и образованието и смисълът на 

живота? Отговорът ни дава самия Учител. Вярата е най-мощният двигател на науката и 

възпитанието. Но коя вяра? Не сляпата вяра! Това многократно се подчертава от него. 

Сляпа е онази вяра, която търси абсолютната истина, „..излязла сякаш направо от 

Божията уста.“, а будната вяра е тази, която изпитва и проверява всичко. Сляпа е тази 

вяра, която култивира не „ духовни способности“, а „душевно произведение“(Дънов, 

2007, с.30), базирано на религиозни нагласи. 

Вярата като могъща сила на душата,  е карала и продължава да кара хората“.. да 

видят поне външните прояви на онази дейност, която се извършва дълбоко в недрата на 

природата“(Дънов, 2007, с.32) и да се докоснат до „Всемирният закон на сродството, 

сиреч Любовта, започнал да действа както между атомите, така и между силите“ 

(Дънов, 2007,с.107) Тук Учителят недвусмислено подчертава , че същността на вярата 

произтича от всемирният закон на сродството, т.е. от единството и общото. 

С други думи, само онази вяра и любов, които имат за основа общият план, общия 

стремеж и общата цел на всичко съществуващо може да бъде истинската духовна 

връзка между наука и образование. Тази любов се съдържа във всички природни 

закони, човешкият разум просто трябва да си пробие път към нея. Такава любов снема 

или съдържа добродетелите и понятията на нравствения свят. 

Защо? Когато сме в състояние да осмислим всеобщата картина на света, ние сме в 

състояние да видим себе си в нея и по този начин да определим кое е добро или лошо в 

нашите действия съобразно общия план на света .Когато вземаме решения трябва да се 

поставим в позицията на Христос и да съобразим кое наше действие ще има смисъл 

съобразно цялостната картина на света. С това осмисляне е свързана мотивацията и 
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волята за действие. Внедряването на нравственост не се постига с морализаторстване, а 

чрез осмисляне на това как ние се свързваме с заобикалящия ни свят. Именно чрез 

процеса на осмисляне се прокарва разликата между разбиращата и осъзнатата душа. 

Ние всички имаме способността да разбираме чрез съзнанието, което притежаваме, но 

осъзнаването изисква вяра в цялото. Вярата в Бога значи да вярваме в разумността на 

природата и че ние сме неразделна част от тази природа. Именно при такава вътрешна 

връзка, образованието се явява нищо друго“ освен процес на въплъщаване на 

благородни мисли и добри желания в живота на човека“ (Дънов, 2007, 

с.33)Следователно, вярата и любовта в закона на цялото, дават синтеза между външно и 

вътрешно, научни знания и морални добродетели. 

 „- нещата в природата се оценяват според тяхната стойност, а тази стойност 

напълно зависи от самото им естество; 

- Силите, които действат в живота, се оценяват според качеството на 

произведената енергия, която причинява или полза, или вреда както на 

личността, така и на обществото.“(Дънов, 2007, с.71)  

 

Именно последното е ръководното начало за „истинският дух на науката и 

възпитанието, което ни помага да уредим живота си така, както подобава“(Дънов,2007, 

с.72) Моралният императив или нравствената квинтесенция в живот , където цялото се 

съдържа в действията на отделният човек е:   „Добрият живот и благоденствието на 

твоя ближен са необходимо условие както за него, така и за тебе- за твоят добър живот 

и твоето благоденствие“ (Дънов, 2007, с.25). 

Цялото и всеобщото, чрез вярата и любовта, тяхната вътрешна движеща сила, са 

дълбоката вътрешна връзка между науката и възпитанието, които от своя страна дават 

смисъла на човешкият живот. 

Идеите на Учителя, че отправна точка на науката трябва да бъде всемирният 

закон за сродството, който бидейки основата при възпитателният процес култивира 

морални добродетели, свързани с изживяванията на това сродство  и заедно с това 

формирайки и  коренно различни мотиви  и цели на живот, вече имат своите кълнове в 

различни части на света. В тази връзка искам да разкажа някои преживявания от моя 

личен живот. 

Дълги години живях в Австралия и децата ми пораснаха там. В един период се 

преместихме в нов квартал  с училище, което отваряше врати за първи път. Всички 

родители бяхме поканени да обсъдим общите принципи и политики, които ще залегнат 

в работата на училището. Събрахме се около стотина човека и ни разделиха в десет 

групи. Всяка група трябваше да постигне съгласие до определени принципи, а след 

това същата процедура трябваше да се повтори и за останалите десет групи. Когато 

започнахме обсъждането в първата група, заваляха предложения: Училището трябва да 

възпитава чувство на взаимопомощ, състрадание, толерантност, уважение, отговорност 

за другите и природата и така нататък, все морални добродетели и екологически 

ценности. Бях смаяна, защото тогава все още смятах, че целта на училището е да дава 

знания и да постига добри академични резултати. Когато попитах дали не трябва да 
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включим и високото качество на академичните знания, всички ме погледнаха с 

учудване и неразбиране. Трябваше да обяснявам на дълго и широко, че ние като 

имигранти успяваме именно на базата на добри знания и професии. Когато десетте 

групи  представиха отново своите предложения, там отново фигурираха само морални 

добродетели. Сега аз на свой ред не разбирах останалите. На децата си давах в къщи 

допълнителни домашни, които те възприемаха като наказание. Мина много време 

докато разбера, че това което предлагаха родителите е залегнало дълбоко в разбирането 

на австралийците. За тях, достоен за уважение човек е не този, който има академични 

титли, висок социален статус или е натрупано материално богатство, а този който е 

добър, възпитан и отзивчив към нуждите на другите, или  техният израз за „nice 

person”. 

Друг един пример за това как други народи вървят по стъпките на Учителя е 

животът на японците. За тях общите цели и общотото добруване са много по-важни от 

индивидуалните постижения. Те празнуват Нова година молейки се в храмовете за това 

да имат по-малко лични желания, които правят хората нещастни. Най-старата и най-

разпространената религия е шинто, дълбоко залегнала в традициите на японската 

култура, която религия от своя страна не  е нищо друго освен обожествяване на 

природата, пред която се прекланят. Повечето от японците вярват , че Бог им е 

възложил специалната мисия да се борят с егоизма в света и да бъдат пример за 

почитане и отстояване на общочовешките ценности. При тази нагласа, високите 

технологични постижения в резултат на научната дейност не се конфронтират с 

духовните нагласи залегнали в тяхната култура. Феноменът на отчуждението 

посредством техническите средства, така добре описан в западноевропейската 

литература и философия, при тях не съществува. Много конкретни примери за тази 

нагласа съм описала във впечатленията си от Япония.  

Последният пример, който искам да дам е относно практиката на филипинските 

спиритистки лечители, които лекуват посредством връзката между душа и тяло. Докато 

съвременната медицина все още се концентрира на отделните органи системи, 

филипинските лечители практикуват  холистично лечение от стотици години. Личните 

си впечатления от тази духовна лечителска практика съм описала при посещението си 

при Алекс Орбито.  

В заключение, идеите на учителя Петър Дънов са от изключителна важност и 

ценност. Познавайки ги, осмисляйки ги в тяхната дълбочина, ние можем да допринесем 

за добруването на човечеството. 
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НОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ 

Слав Славов 

 

КОНСЕРВАТИВНО ЛИ Е ОБРАЗОВАНИЕТО И ДОКОЛКО?  

С Решение № 1350/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа, 

2009 година се определя за Европейска година на творчеството и 

иновациите. Интересни са дефинициите, които Европейската комисия дава за 

творчество и иновации: 

-    творчество - дейност на въображението, насочена към постигане на резултати, 

които са едновременно оригинални и стойностни; 

-    иновация - нов или доказано значим продукт (предмет или услуга) или процес, 

нов маркетингов метод или нов организационен метод, бизнес-практика, организация 

на работното място или външни отношения. 

Иновация ли е всяка промяна? Тя е промяна – нововъведение. Иновации са 

разпределени в няколко посоки: 

•          технологични; 

•          икономически; 

•          педагогически; 

•          организационни. 

До 1989 г., в България образователната система е силно централизирана и 

йерархизирана, като към настоящето, тя продължава да бъде такава. Националния 

институт за образование „Тодор Самодумов” към Министерството на народната 

просвета (през миналия век в определен исторически и политически контекст) е пример 

за политически подход към образованието и възпитанието. 

Две години след началото на прехода – през 1991 година, се приема нов Закон за 

народната просвета (ЗНП), който претърпява 28 изменения и допълнения към 

01.01.2012 г. За двадесет години са правят повече от една промяна годишно. От 1999 г. 

е в сила и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния 

план, който също е претърпял за десет години - девет изменения и допълнения. 

Технологичните иновации навлизат в образователната сфера с бързи темпове. 

Тези иновации в образователната дейност водят до разработване и прилагане на нови 

методи и техники в процеса на обучението и ученето през целия живот и променят 

стиловете на преподаване и учене. Те предпоставят създаването на нова образователна 

среда, в която учещият се променя своята позиция, подпомаган от учителят, който има 

нови роли – на инструктор, консултант, фасилитатор, модератор, дизайнер на 

образователни ресурси. съвременни информационни и комуникационни технологии.  

В епохата на глобалната дигитализация се стимулира разширяване на съзнанието 

и развиване на едни негови функции за сметка на други. 
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Друг опит ни разкрива икономическа иновация - въвеждането на делегираните 

бюджети, което от своя страна прави възможно и диференцираното заплащане в 

системата на обучението и възпитанието. 

Педагогическите иновации за разлика от първите две групи са инициирани 

отдолу. Те са плод на творческите търсения на иновативно мислещите и дигитално 

компетентни учители. Като техни продукти можем да разглеждаме различните 

образователни портали и бази-данни с образователни ресурси, които могат да се 

намерят в мрежата. Що се касае до организационните иновации, можем само да се 

надяваме, че тяхното реализиране предстои. 

Прилагането на различни иновационни модели в образователното пространство се 

осъществява в три основни направления: 

•          В съдържанието на програмите; 

•          В методите, формите, ресурсите и начина на организиране на учебно-

възпитателния процес; 

•          В управлението на педагогическите институции. 

Иновациите „отдолу-нагоре” са израз на самоинициатива. Отгоре – надолу те са 

въведения на МОН, а сега се диференцират следните 

ПОДХОДИ: 

Подход за толериране изявата на личностна позиция; 

Подход за осигуряване на условия за концентрация; 

Подход за насърчаване на самостоятелността; 

Подход за екипно взаимодействие; 

Подход за равнопоставеност на организацията и самоорганизацията в обучението; 

Подход за зачитане преживяванията на учениците в обучението; 

Като цяло, жизненият цикъл на иновацията в образованието, според И. Агерондо, 

трябва да бъде поне 10 години. Конферентният Борд на Канада формулира четири 

основни компонента, Четирите стълба на иновацията”. А те именно са:  

1) „Хората: капацитетът на човешките ресурси – знанията, уменията, нагласите и 

поведението на наетите лица във всички нива на организацията / институцията.  

2) Ръководството: необходими са ръководители с ясна визия, ентусиазирани по 

отношение на организацията и нейното бъдеще, способни да мислят и действат по нови 

начини и да мотивират другите за същото. 

 3) Субкултури и микроклимат: необходима е работна среда, в която идеите и 

инициативите се приветстват, рискът се толерира, ученето и промяната се ценят.  

4) Структура на организацията / институцията и работни процеси, позволяващи 

споделянето на знания и информация, сътрудничество, работа в екип“ (Dibbon, 2002). 

ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА КАТО АЛТЕРНАТИВА В БЪЛГАРСКОТО 

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

  „Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, 

получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван 
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процес, използван в практическата дейност“ (Наредба № 9 за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, 2015).  

Необходимите усилия в тази посока са: 

o Промяна в квалификацията на педагогическия персонал. Членове 

на педагогическия персонал могат да се включат в различни форми на вътрешна 

и външна квалификация. Възможна съпротива в този случай е малко вероятна и 

относително лесно може да се преодолее.  

o Търсят се нови форми на контрол върху качеството на 

преподаване; нови форми на взаимодействие с родителите; въвеждане на нови 

методи в процеса на обучение. В този смисъл това са допълнителни, по 

същество частично модифицирани форми на дейност. Тези нововъведения 

изискват основно промяна в дейностите и функционални характеристики на 

ръководството и персонала.  

o Промяна на структурата на организацията. Това са значително по-

сложни промени. При тях се осъществява преразпределение на властта, на 

отговорностите на отделните учители и педагогически специалисти, промени 

във функциите на управление. Това ниво на иновации включва и промяна на 

нагласите в организацията, промяна на поведението на отделни лица или групи.  

o Промяна на стратегията за развитие на организацията. Тази 

промяна се отразява в дейността на организация като цяло. Тези нововъведения 

засягат ценностни ориентации на учителите.  

o Промяна на организационната култура. Тези иновации са най-

трудни за реализиране и изискват максимално време и усилия.  

За да се реализира успешно нововъведението в училището е необходимо да се 

съблюдава най-общ модел на управление на промяната, включващ следните основни 

етапи:  

1) Наличие на предпоставки за иновацията; 

2) Признаване на проблемите; 

3) Възникване на инициатива за преодоляване на дисфункционалното състояние;  

4) Теоретични и емпирични научни изследвания;  

5) Създаване на визия, на концепция за нововъведението, преформулиране на 

индивидуалните роли, правила и отговорности; 

 6) Изпробване на визията с отделни членове на организацията, осъществяване на 

пилотни експерименти и др. (т.е. изпробване в определени класове или училища);  

7) Допълнителна обработка на концепцията;  

8) Запознаване на всички членове на организацията (т.е. педагогическите кадри) с 

визията, организиране на нови структури, провеждане на обучение за усвояване на 

нови умения, осигуряване на ресурси и др.;  

9) Практическо приложение на новостта, обособяване на нови рутини, променени 

процеси на работа, инструменти и механизми за управление на дейността, осигуряване 
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на гъвкав контрол, продължаващо обучение и развитие, награди и признания, 

признаване на успеха и др.  

10) Прекъсване, бюрократизация и връщане към предишни етапи или 

консолидация. При консолидация:  

11) Разпространение на иновацията в други организации (т.е. в цялата 

образователна система); 

12) Налагане на иновацията и загуба на нейната новост;  

13) Замяна на иновацията с нов продукт (Aguerrondo, 2006)  

Интересна в тази посока е презентация на Браян Милър в София, посветена на 

иновациите в учебния процес - "Искаме да дадем на учениците възможност да бъдат 

креативни. Дайте им проблем, който да решат и ги оставете да се справят сами. Дайте 

им малки напътствия в началото, а после ги оставете да са креативни", каза 

технологичният директор. Той посъветва учителите да трансформират учебния си план. 

"Предизвикателството е да спрем да правим това, което винаги сме правили", казва 

Браян. А един от начините това да стане е, като инструментите за преподаване се 

заместят от нови, което ще увеличи съдържанието през новия канал, а учениците 

получат инструменти, с които могат сами да създават съдържание. "Накарайте 

учениците си да учат преди часа, а после обсъдете в клас", смята Браян. "Използвайте 

идеите на учениците - възползвайте се от идеите или въпросите им, за да 

трансформирате процеса на преподаване. И отделете достатъчно време за интересите 

им. Вдъхновете креативност чрез проектно базирано учене. Възползвайте се от 

събраното знание и методи на други учители, като например - rubistar". Допълнителен 

извод е: Да се ръководи смисленото използване на технологиите в училище, а не да 

осигурява техническата инфраструктура. 

