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ККаакк  ддаа  ссее  ссрреещщннеемм  ии  ддаа  ррааббооттиимм  сс  ддууххооввннии  ввооддааччии  
  

ТТеедд  ААннддррююсс  
 
На корицата: 
Ако искате да общувате с ангели, да играете с природни духове, да откриете своя могъщ 

животински тотем или просто да изпитате любящото докосване не онези, които вече са преминали 
от физическия свят в отвъдното, то тогава това е книгата, която ви е необходима. 

Тази книга ви предлага безопасни и лесни за изпълнение методи, с помощта на които да се 
срещнете и да работите с онези, които наричате духовни водачи. Тя ще ви разкрие как да ги 
разпознаете и ще ви покаже как да елиминирате страховете си спрямо тях. Книгата ще ви помогне 
да разширите своите способности и ще ви посочи как да избягвате различните проблеми след като 
навлезете в тази нова страна на живота. 

Контактът ви с висши душевни енергии засилва вашата воля и носи просветление на ума ви. 
Прочете „Как да се срещнем и да работим с духовни водачи“ и направете своята първа крачка по 
улиците на живота, който е отвъд този. 

 
КАК ДА ГО НАПРАВИМ! 
Без значение за какво става дума, важният въпрос винаги е: "Как да го направим?" 
Умът притежава много невероятни способности - далеч повече, отколкото въобще сте си 

представяли - и човечеството едва е започнало чудното еволюционно пътуване, което ще ни 
позволи да ги прилагаме винаги, когато пожелаем. Докато правим различни неща, ние развиваме 
способностите си. 

Има много чудесни неща, които можете да извършите. Докато ги правите, вие научавате 
повече за вродените възможности на ума и духа, а докато упражнявате тези вродени възможности, 
те се развиват и засилват - както се развива и засилва усещането за вашия умствен и духовен 
потенциал. 

Научавайки се как да общувате с духовни водачи, да откриете вашите минали прераждания, 
как да виждате и разчитате аурата, да използвате психометрия или различни други необичайни и 
чудесни неща, вие разширявате възможностите на невероятния дар, който е скрит вътре във вас, а 
именно - Жизнената Енергия. 

Ние сме родени така, че може да растем без да използваме този дар - да не развиваме 
възприятията си и разбирането си за тях - което означава да се откажем от даровете на Живота, на 
Любовта, на Красотата, на Щастието, които са истинската причина за Сътворението. 

Да се научим как да правим тези неща означава да отворим прозорците на психиката към 
Новите Светове на Ума и Духа. В действителност практикуването на тези неща означава да 
навлезем в Новите Светове. Всяко от нещата, които правим, е една стъпка напред към поемането на 
отговорността за световете, които формираме и върху които въздействаме. 

Просто, лесно за практикуване и въпреки това твърде значимо. Следването на тези 
последователни инструкции може да ви въвлече в едно истинско приключение. Постигнете контрол 
над света около вас и пристъпете в Новите Светове на Ума и Духа. 

 
ОБЩУВАЙТЕ ОТБЛИЗО С АНГЕЛИ... ИГРАЙТЕ С ПРИРОДНИ ДУХОВЕ 
Където и да се намират човешките същества, около тях винаги има и духовни същества. 

Много хора се боят от контакт с тях, а твърде често се страхуват дори и от самата възможност за 
контактуване с невидимата реалност на живота. Вероятно това е така, защото хората вече срещат 
толкова затруднения с видимото, че не искат допълнително да усложняват нещата и с невидимото. 
В едно време на натрупващо се познание и психични преживявания за нас е важно да разширим 
своите възприятия и разбиране относно духовната реалност и нейната роля в рамките на нашия 
физически живот. "Как да срещнем и да работим с духовни водачи" разглежда същността и 
митичността на света на духовете. 

Всеки от нас може да извлече полза от контактите си с духовната реалност и ние често го 
правим, без дори да го разберем. Съществата-духове изпълняват много функции и се явяват под 
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различна форма в живота ни. Те вдъхновяват нашето творчество, помагат ни да станем достъпни за 
благополучието, стимулират интуицията и познанието, предпазват ни и стават наши спътници. 

Тази книга ви предлага безопасни и лесни за изпълнение методи, с помощта на които да се 
срещнете и да работите с онези, които наричаме духовни водачи. Тя ще ви разкрие как да ги 
разпознаете и ще ви покаже как да елиминирате страховете си спрямо тях. Книгата ще ви помогне 
да разширите своите възприятийни способности и ще ви посочи как да избягвате различните 
проблеми, след като навлезете в тази нова страна на живота. 