Важен е и докладът на Световния икономически форум: "Нова визия за 

образованието: насърчаване на социалното и емоционално учене" чрез технологията. 

И така, какво е въздействието на технологията върху развиващото се дете? 

Влиянието на технологиите върху децата е сложно, с предимства и недостатъци. 

Диагнозите: аутизъм, нарушения на координацията, забавяне на развитието, 

неразбираема реч, трудности при учене, разстройство на сетивната обработка, 

безпокойство, депресия и нарушения на съня са свързани с прекомерно използване на 

технологиите. За това е важно създаването на ефективни стратегии за намаляване на 

използването на технологиите. Но използването на технологии е неизбежно и има също 

и много положителни страни. Изследванията показват, че например, видеоигрите и 

други екранни медии подобряват визуално-пространствените възможности, повишават 

способността за наблюдение, времето за реакция и способността да идентифицират 

детайли. Повсеместното използване на интернет търсачките прави децата по-умели в 

търсенето на необходимата информация без да се налага да съхраняват информация в 

мозъка. Използването на технологии предлага много нови и интересни начини на 

усвояване на знания под формата на онлайн обучения, образователни и развлекателни 

мобили приложения за деца, видеоигри и др. Освен това съществуват образователни 

безплатни онлайн платформи за деца. 
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Съществува обаче, една: 

НОВА ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ОБРАЗОВАНИЕТО – 

СВЕТЪТ НА СИМВОЛИТЕ 

ОТВЪТРЕ – НАВЪН: ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО 

Категорията „Ново“ в Учението на Петър Дънов се среща близо 5000 пъти. Тя е 

изразена чрез следните словосъчетания: 

Ново Учение, ново разбиране, нов живот, нови схващания, ново съзнание, нов 

човек, нова култура, новото човечество, новата земя, новото воюване, новото 

ядене, новата музика и др.  

„Според мене, новото е само онова, което премахва всички недъзи на 

човечеството, което [иде] да премахне смъртта, сиромашията, раздорите, 

крамолите. Вярвайте, че новото всичко това в света ще премахне. Това е новото в 

света, което очакваме.“ 

НОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ И НОВОТО УЧИЛИЩЕ 

„В какво седи новото? - Новото в света седи в онова, което освобождава 

човека. Туй, което освобождава човека, то е новото разбиране, новият закон, или 

новият живот. Може да го наречете любов, или знание, или истина. Каквото и да го 

наречете, туй е съзнанието, което дава новия подтик, което освобождава човека. То 

е онзи велик закон, новото в света. Човек трябва да изучава качествата на новото.“ 

„Стремете се към новото, в което няма остаряване. – В какво се заключава 

новото? – Новото подразбира ум светъл, пълен с добродетели; сърце чисто, пълно с 

добродетели, и тяло здраво, пълно с добродетели.“ 

В това разбиране за човека, категорията „ново“ съдържа в себе си практически 

методи за организиране на живота и проявите на ума, сърцето и волята. В надстоящото 

образование, едва сега започва да се обръща внимание на преживяванията на учениците 

в хода на обучението, а възпитателния елемент отсъства.  

Каква е опасността? Добродетелите, дарбите и способностите са във връзка 

помежду си. Ако изчезнат добродетелите, ще изчезнат и дарбите, а оттам и потенциала 

за развитие на един народ или отделен човек – това са предпоставки за израждане – 

духовно и културно. 

ВЪЗПИТАНИЕ – ПОДХОДИ: 

Политически; 

Икономически; 

Изграждане на добродетели (природен); 

Превантивно, необходимо е да се организира възпитанието с природния подход, 

т.е. това, което е вложено в човека и трябва да се събуди. Новите методи в новото 

възпитание ние наричаме „слънчева педагогика“. 

В нея, възпитанието е организирано в т.нар. възпитателни ядра и центрове на 

организация на умствения, чувствения и волевия живот на детето. С инструменти за 

педагогическа диагностика се определят: 
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Качества на ума; 

Качества на сърцето; 

Качества на волята; 

Предлагат се методи за тяхното съграждане – музиката, Паневритмията, 

двигателните и дихателни упражнения, нов начин на преподаване – образи и символи, 

ново тълкуване на научни факти, процеси и явления в природата и др.  

Силата на вътрешните методи се изразява чрез принципа на съответствието: 

подобното събужда подобно, т.е. въвеждането на новото става първо отвътре, а после – 

навън, първо от себе и после към другите; от природния образ – към образа в 

съзнанието и субективния свят на човека. 

„Възпитанието на децата трябва да започне първо с материалните, с видимите 

работи, в него всичко трябва да бъде обективно. Когато казваме, че трябва да се 

чистят изворите, това е символ. Понеже децата са материалисти, разсъждават 

обективно и в тях не е развит още субективният ум, затова ще заведем детето при 

някой извор и ще му кажем: „Хубав ли е този извор?“. Хубав е. „Водата му чиста ли 

е?“ Чиста е. „Ти радваш ли се на този извор, като гледаш водата как приятно, как 

хубаво блика?“  Радвам се. „Хубаво, тогава очисти този извор!“ Детето очиства 

извора от камъчета, от клончета, листа и др. Само това да направи, вече е 

достатъчно. Но родителят или учителят е важно да държи в съзнанието си идеята, 

че чистенето на извора е символ. След това можем да му кажем: „Виждаш ли, и 

твоето сърце трябва да е тъй чисто!“. В него не трябва да има никакви камъчета, 

никакви листа и клончета, които гният – изобщо никакви външни тела. Така влагаме в 

детето идеята за чистото сърце и за нуждата от чистене, за да стане това 

реалност. И след време то ще започне да чисти своя извор – сърцето си. Това е един 

метод за възпитание. След туй ще дадеш на това дете едно семенце и ще му кажеш: 

„Посей това семе в земята!“. То ще го посее. „Полей го сега!“ Полива го. След това 

ще му дадеш една ябълка или една круша да си хапне и ще започнеш да му разказваш 

как впоследствие от тази семка ще се развие също такъв плод. Ще ходиш често с 

детето заедно да наглеждаш как расте и се развива дръвчето и по аналогия на 

неговото развитие ще правиш изводи за някои процеси, които стават в душата на 

детето.“ 

Символът е ключ към огромно, цялостно и осъзнато знание. За да се насити даден 

символ с определено съдържание и смисъл, човек трябва да е минал през опита на 

сетивата, на чувствата, на мисълта – и едва тогава той ще може да направи връзка с 

абстрактния образ и със знанието, заключено в него. Колкото повече сетива са 

участвали в това познание, колкото повече детето е успяло да създаде емоционална 

връзка и впоследствие да я осмисли, толкова по-наситен с информация и съдържание за 

него ще бъде и даденият символ. Например ако човек никога през живота си не е 

виждал живо агне и не е имал досег с него, той няма да може да направи естествената 

връзка на съзнанието, а впоследствие и да разбере символа на агнето. За него това ще е 

образ с ограничена информация, изпразнена от емоция и съдържание. И обратно, човек, 

който е имал възможност, особено в детството си, да усети със сетивата си малкото 
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кротко агънце, неговата мекота, топлота, мирис, цвят и нрав, толкова повече той ще 

има реално, цялостно знание и ще може адекватно да работи с този символ.  

За да разберат новото, хората се опират на предишно, старо, изживяно и опитано 

знание. Поради това е много важно детето, опознавайки света около себе си, да работи 

с живи и естествени образи и обекти, защото те носят цялостна информация. То може 

да се свърже със скритата  разумност в образа и да усети живота в природата. Това е 

една от основните причини обучението и възпитанието на децата да започва и да е 

насочено към външния, обективен физически свят. Всяка форма и всеки предмет в него 

са символи. Те носят вътрешно съдържание, което е важно да бъде осветено, за да бъде 

разбрано. За да успее човек, е нужно съзнанието му да бъде разширено. Докато това не 

се случи, ще има механично разбиране за живота. Водата ще бъде само вода, течност, 

Слънцето ще бъде голямо светещо небесно тяло и т.н. – тогава човек не вижда отвъд 

физическата реалност и възприетото няма връзка с вътрешния му живот. Успее ли да 

прогледне отвъд, тогава той отваря нов прозорец за разбиране на реалността и тя става 

по-богата за него. 

Механичното събиране на факти и идеи не може да даде тази организация на 

работа и мислене, които да донесат успеха на едно начинание. Тези натрупвания трябва 

да се съчетаят в едно цяло, в една система, която е обединена в своите функции и 

според степента на своите нужди. 

Важно е да помним, че във всеки символ се крие известна идея. Ние трябва да се 

стремим вътрешно към разбирането на тази скрита идея и към прилагането й в живота 

ни. Всяко животно е символ на известно качество, на някаква добродетел. Например 

детето вижда една пчела. Според формата си това е представител на животинското 

царство, но в същото време е и символ, който се нуждае от превод. Добре е да обърнем 

внимание на онзи живот, който е вложен в тази форма. Тя е символ на ред качества и 

добродетели – трудолюбие, организиран колективен живот, чистота и др.  

Достиженията на науката трябва добре да се проучват и след това да се направи 

аналогия с външните и с вътрешните форми на заобикалящия ни свят. Така постепенно 

ще научим езика на живата природа, който е език на символите и на образите, зад които 

са скрити идеи и правила за работа – слънчевата педагогика, новото образование и 

новото възпитание. 
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РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В САЩ 

ДО ВРЕМЕТО НА УЧИТЕЛЯ 

Христо Воденичарски 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В трактата Науката и възпитанието Учителя ни дава за пример образователната 

система в Америка и Англия. Ето го и текста: 

Ще обърнем внимание на читателите върху факта, че в Англия и Америка, 

където науката и възпитанието са хванали по-дълбок корен и предразсъдъците са 

загубили своето средновековно влияние, се е развила по-разумна и человеколюбива 

свобода; създали се повече благотворителни общества и учреждения; има по-голям 

интерес към общо добруване.  

Общественото мнение в тези народи седи и на по-твърда основа – то е 

поставено по-високо от управлението. 

Там се употребяват всевъзможни средства и начини за изкореняване и 

премахване на обществените злини, и то не само от управляващите, а и от самото 

общество, което е силата и двигателя на всички благородни инициативи.„ 

Идеята на доклада е да ви запозная с развитието на публичното образование в 

САЩ до периода в който е пребивавал Учителя. Ще спомена основните принципи, 

които са заложени в основата на Американската образователна система. Идеята, която 

седи зад тях, кактои ще ви разкажа малко за историята на съграждането и 

последващото развитие на тази система. Ще спомена и за начина ѝ на финансиране, 

като с това се надявам да покажа, с какво тя се отличава от останалите системи по 

света.  

В доклада ще разкажа за  историческите етапите през които минава 

образователната системата. Започвайки от подписването на Декларацията за 

независимост и стигайки до времето на Учителя. Ще видим какви идеи и течения са 

вложени като основа на образователната система, както и през какви трансформации 

минава тя. 

Ще говорим за реформаторите през този период. Ще се върнем в периода на 

„Общите“ училища. Там се ражда идеята за задължителното образование. Ще обърна 

внимание и на периода на навлизане на жените в образованието. 

Накрая ще разкажа за начина на финансиране на училищата и контрола от страна 

на местната власт. Какви принципи и разбирания са залегнали в политиката решаваща 

въпроса „Кой трябва да плаща за образование?“, както и защо контрола се осъществява 

от местната власт.  

 

ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ 

I. Период обхващащ 1772 до края на 18 век 

„Спешно търсим: Трезвен, прилежен, отдаден и работлив учител способен да 

преподава ЧЕТЕНЕ, ПИСАНЕ, АРИТМЕТИКА и Латински ЕЗИК....Всеки човек, който 
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притежава горната квалификация и е добре препоръчан ще бъде незабавно нает при 

подаване на заявление към Министерството на Чарълс Париш, Окръг Йорк.“ 

Обява от весник „Вирджиния“ 20 август 1772 

 

От колониални времена до началото на 19ти век повечето учители са били мъже. 

През този период, въпреки че на места е имало и професионални учители, в малките 

градове и села, хората, които са преподавали в класната стая са били земеделци, 

кръчмари и геодезисти, които са пребивавали в училищата за по няколко месеца през 

годината, в периода на извън работния сезон. По-образованите и амбициозни от тях са 

били млади мъже, които използват училищата като основа за тяхното по-нататъчно 

кариерно развитие в църквата или в законодателството. Като поемали работата като 

учители те са могли да създават контакти с местните проповедници и училищни 

комитети, като това им е помагало впоследствие, когато след време са преминавали 

към истинската си професия. 

 

В началото на този период образованието се е определяло според социалния 

статус на семейството. Момичетата имали малък и рядък шанс да бъдат образовани, а 

момчетата от по-горните слоеве на населението са обучавани от частни учители, а в 

последствие са били изпращани в колежи или университети. 

II. Период обхващащ 1820 – 1830, наречен ера на Общите училища. 

 „Учителите по граматика рядко притежават повече знания от необходимите 

им, за определения предмет, по който трябва да преподават. Следователно техните 

постижения, най- меко казано са доста умерени.“  

Джаймс Катър, Реформатор в образованието, 1826г. 

Общото училище е предшественик на познатото ни днес публично училище. 

Първи, идеята за общо училище лансира американския президент Томас Джеферсън 

(тогава все още не е), който първи извежда аргумента, че за да бъде един гражданин 

добре информиран се нуждае от основно образовение, както и че щатът трябва да плати 

за него. В неговите ръкописи наречени „Бележки от Верджиния“ се съдържа тезата, че 

всеки един човек заслужава основно образование, което трябва да бъде финансирано и 

осигурено, без значение от неговия произход и от това дали идва от заможно 
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семейство. В последствие той три пъти се опитва да прокара в сената това предложение 

и на три пъти му бива отказвано. 

И идеята за общо училище и за контрол върху него да бъде осъществяван от 

местната власт не се задвижва докато отделните щати не взимат това в свои ръце и не 

решават да създадът отделна система на щатско ниво. В последствие се появява група 

от реформатори в самите щати, които започват да изваждат аргументи и идеи 

лансиращи тезата цялата образователна система да бъде изградена на ниво отделни 

щати. Исторически, идеята им е била федералното правителство да няма голям контрол 

върху това какво се случва на щатско и местно ниво. Това разбиране идва от 

колониалния период и то се развива до периода, когато се основават отделните щати в 

държавата.  

Тогава тази група от реформатори заявяват, че ще демонстрират необходимостта 

от такава система или направо ще изградят такава на местно ниво. Хорас Ман е един от 

основните активисти, който прокарва идеята за общо училище. 

Хорас Ман или както често го наричат „бащата на общите училища“ започва 

кариерата си като адвокат и законодател. Когато бива избран през 1837г. за секретар на 

новосъздадения борд по образование в щата Масачузец, той използва тази позицията 

си, за да въведе най-главните реформи в образованието. Ман повежда движението за 

Общите училища, гарантиращо това, че всяко дете ще получи основно образование, 

което ще бъде финансирано от местните такси и данъци. Когато бива избран за 

Секретар по Образованието, без да има никаква реална власт или сътрудници, с които 

да работи по тази идея, той решава, яздейки на кон през колониите, да събере 

информация и да опише как е изглеждало образовнието в ранното Американско 

общество, какви са били вече остановените образователни системи в тях и как е било 

законодателно образувано. В последствие написва доклад и го публикува в журнала по 

публично образование. По този начин идеята за това как публичното образование 

трябва да изглежда пониква първо в щата Масачузец  и довежда до приемане на 

специално законодателство в този щат, в последствие и другите щати го приемат като 

пример за подражание и с това този модел започва да се копира навсякъде из страната. 

Така се поставя началото на публичното образование в Америка – образователна 

система базирано на щатско ниво, под контрола на местната власт. 

Отдадеността на Хорас Ман към идеята за общообразователно училище 

произлиза от вярата му, че политическа стабилност и хармония в обществото зависят от 

образованието даващо основно ниво на грамотност и изграждащо общи обществени 

идеали. В следия цитат той заявява: 

„ Без да се подценява която и да е друга човешка дейност, може без страх да се 

заяви че Общото училище.....може да стане най-ефективния и плодоносен от всички 

сили на цивилизацията.“ 

Ман вярва, че публичното училище има централна роля във възпитанието на 

добрия гражданин, демократичните принципи и добруването на обществото.  

В края на 1830 г., в Масачузец, той предлага безплатна, универсална и 

необвързана с религията образователна система. Всеки дистрикт ще осигурява училища 
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за всички деца, независимо от религия или социален статус (от тук идва термина 

общо училище). Предлага да се въведе и стандартизация при изграждането на 

училищата, включително стандартизация на учебниците, чиновете и столовете, както и 

начина, по който класните стаи да бъдат подредени. Едновременно с това прокарва и 

идеята, че училищата всъщност се нуждаят и от стандартизация за това какво да се учи 

и как да се преподава в класните стаи. 

Преди само църквите или частните училища са предоставяли образование за 

децата, за което всяко дете е трябвало да плаща такси. Новите училища, обаче, ще 

бъдат финансирани от данъците и специалните такси плащани от родителите. 

В допълнение към основните умения по аритметика и литература, новите 

училища, според реформаторите, ще внедряват общата социална и политическа 

философия, която трябва да бъде в съзвучие с принципите на демокрацията. Ман и 

другите се надяват, че по такъв начин ще се предотврати страха от политическа 

нестабилност и конфликти, които са били често явление по това време. Децата от своя 

страна ще могат да придобиват нужните им знания и едновремено с това да бъдат 

пълноценни и демократични граждани. 

Рефорамторите като Хоръс Ман са агитирали да направят училищата по 

демократични, универсални и нерелигиозни. И когато новите публични училища, 

наречени Общи училища, срещат липсата на достатъчно преподаватели.  Ман и 

останалите рефорамтори по това време (Джаймс Кадтър, Хенръ Барнард и Катрийн 

Бийчер) осъзнават необходимостта не само да се подсигурят повече учители, но и по-

добри такива. Повечето млади мъже, които са притежавали добри умения са 

преминавали към по-престижни професии, например в индустрията или са заминавали 

на запад към новите територии.  

В последствие се поставя въпроса откъде да дойде тази нова армия от 

преподаватели, които да попълнят липсващите бройки? Разбира се имало е и друг, 

готов източник на работна ръка, ако реформаторите успеят да убедят обществото да 

ги приеме.... 

 

III. Период 1840: Навлизане на жените в учителската професия 

През този период се увеличава броя на училищата в страната и това поражда 

нуждата от голям брой нови образовани учители. За да може да си набави нужния 

персонал, обществото се обръща към жените, като с това се поставя началото на 

процеса на феминизация на учителската професия. Едновременно започват да се 

въвеждат и педагогически курсове, често чрез т. нар. „Нормативни училища“. 

За да убедят обществото да приеме жените като учители, реформаторите по това 

време са изтъквали като най-голямо тяхно предимство това, че те по природа са по 

грижовни, притежават майчински чувства, както и характер с висок морал.  

Ето как Хорас Ман през 1840та описва виждането си към учителите: 

„Училищните комитети са стражи разположени на вратата на всяка училищна 

сграда, за да наблюдават, че никой учител не прекрачва прага, ако не е облечен от 
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короната на своята глава до основата на свойте обувки с дрехите на 

добродетелтта.“ 

Представата за учителите е била, че те са морален пример, модели и 

проповедници на праведен живот. 

Жените през този период са имали вече опит в преподаването; в т.нар. „училища 

за Дами“, но реформаторите, като главна причина да лансират дамите са преподаватели 

се представяли това, че на тях е трябвало да се плаща като възнаграждение само една 

трета от това, което мъжете преподаватели са получавали. 

„Бог изглежда е направил жените особено подходящи да ръководят и развиват 

умът на децата, и изглежда.....много лошата политика да се плаща на мъжете по 22 

или 22 долара на месец, за това да обучават децата на АБ и В, когато жените могат 

да свършат работата много по-добре за една трета от възнаграждението.“ 

Литълтонски комитет по образование, Литълтон, Масачузец, 1849 

*От тук започва тенденцията, която се запазва и до днес свързана с ниското 

заплащане на учителите! 

Създаване на „Нормативни училища“ 

Реформаторът Хоръс Ман оказва влияние и върху създаването на педагогически 

училища и е свързан с ранните опити да се професионализира учителската дейност. 

Ман е знаел, че качеството в селските училища трябва да бъде повишено, и че умението 

за преподаване е ключът към подобрението им. През 1838, той изиграва решаваща роля 

в създаването на първото „Нормативно училище“ в Масачузец. В последствие и 

другите щати възприемат тази концепция и започват изграждането на нови нормативни 

училища. 

В началото тези нормативни училища са били създавани, за да предоставят 

систематизирани курсове на учителите. Тяхната цел е била да подготвят училтелите да 

работят в нововъзникващите общи училища на ниво над обикновенната граматика, 

която много учителите преди това само нея са преподавали.  

С изграждането им нормативни училища са започвали да се гордеят с тяхния 

задълбочен, пълен и научен учебен план. Те са поставяли норми за всички учители 

(откъдето идва и термина), които са гарантирали ниво на компетенция и качество, 

което преди не е било налично. 

В следствие те биват заменени с професионални специалности по педагогика в 

университетите и колежите. 

 

1850та до 1880та: Опита на жените в класните стаи 
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През този период учебната програма не е била много пълна, както и изискванията 

към учениците са били доста снижени поради големият брой деца в класната стая, 

достигащ и до шестдесет ученици в селските райони. Учебниците, често са съдържали 

някаква форма от прости морални трактати и примери за детински ценности, въпреки 

това жените са се стичали в училищата да преподават. Те не само че са били щастливи 

от заплатата, независимо, че е била оскъдна, но са се радвали и на независимоста си и 

чувството за значимост, която учителската професия им е давало.  

Чрез преподаването, на дамите им се е открил достъп до широкия свят на идеи, 

политики и обществено полезни дейности. Те са започнали да сформират асоциации, 

ходели са на летни обучителни семинари, разменяли са идеи и приятелства и 

ненатрапчиво са допринасяли за трансформацията върху възгледите на техните 

общности. Феминизацията на преподаването през този период променя не само 

как обществото започва да възприема жените, но и изменя как жените започват да 

възприемат себе си! 

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И МЕСТЕН КОНТРОЛ 

 

Различно от практиката в повечето страни, в Америка отделните щати и местната 

власт осигуряват повечето финанси в образованието. Една от причината е в 

традиционните вярвания, че комуната сама трябва да се погрижи за техните собствени 

деца. Други вярват, че федералното правителство не може да разбере образователните 

нужди на децата в отделните общности (комуни). 

И така, на първо място е важно да споменем, че концепцията за задължително 

образование и финансирано с публични средстава не е  записано в Конституцията 

или в Декларацията за независимост. А е нещо, което пребивава в умовете на 

законодателите на щатско и местно ниво, както и то никога не е съществувало на 

национално или федерално ниво в Америка. Местния контрол е концепция на 

Американското публично образование, която като система трябва да се контролира от 

дистриктите и на ниво щати, вместо на национално (федерално) ниво. И понеже 

образованието се контролира от местната власт, то и финансирането на училищата се 

извършва главно на местно ниво.  
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Примерни законови изисквания към осигуряване на възможност за 

образовние в населените места: 

 Разиличните колонии са имали различни изисквания за осигуряване на 

училища. Например, за 50 или повече домакинства трябва да се осигури учител по 

четене и писане и да се плати, каквото се счете за редно. За над 100 домакинства, 

собствениците на имоти трябва да осигурят начално училище. Град, който не 

осигурява това бива глобяван! 

 „Бащите на нацията“, хората които основават Америка, са смятали, че 

богатите е трябвало да плащат за публичното образование както и за религиозните 

дейности. Местните власти са облагали за тази цел имотите, тъй като през този 

период се е считало размера на земята като реален измерител на богатството.  

 Въпреки че е нямало власт върху образованието, федералното 

правителство също е взело участие в изграждането на образователната система. 

Чрез приемане по това време на няколко закона, то е дало възможност на щатите, 

когато продават държавна земя да отделят по 5% от прихода от продажба, който да 

бъде инвестиран в публичното образование. Отделно федералното провителство 

финансира и  изграждането на университе и академии. 

 

Разбирания и идеи 

Разбиранията на реформаторите през този период са били, че демокрацията 

зависи от образованите граждани. Ако хората участват в управлението, те трябва да 

могат да четат и да пишат, да знаят основни неща за тяхната страна като състава на 

населението, историята на страната, както основни познания по география. 

Завършвам доклада с някои от принципите, които хората поставят като основа 

върху която изграждат политиката си към образованието: 

„Образование = Просперитет. Всеки щат трябва силно да инвестира колкото 

се може повече в образование, ако иска бъдещ икономически просперитет за свойте 

жители.“  

„Да се образова едно дете, не се случва, за да може то да постига свойте 

интереси, а защото щатът ще страда ако то не е образовано.“ 

„Религия, морал и образование са основна необходимост за доброто управление и 

щастие на хората, училищата и смисъла на образованието трябва винаги да се 

окуражават.“ 

 

Използвана литература: 

1. Public Broadcasting service – www.pbs.org – History of American 

public education; 

2. American public education: Critical issues & Historical context – Sara 

Ray Stoelinga - University of Chicago. 

 

http://www.pbs.org/
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ДОБРОДЕТЕЛИТЕ – ИЗМЕРИТЕЛИ И КРЕПИТЕЛИ НА ЗДРАВЕТО 

доц. д-р Николина Колева 

 

В доклада се разглежда проблемът за добродетелите, за които Учителят Б. 

Дуно не пропуща да говори в своите беседи, защото те са опори на здравето и 

живота и гръбнакът на всяка възпитателна работа. Чрез добродетелната енергия 

се разтварят вратите към Бога.  

Ето защо новото време и новата култура днес изискват усвояване на повече 

знания, по духовен път, с преобладаващо мнозинство на добродетелите и тяхното 

превръщане в начин на живот. Възкресяването на добродетелите в съзнанието на 

хората трябва да стане водещ приоритет и задача номер 1 на семейството, училището и 

всички възпитателни органи и учреждения.  Защото само добродетелите  могат да 

бъдат основа за промяна на човешкото съзнание, с цел постигане на добър живот, в 

който Божествената енергия би могла да се изяви и оползотвори пълноценно. 

Основание за извеждане на добродетелите на преден план във възпитателната работа е 

посланието, с което пристига Новата епоха-Единство и братство на човека и 

Вселената, за живот чрез любовта, с водещ мотив  Съзнанието определя Битието, а 

не Битието определя Съзнанието, както беше през изминалата епоха. Важно 

основание в това отношение е и  очерталата се тенденция на силно материализиран 

живот, занемарени духовни, нравствени и морално-етични ценности и подчертано 

изоставане на съзнанието.   

В съответствие с посоченото по-горе и с протичащите глобални процеси и 

промени на планетарен и космичен план, здравето се дефинира като: състояние на 

невъзприемчивост и устойчивост на душата към влиянието на вредните за човека 

фактори, което е матрично зададен и еволюционно затвърден факт в програмата 

за работа на клетките; препредаващ се по генетичен път чрез хромозомния апарат 

и имащ за цел-духовно повдигане и ново-раждане на нравствено чисти и морално 

извисени човешки личности. 

Поставянето на душата във фокуса на дефиницията е продиктувано от 

реалностите и предизвикателствата на Новата епоха (наричана епоха на Светия дух и 

на Любовта), изискващи по-дълбоко и проникновено интерпретиране и обсъждане на 

случващите се явления от позициите на космичното мислене и космичния светоглед. 

Според Б. Дуно човешката душа е скъпоценен камък във вътрешните структури на 

тялото, която никога не губи качествата си на творец, лечител, обновител, тъй като е 

носител на букет от добродетели, които представляват нейното най-голямо богатство. 

Тя е самият човек, който чувства и осъзнава, че без нея няма живот. Външната личност 

е само бледо отражение на висшата душа, изтъкана от светлина, чистота и красота. 

Чрез нея хората се свързват с Безкрайното съзнание и докато душата е свързана с това 

съзнание тя притежава огромни сили и възможности да лекува, преобразява и 

подмладява, а здравето е нейното най-много ценено качество и емблема. Като 

представител на Божественото присъствие в човека, душата, благодарение на 
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непреходния си характер не боледува, но, тъй като е посредник между дух и тяло, чрез 

нея се проявяват на физически план всички болести и неразположения на организма. 

Последните научни постижения на медицинската наука и компютърната диагностика, 

молекулярната биология и генетиката, квантовата физика и много други проучвания са 

доказали, че всички отклонения от нормалната морфология и функциониране започват 

на клетъчно равнище, върху финото енергийно-силово поле на вътрешните структури 

на организма. И ако не се диагностицират и овладеят навреме (още в зародиша) много 

по-късно на физически план те могат да се проявят като тежки и нелечими заболявания 

на тялото.  

В този смисъл опорни стълбове на човешкото здраве стават добродетелите, които 

като истински живи правила за съществуване от невидимия правилник на природата, 

играят важна роля в системата от критерии за неговата оценка, измерване и укрепване. 

Това означава още, че всяка осъществена идея за развита добродетел оставя след себе 

си подобрено здраве, светли мисли, възвишени чувства и високо разположение на духа. 

Казано е, че за да влязат и да пребивават в царството Божие на мира, хармонията и 

разбирателството, хората се нуждаят не от пари, а от добродетели. Добродетелите са 

заложени изначално като зародиши в душата и са пътят, по който хората трябва да 

преминат. Те представляват органите на душевното тяло, с което душата пребивава 

ведно с духа и се проявява Любовта, Мъдростта и Истината като водещи жизнени 

принципи и опорни стълбове на добродетелността. Ето защо смисълът на земния живот 

е да се изгради добродетелното тяло на душата, което ще осигури на личността 

високо нравствени и морални устои в трите свята на пребиваване-физически, духовен 

(емоционален) и умствен. Духът се проявява чрез добродетелите, наричани „плодове на 

духа“, а животът на човешката личност е изкуство за придобиване на добродетели, 

защото това са Божествени качества, с които трябва да започне животът. Заложени в 

душата добродетелите изискват от най-ранна детска възраст да се извеждат една по 

една на вниманието на детето и с помощта на близкото обкръжение-родители, учители, 

общественост те да бъдат развивани и затвърждавани с вяра, търпение и любов. Според 

Учителя Б. Дуно израстването на всяка добродетел изисква да се вложи в сърцето една 

добра мисъл, за да се възприеме чрез ума и реализира чрез волята. Ако една добродетел 

не премине през сърцето и ума тя не може да се реализира. Добродетелите се 

реализират по закона за прилежанието, поради което се нуждаят от системни грижи и 

подхранване през целия живот. Хората трябва да работят прилежно,  системно и 

съзнателно-всеки ден да се придобива по нещо, защото тези качества на душата не са 

нещо отвлечено, а реално, те носят енергия, която гради, а не руши. И всеки трябва да 

се стреми да се справи с недъзите си, за да може да се ползва от добродетелната жива 

енергия, която носи в себе си.  