Ако искате да общувате с ангели, да играете с природни духове, да откриете своя 
могъщ животински тотем или просто да изпитате любящото докосване на онези, 
които вече са преминали от физическия свят в отвъдното то тогава това е книгата, 
която ви е необходима. 

 
З А  А В Т О Р А  
Тед Андрюс е едновременно писател, ученик и учител в сферата на метафизиката и 

духовното. Той организира семинари и симпозиуми, а също изнася беседи и лекции из страната 
върху различните аспекти на древния мистицизъм. Тед се занимава с анализ на минали 
съществувания, с тълкуване на аурата, с нумерология, с Таро и Кабала като методи за развиване и 
засилване на вътрешния потенциал. Той е ясновидец и доказан медиум, като прилага също хипноза 
и акупресура. Освен това, Тед е отдаден на изучаването и използването на билките като 
алтернативно средство за лечение. Той е автор на много книги и пише статии за различни 
метафизични списания. 

 
П О С В Е Щ Е Н И Е  
На мама, чийто дух докосва всеки. 
 
В Н И К В А Н Е  В  Д У Х О В Н А Т А  Р Е А Л Н О С Т  
Древните гърци са разговаряли с духовете и боговете с помощта на оракули. Шаманските1 

общества в Египет, Африка, Бали и в други части на света са имали свои собствени техники за 
установяване на контакт между човешките същества и природните духове. В общността Шейкър2 
(началото на 1800 г.) момичетата са се друсали, тресяли, танцували, извивали и говорили на глас. 
Те са твърдели, че контактуват с ангели и духове. Във Викторианската епоха общуването с 
невидимата реалност се е осъществявало чрез медиуми-спиритисти. В наши дни контактьорите 
претендират за връзка с ангели, извънземни, елфи, делфини, с Висшия Аз и Вселенския Разум, и 
това са само част от обектите за контакт. 

Реалността, обитавана от духовните същества, както и тяхната помощ спрямо онези, които се 
намират в материалния свят, винаги са били част от посланията на всяка от по-значителните 
религии в света. Без значение дали са свързани с ангели, със светци, с контакт с предците, с 
природни духове или дори с демони, мистичните преживявания, осъществяващи се в духовната 
реалност, са универсални. 

Съвременната индустрия за развлечения (филми, телевизия, книги и др.) е причина за 
изопачаване и за редица погрешни схващания относно това друго измерение на живота. Мнозина 
вярват, че контактът с по-неуловимите измерения на живота изисква сложни магически и мистични 
процедури. Други пък смятат, че всеки контакт с дух е нещо лошо, нещо, което противоречи на 
природните закони, и нещо, което може да се осъществи само след продължителна подготовка, 
ненамаляваща опасността от него. Разбира се, това са схващания от областта на фантастиката. 

Да се научим да работим с духовни водачи под различна форма е едно невероятно 
приключение. Ние ставаме достъпни и се отваряме към значителни постижения и чудеса. Ние 
можем да елиминираме първичния страх от смъртта и раждането, свързвайки се с тези, които са се 

                                                
1 Шаман – представител на магическа традиция, най-често базираща се върху анимистично разбиране на света. С 

помощта на танц, наркотични растения или песни, шаманът променя нивото на съзнанието си и навлиза в други 
реалности, за да търси отговор на различни въпроси, свързани с лечителството, предсказване на бъдещи събития и 
други. (Бел. прев.)  

2 The shake (англ.) - тераса се, клатя се, друсам се, люлея се, откъдето идва и наименованието на тази област. (бел. 
прев.) 
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появили и отпътували от този свят преди нас. Можем да изживеем докосването на обичаните от нас 
същества, които вече са отвъд този материален свят, и да се научим да превръщаме траурната скръб 
в радост. 

Чрез контакта си с духовната реалност ние узнаваме, че никога не сме напълно сами, тъй като 
съществуват измерения на живота, които са отворени за нас винаги, когато поискаме. С помощта на 
съответните духовни посредници ние схващаме непосредствено взаимодействието и влиянието на 
божественото в рамките на живота ни, пренасяйки по този начин религията от сферата на сляпата 
вяра в областта на опита. Ние пробуждаме нашето съзидателно въображение и интуиция, 
изпълвайки ежедневно живота си с нови чудеса и благословия. Ние постигаме любов, подкрепа и 
повече енергия във всички наши ежедневни и обикновени задължения и отговорности. Ние 
научаваме, че никога няма да крачим сами по пътя си. 