Като основа за разумно пребиваване на хората, добродетелите определят смисъла 

и целта на земното съществуване. От тяхното развиване и прилагане в живота се 

определя успешната себереализация, проявлението на творческия потенциал 

(Божествената искра), и разцъфтяването на човешката душа. Добродетелите са онази 

естествена сила в човека, която е в състояние да направи човека силен и мощен, тъй 

като в него започват да циркулират силите на живата природа. Поради което е прието 



 

218 
 

истинският човек да се разглежда като сбор от всички добродетели. Нещо повече, те са 

качествата, вложени в човешката душа за нейното нравствено развитие и израстване до 

равнището на осъзналата се личност. Следователно, тяхното благородно знание, което 

е елемент на най-висшите и чисти енергии на финия свят, трябва да бъде извадено и 

използвано като основа за добродетелен живот на подрастващото поколение, което сега 

идва и носи печата на промените. Казано е, че силата на добродетелите се крие в 

тяхната нравственост, поради което създават стабилна морална опора в живота. 

Тяхното словесно съдържание е благо, носи много любов и жизнерадост за хората; 

съдържа много мъдрост и сили за укрепване и поддържане вярата и волята за здраве и 

живот. То трябва да се изучи и направи достъпно и разбираемо за най-малките жители 

на планетата, особено за онези от тях, които могат да бъдат разбрани и които ще 

гарантират стабилни и добронамерени човешки взаимоотношения в посока 

нравственост и добруване. При децата и подрастващите има значение подбора на 

добродетелите, според тяхното смислово съдържание и посланието, което съдържат, а 

също така и на средствата, условията и други организационно-методически и 

технологични моменти. 

Това изисква предварително запознаване със самите понятия-съдържание, 

структура, роля, предназначение, и с условията, необходими за реализирането им. 

Важно значение има също така информираността на хората относно тяхната духовно-

материална същност, като части от природата и микромодели на Космоса. Те трябва 

да бъдат винаги в будно съзнание и отворени сетива за приемане на изобилстващите 

жизнени сили и енергии. В този смисъл наличието на добродетели биха могли да 

помогнат на хората да опознаят законите на природата, да отворят съзнанието си за 

Бога и да бъдат готови за творчески изяви, потопени в кръговрата на енергийно-

информационен обмен в недрата на Великото съзнание, считано за информационно 

поле на Вселената. В този жизненоважен  енергийно-информационен обмен здравето, 

като даденост, качество и емблема на душата се определя като безценен дар в ръцете на 

хората, осъзнали навреме това. При добри условия, с посредничеството на духа, тя 

душата разцъфтява и дава добри плодове, които хранят личността.  

Първото условие за да се започне работата за развиване на добродетелите е 

себепознанието. Хипократ, Бащата на медицината формулира здравето като функция 

от себепознанието, което дава основание да се твърди, че то здравето в същото време 

е функция от добродетелите. Да познаеш себе си не означава да победиш слабостите в 

себе си, да се бориш с тях и да ги победиш. Тази възпитателна работа изисква без 

насилие и борба за надмощие, в мир, светлина и хармония да се пристъпи към разумни 

действия. Подходите и методите трябва да бъдат диференцирани според възрастовите 

особености, степента на информираност и потребностите на подрастващите от 

информация. Важно значение има установяването на атмосфера на доверие и 

емоционална свързаност, на партниране и равнопоставеност между участниците в 

групата; при което усвоеното знание ще може да се осмисли, осъзнае, преживее и 

трансформира във вътрешна потребност, убеденост, опитност и мотив за поведение 

и дейност. Да се роди една добродетел и да се прояви тя в живота е дълъг процес, 

особено тогава, когато трябва да се преодоляват предразсъдъци, привързаности и 
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предубедености. За тази цел е необходима силна воля, светъл ум, топло сърце, които се 

придобиват в условията на чист и свят живот, съпроводени с различни мероприятия и 

техники за дишане, медитиране, молитви, насочени към душата за постигане на добри, 

умни, честни и достойни личности. Необходимо е да се предвиди време за 

целенасочена вътрешна работа, в усамотяване, концентриране и тишина, за да се 

отстранят всички неправилни желания и привички, които спъват развитието напред. 

Всичко трябва да се извършва с търпение, желание и разбиране за неговата значимост и 

важност. 

Според Б. Дуно при създаването на човешките добродетели участват 12 вида фина 

материя на Светлината и никой не би могъл да стане добър, без да е придобил 

съответното тониране в цвета на доброто. Защото зад всяка разцветка на Светлината 

седи разумна сила във Вселената. Например, сърцата на всички висши същества на 

любовта са свързани с червения цвят, който те изпращат като струя на земята. Но за да 

се домогнат хората до същинската сила и живот, който седи зад този цвят, неговите 

вибрации трябва да бъдат повишени в 7 пъти по-високи гами. Ефектът на цветовете 

зависи от честотата на техните вибрации, по-високите вибрации предизвикват по-добри 

резултати. За да се изгради например милосърдието, хората трябва да открият 

конкретната фина материя, от която то е изградено. Това според автора може да стори 

само онзи, който разбира законите на светлината. Нещо повече ако хората се научат да 

познават и правилно да използват елементите на страха, той ще се трансформира в 

благоразумие, а гнева би могъл да се преобрази в смелост. Това става възможно, когато 

страхливият стане разсъдлив, а гневливият започне да разсъждава проникновено върху 

превратностите на гнева като опора. Цветът на страха е жълтия, а на гнева-розовия. 

Доказано е, че розовият и жълтият цвят си хармонират при лечението на човешките 

недъзи и пороци. 

Учителят Б. Дуно посочва пет основополагащи добродетели, от които 

произтичат много други, в зависимост от предназначението им и очакваните резултати. 

Това са: любов, мъдрост, истина, правда и добро. Най–често срещани и свързани с 

тях са -благоразумие, благородство, добродушие, достойнство, човеколюбие, 

кротост, смирение, търпение, самоуважение, себе-познание и други. 

Основополагащите любов, мъдрост и истина Учителят ги нарича велики 

добродетели и космични сили, които съграждат цялото Битие. Те заедно с 

правдата и добродетелта, дотолкова, доколкото ги проявява човек в живота си, го 

доближават до реалността на истинския, космичен човек, представен от автора чрез 

модела на „живия пентаграм “. Последният е разработен през 1923 година и изучаван 

в “Опитен клас на добродетелите“. В този модел се оглежда космичния човек като 

сбор от добродетели, свързан с разумните сили на Вселената, завършил своето развитие 

на земята и отразил в себе си Божествения образ и подобие. Работата в живия 

пентаграм винаги е насочена към центъра, където се събират жизнените енергии и сили 

на хората. Там е записано посланието: “Сигурността в живота седи в това: Да бъдем 

свързани с Бога!“  

В подкрепа на това в заповедта на Учителя се казва: „Обичай съвършения път и 

истината на живота. Постави доброто за основа на домът си, правдата за мерило, 
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любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило. Само тогава ще 

Ме познаеш и Аз ще ти се изявя. “ От посоченото става ясно, че домът неръкотворен 

във всеки истински човек трябва да се гради на здрава добродетелна основа. Такъв е 

законът и произтичащите от него смисъл и значение на земния живот. Според автора, 

развиването на добродетелите трябва да става в началото с тези, които са най-добре 

проявени в хората, например-вярата, надеждата и любовта. Затова са нужни-работа, 

грижи, вътрешни усилия и мотивация за изпълнение на Божията воля. Доверието е 

важна добродетел и качество на душата, което подобно на нея напусне ли веднъж 

човека не се връща повече при него. Затова са необходими чиста любов, силна вяра, 

търпение и предано служене. Малките добродетели трябва да се развиват всеки ден, 

тъй като семенцата им са заложени в душата в зародишно състояние и са необходими 

добри условия и време, за да се образуват от тях великите добродетели. В това 

отношение най-надеждна възраст, за да се посеят и израснат живите семена на 

добродетелността представлява непокварената и благодатна почва на детската душа. 

Изграждането на добродетелите трябва да става в изпълнение волята на Бога, като 

вътрешен процес, осъзнато и с разбирането им като качества на душата, призвани да 

осигурят база за добро здраве, сила и живот. Когато не се изпълнява волята на Бога, 

тогава хората затварят притока на Божиите блага, поради което страдат. Защото само 

добродетелите могат да донесат онези сокове, необходими за духовното израстване и 

извисяване до равнището на Висшето съзнание на новия човек, с неговото космично 

мислене и светоглед. 

От всичко казано дотук става ясно, че добродетелите са необходими и потребни в 

човешкия живот като нравствени и морално-етични правила и принципи за общуване и 

здравословен начин на живот. Тяхното изграждане трябва да започне от най-ранна 

възраст. В съзнанието на децата семената на добродетелите трябва да покълват и 

растат паралелно с тяхното физическо развитие и съзряване. Това може да стане с 

помощта на подбрани сюжети от любими приказки, разкази, гатанки, пословици и 

други в уроците по добродетелност, които Мировият Учител Бейнса Дуно ни е 

завещал.  
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ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕТО. КОСМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

д-р Надка Данкова, ст. учител Анелия Подаяшка, ОбУ "Иван Вазов", 

с. Дебнево, Общ. Троян 

                                   

 Според определението на Световната здравна организация (СЗО), здравето е 

състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие.[1] 

 Според духовния учител Петър Дънов - Беинса Дуно, здравето има отношение 

не само към физическия свят, но и към сърдечния и умствения свят То е резултат на 

действието на висшите закони, т.е. на законите на разумния свят. 

 Като медико- биологичен термин, профилактиката включва комплекс от мерки и 

мероприятия за предотвратяване на възникването, развитието и разпространението на 

заболявания по човека и полезните за него животни и растения [2] 

 Нашата цел е да потърсим космическите аспекти на профилактиката на здравето 

и здравословния начин на живот. Задачата ни е да съпоставим някои явления, свързани 

със Земята, Луната и Слънцето от гледище на науката астрономия и да потърсим нови 

възможности за опазване здравето на човека. 

 Астрономията е една от най-старите науки. В гимназиумите в древна Атина 

младежите задължително са изучавали аритметика, астрономия, музика и поезия. През 

средновековието тези четири науки формират знаменития "квадриум"- висшата степен 

на латинска образованост. Днес астрономията е наука за Вселената-тя изучава 

движението, строежа и еволюцията на космичните тела. 

 1. Нашият дом Земята 

 1.1 Земята, нашата синя планета 

 Земята обикаля около Слънцето на средно разстояние 150 млн км. Океаните 

придават на нашата планета красив син цвят. Атмосферата на Земята е много важна за 

живота на планетата. В ядрото на Земята има високо съдържание на желязо и затова тя 

наподобява гигантски магнит. Магнитното поле на планетата ни предпазва от вредните 

въздействия на Слънцето. Но има нещо, което отличава Земята от всички останали 

планети в Слънчевата система. Това е водата. За здравето на човека е от определящо 

значение количеството и качеството на водата, която организма поема.Учителя 

определя водата като етерно тяло на Земята.  

 Чешмата ”Ръцете, които дават” се намира в Рила, в района на Седемте рилски 

езера.Тя  има форма на полегнала котва, изградена  от бял млечен мрамор. На скалата 

над извора има гравирана котва и надпис, даден от Учителя: 

„Братя и сестри, майки и бащи, 

учители и ученици, слуги и господари, 

всички вие служители на живота, 

отворете сърцата си за доброто, 

и бъдете като извор” 
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 Лечебните и свойства на водата от този извор   се дължат на златната жила, през  

която  тя преминава.Учителя казва: 

„Местата на езерата са магнетични и чисти. Цялата местност е магнетична и 

особено при чешмата, където има изобилно ултравиолетови лъчи” 

През 2007г., проф. Масару Емото посещава  България. На брега на ез. Бъбрека, 

той  се обръща  към хората  на планетата: "Всеки човек носи божествено съзнание, и 

може да пречисти водата вътре в себе си и отвън. А тя представлява над 70 на сто от 

тялото на човека и повърхността на Земята. Затова е нужна коренна промяна в 

мисленето." „Как избирате да живеете живота си? – пита проф. Емото. И дава своя 

отговор – като изпълните сърцата си с любов и благодарност можете да заживеете друг 

живот, изпълнен със здраве и щастие. Водата вътре и вън от нас ще запомни този 

стремеж. Той отправя своето послание към водата: "Безкрайната енергия на Вселената 

изкристализира и настъпва епохата на истинната и велика хармония. Обичам те вода, 

благодаря ти вода."  

 1.2 Въртене на Земята около оста и 

 Земята се върти около оста си от запад на изток, поради което Слънцето и 

другите небесни тела видимо се движат от изток на запад. Смяната на деня с нощта не 

става мигновено, но постепенно, поради наличието на атмосфера на нашата планета.  

 Според Учителя най-полезни са  лъчите около изгрев слънце. Тогава слънчевата 

енергия най-много допринася за подобряване на мозъчната нервна система. При изгрев 

слънце се тонира дихателната система, а от 9 до 12 часа -стомаха. „ Сутринта имаме 

всякога повече прана или жизнена енергия, отколкото на обед. Тогава живият 

организъм поглъща най-много и най-мощни положителни енергии (прана). 

Първите слънчеви лъчи (при изгрев) са най-активни; тогава Слънцето е в апогея 

на своята дейност” 

  Процесите в човешкия организъм са тясно свързани със смяната на деня с 

нощта.Счита се, че нормалният нощен сън има продължителност 7 часа.Народната 

мъдрост казва, че сънят до полунощ е най-добър. Наричат го "сънят на красавицата". 

Изследванията проведени от проф. Турбьорн Окерстедт от Института по изследване на 

стреса показват, че недостатъчния сън ( 6,5 часа и по-малко) или  9,5 часа и повече са 

свързани с влошено здравословно състояние. Kристофър Рандлър, професор по 

биология от Хайделбергския университет пише: "Сънят ни поддържа здрави. Той 

намаля стреса и ни прави по-щастливи. Достатъчният сън укрепва имунната система." 

 За да сме здрави и всички наши органи да работят в синхрон и единство е важно 

да се храним след изгрева на Слънцето и преди неговия залез. На това обстоятелство, 

Учителя ни обръща сериозно внимание: "Който иска да живее хигиенично, да бъде 

здрав трябва да ляга и да става рано. Също така той трябва да се храни сутрин 

след изгрева на Слънцето, а вечер преди залязване на Слънцето"[3] 

 1.3 Движение на Земята около Слънцето 

 Ако съединим последователните положения на Слънцето върху небесната сфера 

в продължение на една година, ще получим една голяма окръжност наречена  

еклиптика. Видимото годишно преместване на Слънцето по еклиптиката е 
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предизвикано от движението на Земята около нашата звезда. Годишните сезони  се 

дължат на наклона на земната ос, който е 23.5° спрямо орбиталната равнина, в която се 

движи Земята около Слънцето. Поради този наклон отделните  части на планетата са 

подложени на различно осветяване от страна на нашата звезда. Промяната на сезоните  

става в точките на равноденствие и слънцестоене, характеризиращи определено 

положение на земната ос спрямо орбитата. През четирите годишни времена слънчевата 

енергия оказва четири вида влияния. Пролетта и лятото представляват прилив на 

слънчева енергия към Земята, а есента и зимата отлив. Най-благотворното влияние на 

Слънцето започва на 22 март. 