 

ИНВОКИРАНЕ НА ДУХОВЕТЕ НА МЪРТВИТЕ
3
 

Заклинам ви подземни богове, Персефона, Ерехигал и Адонис, Хермес, подземния 
Тот и могъщия Анубис, който е Пазачът на тези, които са в Хадес, боговете на подземния 
свят и демоните, онези безвъзвратно отнесени мъже, жени, младежи и девойки, година 
след година, месец след месец, ден след ден, час след час, призовавам ви всички вас, 
събрани тук демони, да помогнете на този демон4. Който и да си, мъж илй жена, появи се 
по моя заповед. Отправи се към това място и към тази улица и къща и се яви.  

Древногръцки магически папирус 

(Настоящият ритуал е бил комбиниран с образна магия върху гроба на въпросната личност.) 
 
Чрез подходящ духовен контакт ние сме: 
• Съветвани и подкрепяни от обичаните от нас същества, които вече са в миналото. 
• Окуражавани от опората, идваща от ангелската защита. 
• Щастливи от радостта и чудесата на световете на феите. 
• Озадачени от посланията на древните учители, които оживяват заради нас. 
• Впечатлени от духовната сила на животинския свят и от магията, която те внасят в живота 

ни. 
• Въодушевени от разностранността на живота. 
• Смутени от необятността на разкрилото се пред нас познание. 
• Вдъхновени от духовните музи за творчество. 
• Насочвани във всички наши действия. 
С помощта на всичко това ние сме свободни да бъдем тези, които сме - по всеки един начин, 

във всеки един момент. 
В тази книга ще разгледаме същността и митологията на духовната реалност. Ще ви изложим 

безопасни и лесни начини, които ще ви помогнат да сложите начало на своите срещи с 
удивителните същества, които живеят с нас и около нас в едни неуловими измерения. Ще ви 
посочим как да направите своите първи стъпки в коридорите на живота, който е отвъд 
материалното. По този начин ние ще пробудим във вас нови разбирания, ще отстраним страховете 
ви и ще изпълним с енергия вашия живот. 

В човечеството съществува една склонност към самодоволство. Харесва ни да вярваме, че ние 
сме най-висшата и единствена форма на разумен живот. В една толкова необятна Вселена, каквато е 
тази, в която живеем, подобно отношение е арогантно. Както във Вселената има множество сили и 
енергии, които все още не разбираме, така има и измерения и същества, които са неразбираеми за 
нас - ние дори не можем да ги разпознаем. 

Тъй като не разбираме, у нас често е налице едно колебание да изследваме или да се докоснем 
до различните възможности. Ако притежаваме правилна информация и ако подхождаме към 
нещата открито и непредубедено, ние ще открием, че материалният свят не е нищо повече от една 

                                                
3  Хари Е. Уедек, "Съкровищата на магьосничеството" стр. 27 (бел. авт.) 

4  Да не се бърка с демон в значението му на "малко дяволче". Тук демонът е духът на някой човек или бог, който 
може да помогне при определянето на личната съдба. Този термин може да се отнася към човешката или божествената 
същност, (бел. авт.) 
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малка частица от всички останали съществуващи светове. 
Съществуват и хора, които се боят от контакт със същества, които не са от материалното 

измерение. Обикновено подобни хора, стоящи на такива крайни позиции, се страхуват и от контакт 
с лица, непринадлежащи към тяхната раса, пол, религия и др. Точно както можем да поставим 
ограничения и да решим кого да допускаме в кръга на нашите физически взаимоотношения, така 
можем да подберем и духовните си взаимоотношения. 

Да, в духовната реалност съществуват негативни и непознати енергии. Но негативни и 
непознати енергии има и в материалния свят. Това не бива да ни възпира от създаването на 
взаимоотношения, които биха били полезни за нас. Ние не се затваряме в къщи само защото сме 
чули, че по света има лоши хора. Ние решаваме кого да допуснем в живота си - в духовния и във 
физическия. Ние контролираме това. 