 В  книгата "Петър Димков, моят баща", Лили Димкова разказва:  "Преди изгрев 

слънце, със семейството  е отивахме  на морето. Тогава  йодовите изпарения са силни и 

много полезни. След изгрева  се обръщахме с гръб  към Слънцето  и за  около половин 

час  оставяхме  гръбнакът да бъде огрян от слънчевите лъчи."  

 Физиологичните процеси, като правило, имат най-голяма активност в светлия, 

топъл сезон - през лятото, най-малко - в тъмния, студения сезон - през зимата. 

Ритмично, в съзвучие със сезонните промени на цялата природа на земята, човешкото 

тяло се променя. С настъпването на зимата всички процеси в природата и в живите 

организми се забавят; идва период на биологична почивка.  В началото на зимата  

имаме нужда от постоянно снабдяване с  витамин С. Източник на този витамин през 

зимата могат да бъдат ябълките, събрани през есента, моркови, зеле, цвекло, както и 

лимони, грейпфрути, портокали и пр. 

 "Искате ли да се ползвате от енергиите на Природата за своето здраве, най-

добрите месеци са април, май и юни. Тези месеци носят грамадни богатства. През 

пролетните месеци е добре човек известно време през деня да обработва земята, да 

копае. През лятото, когато вали дъжд да излиза да го намокри дъждът за малко 

време. Пролетният дъжд е напоен с магнетизъм. Една дъждовна баня е равна на 10 

обикновени топли бани."Учителя 

  

 2.Нашата звезда - Слънцето 

 Слънцето е огромно кълбо от свръхгорещи газове  Върху видимата му 

повърхност, наречена фотосфера  се наблюдават ярки зони и тъмни петна, наречени 

слънчеви.  За да запазим зрението си не бива да наблюдаваме Слънцето без специални 

очила или филтри. Понякога се наблюдават слънчеви изригвания - тогава нашата звезда 

изхвърля струи материя със скорост, която достига 200 000 km/s. Слънчевите петна са 

области с по-ниска температура, с  около 2000
0 

С. Някои от тях имат размери от 

порядъка на размерите на Земята.Те се появяват периодично и броят им достига своя 

максимум на всеки единадесет години. Броят на слънчевите петна определя  слънчевата 

активност. Има редица заболявания, чиито максимуми на разпространение съвпадат с 

максимумите на слънчевата активност.За здравите хора незначителното допълнително 

смущение няма съществено значение, но за организми, намиращи се в неустойчиво 

състояние, слънчевата активност може да се окаже допълнителен рисков фактор.  
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 Друг неблагоприятен фактор, въздействащ върху здравето на човека са 

смущенията в магнитното поле на Земята, предизвикани от Слънцето. При 

изригванията на Слънцето в междупланетното пространство се изхвърлят потоци 

заредени частици- слънчев вятър. Когато тези частици достигнат магнитната обвивка 

на Земята, те предизвикват смущения, наречени магнитни бури. Магнитната буря 

представлява бързо и силно изменение в магнитното поле на Земята в период на 

повишена слънчева активност. От сайта за природолечение, духовно здраве и хармония 

четем, че само 10-15% от хората  са наистина чувствителни спрямо магнитните бури. 

Желателно е в неблагоприятните дни да намалим калоричността на храната, да 

ограничим въглехидратите и мазнините, да употребяваме повече плодове. 

Препоръчително е да ограничим употребата на кафе, алкохол и цигари. Да не се остава 

в закрито помещение, да се излиза на чист въздух. 

 3. Луната - единственият естествен спътник на Земята 

 Луната се движи около Земята на средно разстояние 380 440 км Диаметърът и е 

около 1/4 от Земния. В центъра на нашия спътник  вероятно има малко желязно ядро. 

Неотдавна НАСА потвърди с помощта на космическа апаратура, че на Луната има 

замръзнала вода. 

 В резултат на взаимодействието между Земята, Луната и Слънцето нашата 

планета забавя въртенето около оста си, а Луната се отдалечава от нас с 3 см, годишно 

и един ден ще ни напусне("Космосът") 

На повърхността на Луната има множество кратери, като резултат  на 

стълкновения на нашия спътник с метеорити от Космоса. В този смисъл Луната играе 

ролята на своеобразен щит на Земята, който я предпазва. 

 Най-широка подкрепа намира хипотезата, че Луната е родена от сблъсъка на 

младата Земя с огромен метеорит.Луната е обърната към Земята винаги с една и съща 

страна. 

 Още от най-дълбока древност е установено активното влияние на Луната върху 

настроението и поведението на човека и върху ритмите на неговия 

живот.Гравитационното поле на Луната влияе върху състоянието на цялата ни планета. 

Това са  сложни динамични процеси у всички живи организми, включително и у 

човека, т.н. биологични приливи. Нарушаването на баланса на течностите в човешкия 

организъм може да доведе до психични разстройства и отклонения. Затова влиянието 

на Луната върху човека и неговото здраве е обект на много изследвания. 

 Съвременната наука е открила връзки, чрез които Луната влияе върху човека. 

Така например поради силното и гравитационно въздействие  върху обвивката на 

Земята (твърда и течна) през дните на новолунието и пълнолунието силно се променят 

следните физически параметри: влажност, атмосферно налягане, температура, 

електрическо и магнитно поле. И най-малките промени на тези параметри оказват 

влияние върху човешкия организъм. Тези промени са резки и интензивни при смяна на 

фазите на Луната. И ако организма на човека е отслабен  има вероятност да се появят 

различни болести. Например резките колебания в атмосферното налягане нарушават 
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стабилността на кръвотворните функции, водят до заболявания като хипертония, 

различни рецидиви на сърдечно-съдови нарушения. 

Изменението на вида на Луната- нейните фази се дължи на това, че тя  заема 

различни положения спрямо Земята и Слънцето. Ето някои здравни съвети от Учителя: 

"Когато човек е нервен да погледне малко месечината, понеже тя притегля 

отрицателните сили. Когато болният иска да се излекува от болестта си лекарите 

му препоръчват да гледа Луната, когато намалява и да се свързва с нея. Когато 

Луната се пълни, трябва да се пазим от светлината и да внимаваме тя да не 

прониква в стаята ни. Безпокойството, което някои хора изпитват при пълнене на 

Луната се дължи на излишната енергия в тях." 

 Опита на нашите предци показва необходимостта да се вземе под внимание 

влиянието на природата на Луната върху растежа и развитието на отглежданите от 

човека растения. Като влияе върху гравитационното и магнитното поле на Земята, 

Луната, в движението си по зодиакалните знаци, променя връзката между свободните и 

свързани форми на водата в растенията. Въз основа на това е възможно да се 

предскажат благоприятни и неблагоприятни дни на засаждане и грижа за различни 

растителни култури. 

 4.  Българското хоро и Космоса 

 Българското хоро като традиция е от времето на траките.То е колективен танц, 

характерен за нашия фолклор и фолклора на други балкански народи Кръговата му 

форма  ни навежда на мисълта, че то наподобява Слънчевата система, планетите в нея и 

техните спътници. Вярвало се е, че  ритмите на хорото са  прогонвали болестите. 

Според  изследователите идеята на хорото, е пресъздаването на Слънчевата система със 

Слънцето и въртящите се около него планети.В хорото се крият корените на нашата 

идентичност. То ни помага да оцелеем като се слеем с единния космически ритъм на 

живота.  

Предположението за връзката на хорото с Космоса се подкрепя и от движението 

на играчите в посока, обратна на часовниковата стрелка – както се движат планетите 

около Слънцето.Всеки елемент на хорото създава  вибрация, с която хората  се 

съединяват  с единния космически живот.[8] 

 Хорото помага на танцуващите да поддържат здравето, силите и способностите 

си. Векове наред българското хоро запазва своите етнически характеристики, 

предаващи се от поколение на поколение.Moнoтoнния и игpив pитъм e пoмaгaл зa 

yчacтницитe в xopoтo дa ce cлeят c пpиpoдaтa на Cлънцeтo, ĸoeтo oгpявa зeмятa и дaвa 

cвeтлинa, тoплинa и пpexpaнa нa чoвeĸа. 

 5.Паневритмията-модел на слънчевата система 

 Паневритмията е свещен танц, който  изразява движението на небесните тела, 

вълнообразното движение на светлината, силовите линии на електромагнитните вълни 

и пр. Този  танц влияе благотворно не само на участниците в кръга, и на намиращите се 

наблизо наблюдатели, но и на целия Всемир. Автор на тази уникална практика е 

Духовния Учител Бейнса Дуно: 
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 "Земята се движи около Слънцето с бързина 29 km/s. Слънчевата система 

като цяло, се движи към известни съзвездия. Земята и другите планети, Слънцето 

и всички други небесни тела се движат по законите на Паневритмията. Целият 

Космос е проникнат от музика и движение, съчетани в едно цяло. Това именно е 

Паневритмията." 

 Съзнателното изпълнение на Паневритмията   допринася за укрепването на 

здравето на човека и   неговата профилактика. В Паневритмията движението заема 

основно място. Тук се включва още един важен елемент - мисълта. Превръщането на 

мисловния процес от подсъзнателен в съзнателен и действен задвижва неизползван 

потенциал в човешкия организъм. Паневритмията е колективната форма на изпълнение. 

Тя е първата система от енергийни движения за възпитание на човешкото тяло чрез 

движение.Усъвършенствайки своите знания и умения в Паневритмията са най-добрата 

форма на самовъзпитание  и усъвършенстване на личността. 

Паневритмията е  свещен български танц свързващ ни с Космоса   Участващите в 

живия кръг на Паневритмията събуждат  нови сили в себе си и освен това стават и 

център, който ги разпраща по света.  Чрез тези движения, живият кръг на 

Паневритмията изпраща мощен зов в света за обнова, подем и възход.Доц. д-р 

Людмила Червенкова, изследовател на Паневритмията от Спортната академия я 

определя като уникална българска практика за здраве и благополучие. 

Всемирното хармонично движение на целия Всемир е Паневритмия. Движенията 

на Паневритмията са взети от Природата, от целия Всемир и са в хармония с 

Космичния Ритъм. Ако движенията, които прави човек са в хармония с Космичния 

Ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги приема. Именно това се 

постига чрез паневритмичните упражнения. Те действат благотворно, защото тогава 

влизаме във връзка с космичния живот. Чрез Паневритмията се постига не само 

духовен подем, развитие на възвишени мисли, чувства и облагородяване на характера, 

но се влива и живот, здраве, сила във всички органи на тялото. 

 Нашият опит показва, че Паневритмията и българското хоро укрепват  

човешкото тяло, влияят положително на способността да мислим, повдигат духа ни,  

подобряват настроението и ни ободряват.Тези две практики  влияят  добре и на 

подрастващите. Преди занятията  в рамките на Проекта "Занимание по интереси" с 

клуба по Астрономия и клубовете " Природата и аз" и "Аз творя"  с децата изпълняваме  

някои български хора, след което разучаваме  първите десет упражнения от 

Паневритмията. Това внася  разнообразие в работата с децата, отморява ги и влива нови 

сили в тях. Българските хора и Паневритмията са своеобразна профилактика на 

здравето на учениците  в условията на борба с претовареността им и стреса, и начин за 

осмисляне на свободното им време. 

 

Заключение 

В основата на разгледаните от нас взаимодействия между   Земята, Луната и 

Слънцето лежи един основен  принцип- Принципа на ритъма: Всичко в природата е 

ритмично и периодично.Ако вникнем в съдържанието на природните закони, които 
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обуславят   взаимодействията между Трите тела ние ще успеем  да съхраним здравето 

си  и да  изградим система от правила за неговата надеждна профилактика. Това е пътят 

да се влеем в ритъма на Космическия живот и да заживеем в Новото време. 
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ВЛИЯНИЕ НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПАНЕВРИТМИЯ  

ВЪРХУ СЪНЯ, НАЧИНА НА ЖИВОТ  

И ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРИРОДАТА 

доц. д-р Людмила Червенкова 

 

Увод. Сънят влияе съществено върху здравето и работоспособността. Хората с 

хронична загуба на сън са по-малко продуктивни, имат нужда от наднормени здравни 

грижи и имат повишена вероятност от нараняване в сравнение с добре спящите 

(Institute of Medicine, 2006). Дългосрочните резултати от загуба на сън и нарушения на 

съня са свързани с вредни последици за здравето, включително повишен риск от тежки 

заболявания (Prather, Bogdan, & Hariri, 2013; Institute of Medicine, 2006). Освен това 

загубата на сън и разстройствата на съня имат значително икономическо въздействие 

поради преки медицински разходи, свързани с посещения на лекар, болнични услуги и 

лекарства (Institute of Medicine, 2006).  

Недостатъците на лекарственото лечение при безсъние подчертават значението на 

нефармакологичните алтернативи. Различните лечения без лекарства включват 

образователни модули и дейности като хигиена на съня, ограничаване на дневния сън, 

упражнения за мускулна релаксация, биофийдбек, ръководена визуализация, хипноза, 

медитация и музикотерапия (Blanaru et al., 2012).  

Паневритмията e уникална двигателна практика, включваща в себе си фактори, 

които пряко или непряко могат да допринесат за по-добрия сън. До момента няма 

публикувани данни за влиянието на началното обучение по Паневритмия върху съня. 

Настоящата публикация за първи път хвърля светлина върху тази тема, както и 

отговаря на въпросите дали и в каква насока обучението по Паневритмия влияе върху 

начина на живот и отношението към природата на обучаваните според самите тях.  

Цел на изследването. Да се събере информация за това как началното обучение 

по Паневритмия влияе на съня, начина на живот и отношението към природата на 

обучаваните.  

Изследвани лица. В изследването са включени 65 зрели лица на възраст 20-69 

години (М = 42,8 г.; SD = 12,62), от които 58 (89,2%) са жени и 7 (10,8%) са мъже, 

завършващи курс за начално обучение по Паневритмия.  

Организация на изследването. Непосредствено след завършването на курс по 

Паневритмия, изследваните попълниха, съставен от нас въпросник, събиращ 

информация за промени в изследваните показатели (приложение 1). Критерии за 

включване: участвали на курс по Паневритмия, проведен в София под ръководството 

на квалифициран преподавател в периода 2008-2011 г.; добро здравословно състояние, 

позволяващо да участват пълноценно в обучението по Паневритмия, на което са 

присъствали; липса на ментални проблеми, които биха възпрепятствали разбирането на 

въпросника. Критерии за изключване: ако имат по-малко от 50% присъствия на 

заниманията по начално обучение по Паневритмия, което завършват.  

Характеристики на въздействието. Курсовете за начално (за начинаещи) 

обучение по Паневритмия, които изследваните лица завършваха се провеждаха в 
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есенно-зимния сезон на закрито вечер (при 92,3% от изследваните) или през деня (при 

7,7%) с честота на заниманията един (при 53,8%) или два пъти седмично (при 46,2%). 

Курсовете бяха ръководени от квалифицирани преподаватели по Паневритмия (О. 

Николаева - 49,2% от изследваните, А. Господинова- 43,1%, И. Дойнова - 4,6%, В. 

Наумова - 3,1%) и включваха последователно изучаване на всички упражнения от трите 

дяла на Паневритмията. Курсовете по Паневритмия при различните преподаватели 

съдържаха общо 20-38 броя обучителни занимания (20-22 занимания за курсовете с 

честота един път седмично и 30-38 занимания за тези с честота два пъти седмично), 

провеждани в продължение на 5-6 месеца. Включените в изследването са присъствали 

на 12-33 занимания (М = 22,16; SD = 6,96), които са не по-малко от половината 

занимания на съответния курс. При това 55,6% от изследваните имат 80 и повече 

процента присъствия на курса, който са посещавали. 