Този контрол започва с правилното използване на една точна преценка и благоразумие 
относно взаимоотношенията ни с духовните същества. Подходете със здрав разум към 
отношенията и общуването си с тях. При случаи на контакт с хора, които вече са починали и 
преминали отвъд материалния свят, имайте предвид, че смъртта не превръща личността 
автоматически в мъдър и духовен човек. Ако дадена личност приживе е била невежа, има голяма 
вероятност тя да бъде такава и след смъртта си. 

Винаги когато навлизаме в някоя нова област на познание и изследване, ние се нуждаем от 
правилна преценка. Когато става дума за реалност, чиито граници и въздействия са твърде 
непознати и не винаги подлежат на научна проверка и потвърждение, точната преценка е дори още 
по-необходима. Обърнете внимание на думите на Гаутама Буда, изречени преди 2600 години: 

"Не вярвайте на това, което чувате; не вярвайте на традициите, само защото те са 
били предавани между много поколения; не вярвайте на неща, само защото те са били чути и 
казани от мнозина; не вярвайте сляпо, само защото тези послания идват от древни писания; 
не вярвайте на предположения; не вярвайте и не приемайте за истина онова, към което сте 
били привикнати по силата на навика; не вярвайте сляпо на авторитета на своите учители 
и на по-възрастните. След разглеждане и анализиране, когато това нещо не противоречи на 
здравия разум и допринася за доброто и благото както на отделния човек, така и на всички, 

тогава го приемете и живейте в съответствие с него".
5
 

Помнете, че нищо, идващо от духовната реалност, не може да ви навреди дотогава, докато 
поддържате контрол и власт над живота си. Трябва да използвате взаимоотношенията си с 
духовната реалност само като допълнение, а не като заместител на живота си. 

Често духовните същества са също толкова заинтересувани от установяването на отношения с 
нас, колкото и ние с тях. Те могат да изпълняват множество функции и да приемат различни форми. 
Те могат да ни вдъхновят за творчество, да ни помогнат да се открием за благополучието, да ни 
донесат прозрение и информация, да ни предпазват или просто да ни бъдат събеседници. 

Ние всички можем да извлечем полза от контактите си с тях и често го правим, но без да го 
разбираме. 

Тази неуловима помощ се проявява през целия ни живот. Помощта, която получаваме от 
духовните ни водачи, може и често се проявява без да знаем това. Колкото повече осъзнаваме 
тяхната подкрепа и дейност, толкова по-голяма става тя. 

Така както съществуват закони, управляващи материалния свят, има и такива, отнасящи се за 
духовната реалност. Тези, които са наши водачи, са обвързани със съответните духовни закони. Те 
могат в голяма степен да ни подпомогнат дори и без у нас да е налице осъзнатост за това. На този 
етап ние трябва съзнателно да работим за издигане на енергиите си и за отваряне на сърцата си към 
тях. 

 
ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ И ДУХОВНАТА РЕАЛНОСТ 
Мнозина са правили многобройни описания на духовната реалност. Мистици, ясновидци, 

личности, преживели пътуване извън тялото и близки до смъртта преживявания - всички те са й 
давали различни описания. Твърде вероятно е всеки от нас да донесе оттам свое собствено и 
уникално виждане и описание на тази реалност. 

                                                
5 Цитат от книгата на Макс Мюлер „Три лекции върху философията на Веданда“. (Бел. авт.) 



wwwwwwwww...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt       5 

Най-често на възприелите това неуловимо измерение на живота се дава едно от следните три 
основни типа обяснения. Първото е отричащото това преживяване обяснение. Явлението или 
изживяването се обяснява с халюцинация, със самоизмама, с грешка, със свръхактивно 
въображение или с нещо друго. Второто обяснение се базира върху научна основа. То обикновено 
представлява опит за демистифициране на всички аспекти от преживяното. Например при близки 
до смъртта преживявания, последните се тълкуват просто като пример за хипоксия (липса на 
кислород в мозъка). 

Третият вид е окултното обяснение. При него се създават понятийни концепции, които да 
обяснят необичайното явление. Тези концепции са както философски, така и теологични. В 
миналото те са били и прости, и усложнени. Въпреки че мнозина ги смятат за псевдонаучни, те са в 
състояние да дадат едно обосновано и философско обяснение за това, което често е неясно и 
неопределено. 

Една от най-широко възприетите окултни концепции относно духовната реалност идва от 
Източната философия (теософията). Според тази философия съществуват седем нива или планове 
на съществуване. Всяко ниво има собствени форми на живот и енергии. В различните нива 
оперират различни видове същества. На следващата страница е дадена таблица на някои от най-
висшите същества, опериращи на тези нива. Ние имаме достъп до тези по-висши същества. 
Изложените в тази книга техники ще ви помогнат да се научите как да достигате и да се 
хармонизирате с тези същества. 