Резултати и обсъждане 

На въпроса дали заниманията с Паневритмия са повлияли на съня им, 25 души 

(38,5%) посочват подобрение в съня си; 32 души (49,2%) отговарят, че нямат промени в 

съня си, но той няма нужда от промяна, защото имат отличен сън и 8 души (12,3%) 

посочват, че нямат промени в съня, макар че има нужда от промяна. Никой не посочва 

да е имал влошаване на съня (фиг. 1).  

 

 

Фиг. 1. Отговори относно промени в съня от обучението по Паневритмия 

  

 От 33-та изследвани, които смятат, че са имали нужда от подобрение в съня си, 

25 души (75,8%) посочват, че съня им се е подобрил в резултат на обучението по 

Паневритмия. По отношение степента на полученото подобрение 11 изследвани 

определят, че сънят им се е подобрил малко, а 14 души определят подобрението в съня 

си като средно по степен. 

39% 

12% 

49% 

Заниманията с Паневритмия повлияха 
ли на съня Ви? 

Да, сънят ми се 
подобри  

Не се промени, макар 
че имаше нужда от 
промяна  

Не, но сънят ми 
нямаше нужда от 
промяна, защото 
имам отличен сън  
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 В отговор на въпроса дали заниманията с Паневритмия са повлияли на начина 

им на живот никой от изследваните не смята, че е влошил начина си на живот. 

Същевременно 15 от изследваните (23,1%) отговарят, че нямат промяна, а 50 души 

(76,9% ) посочват положителни промени в начина си на живот в резултат на участието 

си в курса по Паневритмия. Изследваните лица посочват следните, оценени от тях като 

положителни, промени в начина им на живот в резултат на обучението по 

Паневритмия: засилен стремеж да живеят по-здравословно (при 76% от 50-те души); 

станали по-организирани (42%); стават сутрин по-рано (26%); друга положителна 

промяна (16%) и един е станал вегетарианец (2%). Тъй като на този въпрос всеки 

участник е можел да даде повече от един отговор, общата сума на процентите 

надвишава 100 (фиг. 2).  

 

 

Фиг. 2. Характеристики на подобрението в начина на живот в резултат на 

обучението по Паневритмия 

 

 Тъй като въпросникът дава възможност да се посочи и друго, освен 

предложените за отбелязване подобрения, получихме от 8 души формулирани от тях 

подобрения в начина им на живот. В табл. 1 са видни отговорите на 16%  (8 души) от 

изследваните, които са посочили други промени в начина на живот в резултат на 

обучението си по Паневритмия:  
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Табл.1 Индивидуално формулирани подобрения в начина на живот 

  Започнах да пея с радост, по-често съм в добро настроение 

  Чувствам се по-спокойна 

  Имам повече настроение (приповдигнато) 

  По-мека съм - оставям събитията да ме водят 

  По-целенасочен и осъзнат живот; получих отговори на много въпроси 

  Започнах да избягвам заведения, шумни места 

  По-концентриран съм  

  Повече пея 

    

На въпроса „Заниманията с Паневритмия повлияха ли на отношението Ви към 

природата?“ никой не е посочил влошаване на отношението си към природата, 20 от 

изследваните (30,8%) смятат, че отношението им към природата не се е променило, а 45 

души (69,2%) отговарят, че имат положителна промяна в отношението си към 

природата в резултат на обучението по Паневритмия (фиг. 3).  

 

 Фиг. 3. Процентно разпределение на отговорите за промени в отношението към 

природата  

 

Обучаваните по Паневритмия, които посочват, че са подобрили отношението си 

към природата са помолени да уточнят в какво се състои това подобрение, като са 

избрали една или повече насоки, в които то се е случило. Видът на подобренията и броя 

изследвани лица, които са ги посочили, може да се видят на фиг. 4.  

31% 

69% 

Заниманията с Паневритмия повлияха ли 
на отношението Ви към природата? 

Не, не повлияха  

Да, отношенията ми 
към природата се 
подобриха  
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Фиг. 4. Промени в отношението към природата, разпределени по вид  

 

Обсъждане 

Здравословният сън е свързан с намален риск от хронични заболявания, трудови и 

пътни инциденти, психични разстройства, а също и с по-добро качество на живота и 

по-високи учебни постижения. Затова добрият сън трябва да се разглежда като принос, 

а неговата липса като проблем за общественото здраве поради връзката му с общото 

здравословно състояние и поради значителният процент на засегнато от проблеми със 

съня население (Wendt et al., 2018). 

Това е първо изследване относно наличието на промени в съня в резултат на 

начално обучение по Паневритмия. То показва, че от всички изследвани лица, които 

смятат, че са имали нужда от подобрение в съня си, такова е забелязано от 75,8% от 

тях. Освен това, всички те смятат, че подобрението е в резултат на обучението по 

Паневритмия (провеждано през есента и зимата на закрито), в което са участвали. 

Ness & Saksvik-Lehouillier (2018) докладват, че повечето изследвани от тях 

показатели, характеризиращи съня, са свързани с по-висока жизнена удовлетвореност. 

Същите автори установяват, че качеството на съня и променливостта на 

продължителността на съня са важни предсказатели за удовлетвореността от живота. 

Те смятат, че връзките между съня и удовлетвореността от живота вероятно са  

двупосочни, но констатират, че до момента има само проучвания, доказващи, че 

качеството на съня и количеството на съня влияят на жизнената удовлетвореност. 

Експериментално е установено, че същото начално обучение по Паневритмия 

подобрява значимо жизнената удовлетвореност (Червенкова, 2012, 2013), измерена със 

българската версия на същия въпросник, който е използван и в проучването на Ness & 

Saksvik-Lehouillier (2018) –  SWLS на Diener et al., 1985. Всичко това ни дава основание 

да предположим, че подобрението на съня е допринесло за повишаване на жизнената 

удовлетвореност на обучаваните без да изключваме възможността за връзка в 
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обратната посока, както и влияние на други фактори, подобрили жизнената 

удовлетвореност. 

Обучението по Паневритмия, както и практикуването ѝ, съдържат редица 

фактори, за които по принцип е доказано, че съдействат за подобряване на психичното 

състояние. Това са: аеробните физически упражнения; заниманието с доброволно 

избрана дейност, която е по силите на изпълнителите; слушането на специалната 

музика на Паневритмията, пеенето, когнитивно предефиниране, засилване на 

усещането за майсторство, лечението чрез слово (текстовете на песните на 

Паневритмията), намиране на нова подкрепяща социална среда и др. (Червенкова, 2013, 

с. 75-91). Комплексното влияние на тези фактори подобрява ред психични показатели, 

които се явяват доказано свързани с добрия сън. 

Може би най-забележителното въздействие на безсънието върху общественото 

здраве включва ролята му на рисков фактор за разнообразие от психични разстройства. 

Най-силната връзка, доказвана от над 40 години изследвания, подчертава 

коморбидността между безсъние и депресия (Drake, Pillai & Roth, 2014). Връзката 

между проблемите със съня и депресивността е сложна, вероятно двупосочна и силно 

въздействаща (Asarnow & Manber, 2019). Налични са доказателства и за стреса като 

фактор за нарушения в съня (Drake, Pillai & Roth, 2014; Drake, et al., 2017; Kalmbach, 

Anderson & Drake, 2018). Тревожността често е свързана с нарушения на съня и тези 

две явления си взаимодействат по доста сложен начин (Bourdet & Goldenberg, 1994; 

Alfano et al., 2007). Установено е, че генерализирана тревожност и безпокойство при 

иначе здрави лица, могат да предизвикат клинично значимо нарушение на съня при 

липса на други психиатрични симптоми (Fuller et al., 1997). Прилагането на техники за 

справяне с тревожността води до нейното намаляване, а успоредно с намаляване на 

депресивността се подобрява съня (Viens et al., 2003). 

 Началното обучение по Паневритмия, чиито резултати сме докладвали в 

предходни публикации (Червенкова, 2012, 2013; Червенкова и Желязкова-Койнова, 

2011, 2012) и на което са подложени изследваните и в настоящата публикация лица, 

доказано намали при тях депресивните симптоми, ситуативната и личностната 

тревожност, нивото на възприетия стрес, намали негативните емоции и увеличи 

позитивните емоции. Според цитираната по-горе литература всички тези положителни 

психични промени са доказано свързани с по-добър сън и вероятно тяхното подобрение 

при изследваните лица е съдействало за подобряване на съня им. 

Налични са изследвания, показващи, че лошото качество на съня е свързано с 

бездействие или склонност към заседнал начин на живот (по Moss et al., 2015). 

Усещането за прекалена сънливост през деня е много по-малко при хората, които 

покриват минималните норми за физическа активност (Loprinzi & Cardinal, 2011). 

Скорошен систематичен преглед на литературата показва, че физическата активност, 

особено при възрастните, е съществено свързана с намаляване на безсънието и по-

добро качество на съня (Wendt et al., 2018). Според изследванията всички видове 

интензивности на фисическата активност, дори ниската с ниска интензивност може да 

подобри съня (Wendt et al., 2018). Това е важно, защото за повечето здрави физически 
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активни хора началното обучение по Паневритмия вероятно е физическа активност с 

ниска интензивност. 

Изследвания показват, че тези, които спят по-добре, участват по-редовно в 

дейности с активна социална ангажираност и стават по-рано от сън (Carney, 2006). 

Няколко публикации сочат, че за добрия сън има значение както по-голямата активност 

през деня, така и редовно/ритмично провеждане на дневните дейности във времето 

(Moss et al., 2015). При еднакво ниво на активност през деня лицата с безсъние са по-

малко редовни в дейността си, отколкото тези с добър сън (Moss et al., 2015). Тук е 

мястото да отбележим, че ритмичното седмично провеждане на 20-30 обучителни 

занимания по Паневритмия представлява социална дейност, която при част от 

изследваните от нас лица – според самите тях – е довела до по-ранно ставане и по-

добра организираност, вероятно намаляващи стреса и подобряващи ритъма на 

дейностите през деня.  

Предходно наше проучване установи, че от 140 лица, практикуващи Паневритмия 

(в цялостния ѝ вид на открито) 42,8 % също смятат, че Паневритмията подобрява съня 

им. В същото изследване никой не посочва влошаване на съня и в оставащите 57,2 %, 

които не са наблюдавали промени в съня си в резултат на практикуването на 

Паневритмия, се включват преценяващите съня си като отличен и ненуждаещ се от 

промени (Червенкова, 2004). Посоченото изследване, както и докладваното в 

настоящата статия относно промените в съня в резултат на занимания с Паневритмия 

показват, че и двата вида занимания с Паневритмия подобряват съня на значителен 

процент от изследваните лица. Това е основание за по-подробни и по-прецизни бъдещи 

проучвания на качеството, количеството и вариабилността на съня и повлияването му 

от занимания с Паневритмия. 

Много интересен е установеният от нас факт, че при възрастни лица, които по 

принцип имат по-установени разбирания и навици, един начален курс по Паневритмия 

е предизвикал при 76,9% от изследваните положителни промени в начина им на живот.  

Най-често посочените положителни промени в начина на живот са засилен стремеж да 

живеят по-здравословно (38 души); станали са по-организирани (21 души) и стават 

сутрин по-рано (13 човека).  

Впечатляващо е, че начално обучение по Паневритмия може да предизвика 

стремеж към по-здравословен живот при 58,5 процента от участниците в него. Самата 

Паневритмия на пръв поглед малко „говори“ за здравето в текстовете на 

паневритмичните песни, а в наименованията на паневритмичните упражнения въобще 

не се споменава думата „здраве“. Сред 438 думи, съдържащи се в текста на песните на 

Паневритмията здравето е назовано само с присъствието на думата „здрав“, повторена 

два пъти (Анчева, 2003). Възможно е текстовете на паневритмичните песни да засилват 

желанието за здравословен живот не чрез директно внушение, а по друг начин.  Може 

стремежът към по-здравословен живот да се засилва не само благодарение словесните 

въздействия при обучението по Паневритмия (текст на песните и наименования на 

упражненията), а и по друг начин. Вероятно е също в групата, обучавани по 

Паневритмия да са събрани участници, които повече от обичайното за общата 

популация ценят здравето и така събрани в курса по Паневритмия да се влияят едни от 
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други. Може да има значение и личният пример на преподавателите, водещи 

обучението по Паневритмия, които в нашия случай конкретно, а и по принцип, се 

отличават с липса на типични за обществото вредни навици и с по-осъзнат и 

здравословен начин на живот. В съвременните условия на живот е много ценно, че има 

българска двигателна практика, която освен всички друго, засилва стремежа към по-

здравословен живот, дори при изучаващите я в начални курсове по Паневритмия.  

Интересен факт е, че участието в курса за начинаещи по Паневритмия е 

направило 21 човека по-организирани, според тях. В публикация на Д. Анчева (2007) 

10% от анкетираните преподаватели по Паневритмия посочват като резултат от 

практикуването на Паневритмия, че са станали по-организирани, което е в синхрон с 

нашите резултати. Може би подобряването на ред психични функции и на 

работоспособността, които началното обучение по Паневритмия дава като резултат 

(Червенкова, 2012, 2013) помага на хората да са по-организирани. Също така 

обучението по Паневритмия изисква хората да организират по-добре движенията си 

във времето (ритмично, съобразно музиката) и в пространството (спрямо собственото 

си тяло и спрямо други обекти), за да изпълнят паневритмичните упражнения. 

Възможно е постигането на такава по-голяма времева и пространствена организираност 

на собствените движения да помага да се постигне по-добра организираност и в други 

дейности. 

Много е вероятно по-ранното ставане от сън, посочено от 13 изследвани като 

положителна промяна в начина им на живот, да се дължи на това, че тези участници са 

започнали да спят по-ефективно, по-дълбоко и без прекъсвания. Проверихме тази 

хипотеза като проследихме дали и в каква степен се е променил съня на 13-те 

обучавани по Паневритмия, посочили, че стават по-рано. Установихме, че 7 от тях са 

посочили подобрение в съня си, като един определя подобрението като „малко“ по 

степен, а 6 сочат, че са подобрили съня си „умерено“. Следователно за малко над 

половината от ставащите по-рано сутрин, може с основание да се предположи, че са 

започнали да стават по-рано, защото са започнали да се наспиват по-добре и по-бързо. 

Останалите 6 души, които са започнали да стават по-рано, са посочили, че сънят им не 

се е променил, но и не е имал нужда от промяна, защото е отличен. Следователно 

тяхното по-ранно ставане е с произход, несвързан със съня. Възможно е то да e 

вдъхновено от от философията на Паневритмията, според която ранните сутрешни 

часове са по-благоприятни за творческа и духовна работа и ранното ставане е 

здравословно. Изследваното начално обучение по Паневритмия включваше обсъждане 

предимно на основните идейно-хуманистични послания на паневритмичните 

упражнения, но е възможно някои от обучаваните по свое желание да е чел по време на 

обучението текстове от Учителя Дънов, който твърди: „Който иска да живее 

хигиенично, да бъде здрав, трябва да ляга и да става рано.“ (Дънов, 1940). Не бива да се 

пренебрегва факта, че в текста на песните на Паневритмията се срещат често поетични 

описания в сегашно време (възприема се като „тук и сега“) на красиви и вдъхновяващи 

природни картини в ранни часове на деня (в упражнения № 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 

20, 24, 26 и във втория дял „Слънчеви лъчи“).  Дори в песента на упражнението „На 

ранина“ (№ 26) от Паневритмията се твърди, че упражняването сутрин рано сред 
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природата носи желани от всички хора блага: „Кой на ранина става да играй по 

зелената трева и на бистрата роса, той ще бъде вечно млад, здрав и хубав и богат“. 

Възможно е срещите с тези словесни поетични текстове да има мотивираща роля за 

установеното от нас по-ранно ставане на част от спящите до по-късно. 

Относно допълнителните, формулирани от самите изследвани подобрения в 

начина на живот от обучението по Паневритмия, ще коментираме следните: 

подобряване на настроението (по-често съм в добро настроение/имам повече 

настроение); повече пеят (започнах да пея с радост/повече пея); по-мека съм – оставям 

събитията да ме водят. Двама души посочват, че живеят с повече настроение в резултат 

на участието си в курса па Паневритмия. Това е в синхрон с констатирано от две други 

изследвания, които разкриват, че както единичното обучително занимание за 

начинаещи (Червенкова, 2010), така и от цял курс по Паневритмия (Червенкова, 

Желязкова-Койнова, 2014), се подобряват значимо емоционалното състояние на 

обучаваните. Установено е, че пеенето носи здравни ползи като подобрява 

настроението и дишането, намалява стреса, подобрява се имунната система и др. 

(Hallam, 2010). Затова може само да се съгласим с двамата души, преценили като 

положителна промяна в начина им на живот факта, че в резултат на обучението си по 

Паневритмия повече пеят. Осъзнатата промяна в начина си на живот, който един от 

участниците формулира като „по-мека съм – оставям събитията да ме водят“, смятаме, 

че е потвърждение на установеното от друго изследване повишаване на психологичната 

адаптивност от начално обучение по Паневритмия (Червенкова, Желязкова-Койнова, 

2011).  

 Установихме, че 69,2 % от изследваните посочват, че в резултат на участието си 

в курса по Паневритмия са подобрили своите отношения към природата (чувстват 

природата по-близка, повече я ценят, по-често са сред природата и по-задълбочено я 

познават). Как може да се обясни това при положение, че всички те се обучават на 

закрито през есента и зимата, а 92% от тях са посещавали вечерен курс, по време на 

който обичайно навън вече е тъмно и дори през прозорците не се вижда природата? 

Явно е, че тази промяна не идва в резултат от директната връзка с природата. Смятаме, 

че тази положителна промяна се дължи преди всичко на текстовете на песните на 

Паневритмията – те са изпълнени преди всичко със словесни описания на 

вдъхновяващи картини на природата, изпълнена с красота и живот. Според анализа на 

тези текстове, направен от Д. Анчева (2003), в тях природата и светът присъстват 

описани чрез 788 думи, което ѝ дава основание да заключи, че природата е основна 

тема в този текст. Нещо повече, от тези близо 800 думи 63 казват, че в природата „има 

красота“, а други 55 съобщават, че в природата има изобилие, богатство и чистота 

(Анчева, 2003).  В изследваното начално обучение по Паневритмия участниците се 

запознават с всяка песен на Паневритмията като изслушват, пеят заедно поне 1-2 пъти 

и после слушат тези песни, докато учат упражненията. А някои от обучаваните по 

желание си пеят или слушат паневритмичните песни след това, извън часовете на курса 

по Паневритмия. Следователно изследваните са имали значимо време за свързване с 

тези песни и съответно възможни са резултати от тяхното влияние като музика или 

текст.  
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Заключение 

С настоящата публикация за първи път констатираме, че в резултат на началното 

обучение по Паневритмия обучаваните подобряват съня си, започват за се стремят към 

по-здравословен начин на живот, стават по-организирани, започват да стават от сън по-

рано, чувстват природата по-близка, повече ценят природата, по-често са сред 

природата и по-задълбочено я познават. Всички тези промени самите участници 

осъзнават и определят като положителни. 

Смятаме, че тези резултати са обнадеждаващи, защото добрият сън, 

пребиваването сред природата и по-добрата връзка с нея, както и здравословният начин 

на живот са основополагащи за здравето и благополучието на съвременния човек. 

Постигането на положителни промени в тези насоки в резултат на начално обучение по 

Паневритмия, което е приятно и широкодостъпно от организационна, възрастова, 

финансова и здравна гледна точка (достъпно е и за хора с редица компенсирани 

хронични заболявания) е важен резултат. Настоящото изследване разкрива обучението 

по Паневритмия като достъпен инструмент за здравословни промени в съня, начина на 

живот и връзката с природата и поставя основи за бъдещи по-задълбочени изследвания 

в тази насока. 
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Приложение 1. 

 

Моля, попълнете анкетата като сложите X в квадратчето до вашия отговор/и. Пишете само за 

своята лична опитност относно резултатите, които наблюдавате в себе си вследствие на 

заниманията Ви с Паневритмия.  

 

Заниманията с Паневритмия повлияха ли на съня Ви? 

Не, но сънят ми нямаше нужда от промяна, защото 

имам отличен сън  

   

Не се промени, макар че имаше нужда от промяна     

 Малко  Умерено  Много 

Да, сънят ми се подобри (уточнете колко >)     

Да, сънят ми се влоши (уточнете колко >)    

 

Заниманията с Паневритмия повлияха ли на начина Ви на живот? 

Не, не повлияха   

Да, начинът ми на живот се подобри         Моля, 

Стремя се да живея по-здравословно             

Станах по-организиран  

Друго (моля, уточнете).......................................... 

уточнете как: 

Станах вегетарианец  

Ставам по-рано  

................................................................. 

Да, начинът ми на живот се влоши                Ако да, уточнете как?........................................ 

 

Заниманията с Паневритмия повлияха ли на отношението Ви към природата? 

Не, не повлияха   

Да, отношенията ми към природата се подобриха   

По-често съм сред природата            

По-задълбочено я познавам  

Моля уточнете как: 

Повече я ценя   

Чувствам я по-близка  

Да, отношението ми към природата се влоши  Ако да, уточнете как?.................................. 
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УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО  

И САМОВЪЗПИТАНИЕТО ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЯ 

д-р Данчо Пандулчев 

 

 

Целта на изследването е проучване и характеризиране на основните аспекти на 

възпитанието и самовъзпитанието чрез движения като част от общата постановка за 

движенията и науката за тях в беседите на Учителя Петър Дънов. 

 

Възпитанието и самовъзпитанието чрез движения – част от науката за 

движенията 

В Учението на Учителя Петър Дънов възпитанието и самовъзпитанието чрез 

движения може да се разглежда като съставна част от науката за движенията. Той 

препоръчва изучаването на тази наука, за да се достигне до знанието вложено в 

движенията, да се разбере смисълът им, за да се извършват те правилно и по начин 

съобразен с всяко конкретно двигателно действие, за да се постигнат добри резултати 

от него (Дънов, 2012, с. 276-277; Беинса Дуно, 2011, с. 16; Дънов, 2013б, с. 311). Според 

него при придобиване на дълбоко познание за науката за движенията човек се 

съгласува с природните силови линии, което подпомага движенията му и ги прави по-

резултатни (Беинса Дуно, 2011, с. 16). Също така по неговото мнение чрез науката за 

движенията човек може да изправи живота си като направи движенията си разумни: 

„Има една наука в света, чрез която можем да изправим живота си. Всеки трябва да 

изправи живота си още сега, за да бъде изправен и в бъдеще. За тази цел ние трябва 

да вярваме в разумното начало в света, както и във всички разумни движения… 

Разумните движения са език, с който всички хора могат да се разбират.“ (Дънов, 

2016, с. 268). Тези следствия от изучаването и познаването на науката за движенията 

можем да приемем като свързани с двигателното самовъзпитание и възпитание, тъй 

като в други беседи те се разглеждат във връзка помежду си. Учителя Петър Дънов 

определя науката за движенията на човешкото тяло като основополагаща за 

изучаването на останалите науки, съгласно принципа от видимото към невидимото, 

т.е. изучаването и разбирането на човешкото тяло и неговите движения е предпоставка 

за изучаването и разбирането на духовните тела (Дънов, 2012б, с. 184). В това 

отношение той посочва, че учеността на човека зависи от степента на разбиране и 

способността за управление на собственото тяло по отношение на неговото устройство, 

функции и движения (Дънов, 2012б, с. 184-185).  

Самовъзпитанието и възпитанието заемат централно място в Учението на 

Учителя Петър Дънов. Според него без тях не може да се изгради култура на личността 

и обществото и външен белег на добро възпитание е хармоничността на движенията, 

което от своя страна е показател за вътрешна хармония и хармоничност на самия живот 

на човека, свързани с избягване на излишните страдания. „Човек трябва да се 

самовъзпитава, без това никаква култура не съществува. Който не се е възпитал, не 

може да дойде до ония естествени, хармонични движения, а всяка дисхармония води 
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към страдания. Като знаете това, стремете се към правилни, естествени движения“ 

(Дънов, 2013в, с. 548).  

 

Методи за възпитание и самовъзпитание 

Учителя Петър Дънов разяснява различни методи, които трябва да се прилагат 

съвместно, за да се постигне пълнота в реализирането на самовъзпитанието и 

възпитанието. Той счита, че както науката за движенията е първоначална спрямо 

останалите науки, така и физическия метод за възпитание и самовъзпитание е водещ 

спрямо останалите методи като се следва същия принцип от видимото към невидимото. 

Според него физическия, като изначален метод за самовъзпитание, подразбира човек да 

започне с изучаване и контролиране на тялото си и неговите движения (Беинса Дуно, 

2006, с. 323; Дънов, 2011б, с. 709). Също така посочва, че физическият метод за 

самовъзпитание е по-лесен и достъпен от методите на ума и сърцето, с които трябва да 

се прилага съвместно и в равновесие, съгласно посочения принцип, като по този начин 

се постига правилното им приложение. „Физически(ят) е най-лесният метод за 

самовъзпитанието. Освен него, има и други два: метод на ума и метод на сърцето – 

последните два метода са по-трудни. Които не могат да прилагат правилно метода 

на сърцето, те затлъстяват повече, понеже сърцето има повече влага, повече 

магнетизъм; които не могат да прилагат правилно метода на ума, те изсъхват, 

защото умът си служи с електричество. Следователно, при самовъзпитанието си, 

човек едновременно трябва да прилага и трите метода, обаче, първо трябва да 

започне с физическия – така, постепенно той ще върви от видимото към 

невидимото“ (Дънов, 2011б, с. 709). 

 

Равновесие и координация между двигателната, сърдечната и умствената 

активност 

 Учителят Петър Дънов посочва като правило за постигане на баланс между 

трите основни метода за самовъзпитание и възпитание – движение, чувстване и 

мислене, тяхното редуване през деня със сходно времетраене. Според него така човек 

се възпитава съзнателно да уравновесява физическата, астралната и умствена си 

енергия, като по този начин хармонизира мислите, чувствата и постъпките си. „Ако 

работите 2 часа физически труд, веднага час и половина трябва да дойде работа на 

сърцето, после на ума. Туй е правило, тъй трябва да бъде възпитанието. За сега, 

почти несъзнателно пак се уравновесяват тия енергии, само че не дават добри 

резултати. Известни хора стават само умствени типове, имаме отделни типове, 

като на сърцето или на волята, а има още и балансирани типове. Човек съзнателно в 

себе си трябва да балансира енергията, физическата в астралната, астралната в 

умствена и после обратното“ (Дънов, 2006а, с. 345). Той подчертава, че чрез 

възпитанието мислите, чувствата и постъпките трябва да се координират, както 

поотделно, така и помежду си, което дава съответно и в тази правилна 

последователност достатъчно светлина, топлина и сила на волята, зависеща от степента 

на координираност. (Дънов, 1999б, с. 177). 
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Кинезиология и физическо възпитание 

Понятието наука за движенията, което Учителят Петър Дънов използва е 

равнозначно с използвания днес термин кинезиология, който буквално се превежда като 

наука за движенията от гръцките думи кинезис – движение и логос – наука. 

Кинезиологията се определя като наука за човешките движения, изследваща 

въздействието на физическата активност върху човешкия организъм и промените, 

които настъпват в резултат на това въздействие (Джамбазовски и кол., 2002). Тя се 

определя и като „академична дисциплина, която включва изучаването на физическата 

активност и нейното въздействие върху здравето, обществото и качеството на 

живота“ (Американската кинезиологична асоциация). Съществува тенденция 

кинезиологията като академична дисциплина във висшето образование да замества все 

по-широко предхождащата я дисциплина физическо възпитание. Някои автори 

възприемат все повече разпространяващото се схващане, че физическото възпитание 

като цяло е част от изследователската област на кинезиологията (Walton-Fisette и 

Wuest, 2018, с. 3). Това е показателно за възпитателния аспект и въздействие на 

кинезиологията като наука за човешките движения. 

Това, което Учителя Петър Дънов разглежда като физически метод за 

самовъзпитание и възпитание и съдържащата се информация в неговите беседи по 

отношение на движенията и гимнастическите и паневритмичните упражнения 

понастоящем има съответствие с понятието физическо възпитание. То се определя 

специфично като „педагогически процес, чрез който се подпомага естественото 

физическо развитие и се обогатява двигателната култура на подрастващите чрез 

целенасочено развиване на физическите им качества и изграждане на двигателни 

умения и навици“ (Цонкова, 2007, с. 12), функциониращ в образователната система за 

ученици и студенти. Физическото възпитание в общ план се определя и като 

образователен процес, който използва физическата активност като средство за 

подпомагане на индивидите да придобият двигателни умения, физическа годност и 

добро здравословно състояние, знания и нагласи, които допринасят за тяхното 

оптимално развитие и благополучие (Wuest и Bucher, 1999, с 8). Според авторите  

насочеността на физическото възпитание е към всички хора съобразно техните нужди и 

потребности за цялостното им развитие и усъвършенстване чрез създаване позитивни 

нагласи за активен стил и учене през целия живот. В  това определение, която има по-

комплексен и всеобхватен характер, откриваме повече сходства с разбирането на 

Учителя Петър Дънов за физическия метод за самовъзпитание и възпитание като 

непрекъснат процес на учене и приложение от всички хора за всестранното им развитие 

и усъвършенстване.  

 

Самовъзпитание и възпитание в добра телесна обхода  

Процесът на двигателно самовъзпитание и възпитание според Учителя Петър 

Дънов трябва да започне с придобиване на добра обхода към частите на тялото, която 

се изразява първо с благодарност и любов към тях за движенията, които извършват 



 

244 
 

(Дънов, 1998в, с. 340) и грижа за тях (Дънов, 1997, с. 10). Може да приемем, че 

изграждането на добра обхода включва познаване на  функциите на тялото и 

съставляващите го части, за да се оцени по-добре ролята им в живота и да се полага 

подходяща грижа за тях. И действително Учителя Петър Дънов посочва  

необходимостта от познаване на всички части на тялото, което включва знание за 

техните размери и отношения, и за смисъла, значението и правилността на движенията 

им (Дънов, 1998, с. 157). Логично е, че като се самовъзпитава по този начин за 

придобиване на правилни движения, човек може да избегне възникване на болка или 

травми, които неправилните движения е възможно да причинят и по този начин ще 

подобри грижата за тялото си. 

 

Широк самовъзпитателен и възпитателен подход към движенията  

Двигателния подходът на Учителя Петър Дънов обхваща всички движения, тъй 

като те притежават важно значение, вътрешен смисъл и всестранно въздействие върху 

човека и околните, поради което подлежат на самовъзпитание и възпитание. Включват 

се и наглед маловажни движения като мигането, движенията на очите, насочеността на 

погледа, движенията на веждите, устата и лицето като цяло, мимиките, жестовете, 

почесването и др. също и говора, пеенето, храненето именно поради голямото им 

въздействие върху целокупния живот на човека. Например той посочва, че степента на 

успеваемост в изучаване на чужди езици, в науката като цяло, в музиката, в 

разрешаването на въпросите на живота, зависи от начина на мигане, което не трябва да 

бъде бързо, а спокойно, плавно, равномерно и хармонично. Според него чрез 

самовъзпитание и възпитание всички движения трябва да придобият тези 

характеристики на правилност, свобода и естественост (Дънов, 2013в, с. 547-548). И 

освен това трябва да се избягва бързането не само в движенията при работа, хранене, 

говорене и т.н., но и в мисленето, което е „най-простата философия, която осмисля 

живота“ (Дънов, 2012а, с. 74). Последното дава възможност за осмислянето на 

движенията, което можем да приемем за отправна точка при самовъзпитанието и 

възпитанието за придобиването на посочените и редица други характеристики и 

качества на движенията. 

 

Самовъзпитание в съзнателни движения 

Учителя Петър Дънов счита, че в основата на двигателното самовъзпитание е 

постигането на съзнателност на движенията, тъй като самовъзпитанието само по себе 

си е съзнателна работа за превръщане на несъзнателния живот в съзнателен. „Не 

правете несъзнателни движения… С тези безразборни движения, може да си 

напакостите. Ние минаваме от безсъзнателния живот в съзнателния живот. 

Самовъзпитанието е един съзнателен живот“ (Дънов, 1999 с. 353-354). За да се 

постигне съзнателност на самовъзпитателния процес и на движенията, той препоръчва 

всяко движение да се извършва по закона на хармонията, като по този начин може да 

се поправят погрешките на миналите поколения и на се създаде качествено ново 

поколение (Дънов, 1998а, с. 534). За него съзнателността и хармоничността са първите 
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качества на движенията, които човек трябва да възпита в себе си (Дънов, 1998г, с. 153). 

В неговите беседи съзнателността на движенията се изразява в:  

o свещено отношение към тялото и неговите движения 

(Дънов, 1999, с. 353);  

o разбиране на последствията и отговорността за всяко 

движение, както за човека, така и за околните (Дънов, 2013б, с. 330); 

o необходимост от трениране на всички движения, за 

превръщането им от безсъзнателни в съзнателни (Дънов, 2013б, с. 330);  

o приятно двигателно усещане (Дънов, 2009а, с. 22); 

o двигателна осмисленост (Дънов, 2009а, с. 22); 

o влагане на точното количество енергия и постигане на 

оптимална двигателна полезност и ефективност чрез свързване с 

разумните природни сили (Дънов, 2009а, с. 22). 

„Щом движенията ви са съзнателни, те са приятни. Ако правите 

несъзнателни движения, вие напразно харчите енергията си. Всяко движение трябва 

да бъде осмислено и свещено! Затова всички трябва да се стремите към 

красивите движения. Всяко движение, в една или в друга посока, трябва да 

предизвиква съответстващи разумни сили, с които да можете да влезете във 

връзка. Само така движенията имат смисъл и полза (Дънов, 2009а, с. 22).  

 

Самовъзпитание във волеви движения 

Учителя Петър Дънов отстоява възгледа, че човек трябва да се самовъзпитава, за 

да постигне волеви контрол на всичките си движения, което осигурява:  

o концентриране и контрол на тялото и движенията за 

свързване с Природата (Дънов, 2009б, с. 154);  

o координиране на мислите, чувствата и постъпките (Дънов, 

1999б, с. 177);  

o хармонизиране на мислите, чувствата и постъпките (Дънов, 

2013, с. 465). 

 

Самовъзпитание в двигателен самоконтрол 

В беседите на Учителя Петър Дънов самонаблюдението, изучаването на 

движенията и самовъзпитанието във волеви движения е свързано с изграждане на 

пълен двигателен контрол, който се изразява в превръщането на човека в господар на 

тялото и движенията си – признак на завършеност на двигателното самовъзпитание. 

„Ако един човек не знае да контролира очите си, ако един човек не знае да контролира 

слуха си, ако един човек не знае да контролира своето обоняние, своя език, своите 

крака – възпитание не може да има. Възпитание се разбира човек да бъде господар, че 

и тялото да знае, че има господар, който е пълен с Любов, със Знание, с Истина, 

който е пълен с живот.“ (Дънов, 2002, с. 148).  
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Като един от резултатите от постигането на двигателен самоконтрол се определя 

способността за разпознаване на положителните и отрицателните външни въздействия 

върху движенията и ограничаване на отрицателните (Дънов, 2011, с. 167). 

 

Време необходимо за самовъзпитание на тялото 

Учителя Петър Дънов указва, че всеки ден е необходимо да се отделят тридесет 

минути за самовъзпитание на движенията за постигане на двигателен контрол на 

тялото, което е необходимо за привеждане на човека в спокойно състояние. 

„Спокойният човек има един род движения, неспокойният има друг 

род движения. Всеки един от вас трябва да се стреми към едно спокойно състояние. 

Всеки ден трябва да имате половин час за самовъзпитание на тялото си“ (Беинса 

Дуно, 2006, с. 322). 

 

Положителни методи на възпитание чрез движения 

Според Учителя Петър Дънов положителните методи на възпитание чрез 

движения водят до по-добри резултати, в сравнение с отрицателните, които имат и 

негативни последици. Положителните методи се изразяват в наставляването на хората 

и най-вече подрастващите в правилни движения и правилно двигателно поведение с 

препоръки какви движения да правят, а не какви да не правят, за да подобрят 

двигателната грамотност и култура, за да постигат добри резултати от двигателната си 

дейност, както за себе си, така и за околните. „Ние прилагаме положителни методи 

при възпитанието и казваме на хората, какво да правят, а не какво да не правят. Ние 

им казваме да пият, колкото искат, но от най-хубавата, планинска вода; да ядат, 

когато са гладни, но сами да си готвят, да не измъчват окръжаващите; да говорят, 

колкото искат, но разумно и на място; да пеят, да играят, да се смеят, да скачат, да 

се радват, когато са проявили доброто“ (Беинса Дуно, 2012¸ с. 287). Тези добри 

резултати от приложението на положителните двигателни методи за възпитание се 

реализират въз основа на познаване на значението на движенията и тяхната точна 

определеност, обуславяща се от Природата (Дънов, 2006, с. 185). 

В беседите на Учителя Петър Дънов личният пример е основният положителен 

възпитателен и самовъзпитателен метод, който се състои в самонаблюдение и 

наблюдение на хубавите движения на хората и тяхното изучаване и подражаване. Той 

препоръчва такъв модел за наблюдение и подражание да бъдат двигателните умения 

като ходене, писане, сядане и др. на хората с установен добър характер, защото техните 

движение и телесна стойка, както характерът им, притежават установеност и 

завършеност (Дънов, 1998б, с. 15). Също така препоръчва като добър модел движенията 

на великите хора (Дънов, 1998, с. 157). Самоусъвършенстването, основано на тези 

външни образци, може да допринесе за превръщането на човека в образец на 

двигателното поведение, което се определя от Учителя Петър Дънов по следния начин: 

„Човек трябва да бъде образец! Като ходи, като се движи или стои, той трябва да 

бъде пример на красиви, естествени движения, както и на красива стойка.“ (Дънов, 
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1997, с. 176). По този начин превърналият се в образец на двигателното поведение 

става модел за подражание на околните. 

 

 Самовъзпитание и възпитание на двигателни умения 

В беседите всички модели на движения като ходене, писане, сядане и др., които 

човек често извършва, определяни в съвременното физическо възпитание като 

двигателни умения, подлежат на непрекъснато затвърждаване и усъвършенстване като 

изкуство. Учителят Петър Дънов определя постигането на изкуството на правилно 

ходене и движения като една от трите основни възпитателни задачи на човека, заедно с 

придобиването на знания и опитности и способността му да работи, като прилага 

наученото (Дънов, 2011а, с. 344). Най-големият акцент в неговите беседи е върху 

възпитаването на ходенето като първично двигателно умение, поради голямото му 

значение за овладяването на всички останали двигателни умения и заради всестранното 

му въздействие върху човешкия организъм. Например възпитаването в ритмичност в 

ходенето той определя като предпоставка за правилно извършване на всички основни 

двигателни умения и дейности: „Първата работа на човека е да се учи 

да ходи ритмично; след това, да се научи да работи, да свири, да пее, да рисува, да 

пише“ (Дънов, 2013б, с. 310). Постигането на ритъм в ходенето според него е и 

възпитателно средство за освобождаване от нервността и отморяване чрез 

хармонизиране на силите на тялото (Дънов, 2011а, с. 582). Друго качество на 

походката, което посочва, че трябва да се възпитава, е пластичността, показваща 

устойчивост и увереност (Дънов, 2008, с. 582). В беседите се разглеждат и други 

качества, придобиването на които е необходимо за усъвършенстването на ходенето. 

 

Добри и лоши двигателни навици 

В беседите двигателните навици в повечето случаи се разглеждат в негативен 

план като неправилни несъзнателни движения, водещи до отрицателни физически и 

психически резултати, поради което се изисква тяхното отстраняване. За вредни навици 

са определени прегърбването, свеждането на погледа надолу при среща с друг човек, 

повдигането на веждите, бързото мигане, гримасите, движението на главата при 

слушане, почесването, едновременното или поотделно повдигане на раменете, 

държането на ръката зад гърба, махането на единия крак в седнало положение и др. 

Много от тях се определят като унаследени, дължащи се на неправилния индивидуален 

живот (Дънов, 2009, с. 415-416) или на живота на предходните поколения (Дънов, 

1998б, с. 72). Други причини за лошите навици са:  

o несъзнателност на движенията;  

o негативно външно влияние;  

o подражаване на неправилните движения на околните. 

Като метод за справяне с лошите навици Учителя Петър Дънов препоръчва 

корекция на негативното, по навик, движение с движение, което е положително по 

характер и въздействие. Например неправилното несъзнателно отправяне на погледа 

надолу може да се отстрани като се прави обратното движение на очите нагоре, което 
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се счита за благословение (Дънов, 1999а, с. 201). Той отбелязва, че човек може да се 

възпитава в създаването на добри двигателни навици като дава за пример правилния 

начин на излизане от дома: „Като отиваш на работа, излез с лицето си навън; 

обърнеш ли се с гърба си, работите ще останат назад. Освен това, не тръгвай 

изведнъж бързо; тръгни бавно, с отмерени стъпки и постепенно ускорявай хода си. 

Отнасяй се съзнателно към себе си, за да създадеш добри навици“ (Дънов, 2013в, с. 

548). Според него за корекция на негативните двигателни навици и изграждането на 

добри навици е необходимо познаване на смисъла на движенията, правилността им по 

отношение на тяхната външна форма (пространствени, времеви и пространствено-

времеви характеристики), външните и вътрешните им въздействия, самонаблюдение и 

наблюдение и двигателна съзнателност. 

 

Възпитаване на качества на движенията 

  В беседите по взаимосвързан начин се препоръчва изграждане на следните 

качества на движенията:  

o разумност;  

o съзнателност;  

o правилност;  

o хармоничност;  

o ритмичност;  

o естественост;  

o нормалност;  

o свобода;  

o пластичност;  

o красота;  

o координираност;  

o плавност;  

o равномерност,  

o спокойно извършване.  

Те на практика са почти всички качества на движенията, които намираме в 

беседите по отношение на движенията изобщо.  

 

Възпитателно въздействие на Природата върху човешките движения  

Централно място в постановката за възпитание чрез движения на Учителя Петър 

Дънов заема постигането на съгласуваност с природните сили, енергии и форми за 

получаване на положително възпитателно въздействие на Природата, което се 

изразява в:  

o повишаване на резултатността и въздействието на 

движенията;  
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o подпомагане на физическото и духовното развитие (Дънов, 

2013а, с. 333).  

В беседите разглежда като природни изисквания към движенията, за получаване 

на положително възпитателно въздействие на Природата следните от изброените по 

горе качествени характеристики на движенията: ; концентрация (Дънов, 2009б, с. 154); 

разумност; правилност (Дънов, 1999б, с. 525); плавност; спокойствие; равномерност, 

естественост, хармоничност, свободно (Дънов, 2013в, с. 547-548).   

Количественото природно изискване е извършването на точно определен брой 

движения на всяка от частите на тялото, с оглед изразходването на оптималното 

количество енергия като това се отнася и за движения като мигането, на които хората 

обикновено не обръщат внимание: „В Природата не се позволява да харчиш повече, 

отколкото трябва. Туй го считат разточителност. Ако харчиш по-малко, пак те 

държат отговорен“ (Дънов, 1998д, с. 271). 

Той посочва съществуването и на отрицателни възпитателни методи на 

въздействие на Природата, които се прилагат, ако движенията на човека са 

противоположни на изброените – неправилни, неразумни и т.н. С отрицателните 

методи се цели чрез страдания възстановяването на връзката и съгласуваността с 

природните сили и енергии, която е нарушена поради неправилност на движенията или 

недостатъчната двигателна активност. Отрицателните методи в сравнение с 

положителните имат неприятно въздействие и водят до по-слаба резултатност на 

движенията. Примери в беседите за такива методи са:  

o болка при движение за приучаване към правилни и разумни 

движения: „От Невидимия свят постоянно ви възпитават. Всичките болки, 

които претърпяваме в тялото, са възпитателни методи 

на движение. Когато се научим да се движим правилно, всички болки ще 

изчезнат. Природата обича правилни движения, разумни движения.“ 

(Дънов, 1999б, с. 525);  

o болест за принудително извършване на движенията, 

компенсиращи недостатъчното количество движения, изисквани от 

Природата: „Ако доброволно не правите движения, Природата насила ще ви 

застави, тя разполага с ред негативни методи, чрез които възпитава 

хората – изпраща болести и по необходимост те правят движения, въртят 

се в леглото на една и на друга страна. Резултатите на тези движения не 

са толкова добри, колкото при движенията, които здравият човек прави“ 

(Дънов, 2012, с. 142). 

Според него за предпочитане е човек доброволно и с полагане на нужните усилия 

да извършва необходимите като разнообразие и количество движения и прилежно да 

възпитава в себе си указаните техни качества, за да се ползва от положителните 

природни сили и да избегне излишните страдания от действието на отрицателните 

природни сили.  

 

Заключение 
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Възпитанието и самовъзпитанието чрез движения в Словото на Учителя Петър 

Дънов е непрекъснат процес на приложение на изначалният физически възпитателен 

метод съвместно и хармонично с методите на ума и сърцето за уравновесяване на 

физическата, астрална и умствена енергия, координиране на мислите, чувствата и 

постъпките за изграждане на балансирана и културна личност. Възпитателният процес 

обхваща всички движения и цели превръщането им в съзнателни и волеви и 

изграждането на двигателен самоконтрол. Препоръчва се прилагане на положителни 

методи за овладяването на двигателните умения като изкуство, създаване на добри 

двигателни навици и постигане на редица качества на движенията за превръщането на 

човека в образец за двигателно поведение. Целта на двигателното възпитание е 

хармонизиране с енергиите на Природата за подобряване на здравето, резултатността 

на двигателната дейност и ускоряване на физическото и духовното развитие на човека 

и обществото. 
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