За да разберем как се осъществява контактът с духовната реалност, ние трябва да разберем 
някои от фините модели на човешката същност, които са включени в тази теория. Когато сме се 
подготвили отново да се превъплътим във физическия свят, нашата духовна същност изгражда 
фини обвивки от енергия около себе си. Тези фини тела се изравняват и интегрират с развиващия 
се ембрион през периода на бременността. 

Тези фини тела спомагат духовната ни същност хармонично да се интегрира със зародиша. Те 
са един своеобразен мост, с помощта на който можем да разпрострем съзнанието си извън 
физическото ниво към тези по-фини и духовни реалности на живот. По този начин тези фини 
реалности остават интегрирани и неотделими от нас през целия ни физически живот. Всичко, което 
е необходимо да направим, е да се научим да разширяваме съзнанието си до тях по един 
балансиран и безопасен начин. 

Част от фините тела е ауричното ни поле. Човешката аура е енергийното поле, което 
заобикаля физическото тяло от всички страни. Тя е триизмерна. Съществува многообразие от 
енергийни полета, които проникват, заобикалят, формират се от и влияят на физическото тяло. 
Когато се научим да хармонизираме всички фини ;и неуловими енергии и да се нагаждаме към тях, 

ние се откриваме към онези същества, които живеят и оперират в духовните реалности около нас. 
Колкото по-силно и жизнено е ауричното ни поле, толкова по-лесно е да се нагодим и 
хармонизираме към всички неуловими и фини влияния в живота ни - включително и към духовните 
ни водачи. Колкото по-слабо и по-небалансирано е енергийното ни поле, толкова по-вероятно е да 
привлечем към себе си негативни влияния от духовната реалност. 

 

БОЖЕСТВЕНИТЕ ЦАРСТВА 
Седемте нива на съществуване и великите светлинни същества, опериращи 

от тях. Това е просто една окултна концепция. 
Нива на съществуване 
Невидими същества, въздействащи върху нивата 
Божествено 
Бог/Богиня, Логосът 
Монадично 
Великите планетарни Духове 
Атмично 
Деви-повелители, Майстори 
Будично/Интуитивно 
Аватари, Адепти 
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Ментално 
Архангели 
Астрално 
Велики Деви/Ангели 
Етерно/физично 
Природни Духове и Елементали 

Тези нива в никакъв случай не се ограничават само с тези същества. В тази 
книга ще бъдат изложени допълнителни описания както на изброените, така и на други 
същества от духовната реалност. За по-подробна информация относно седемте нива 
можете да се насочите към различните и многобройни теософски издания, които са 
лесно достъпни. 

 
 
ВИДОВЕ ДУХОВНИ ВОДАЧИ 
Видовете духовни водачи, на които можем да се натъкнем, са толкова различни, колкото 

различни са типовете хора, които можем да срещнем. Когато започнем да навлизаме във връзка и 
контакт с по-фините измерения, ние можем да попаднем както на човешки същества, така и на не-
хора. 

Водачите не-хора включват онези разклонения на живота, които съществуват редом с 

човечеството, но не са част от неговата линия на живот. Те включват (но не само тях) ангели, деви,
6
 

природни духове и тотемни животни. Тези същества ще бъдат обсъдени по-подробно по-нататък в 
книгата, тъй като всички те имат едно много реално и фино влияние върху цялото човечество. 

Човешкият вид водачи могат да бъдат живи или мъртви (спрямо физическото измерение на 
живота) същества. Към категорията на живите водачи можем да причислим и обикновените 
личности, които пребивават извън тялото си. Това често се случва нощем по време на сън. Тук 
можем да се натъкнем и на хора, които са се научили съзнателно да напускат тялото си и да 
насочват енергията и съзнанието си към тези фини и невидими светове (т. е. астрална проекция). 

 
 
Нашата истинска същност постепенно намалява своя вибрационен интензитет така, че да 

може да се интегрира с физическия носител без да го изгори. Тези степени са фините тела - 
                                                
6  Девите и ангелите често са смесвани и смятани за част от една и съща еволюционна енергия. И двата вида 

същества са излъчващи. Ако съществува някаква разлика помежду им, освен в имената, то тя се изразява в това, че 
девите работят повече със силите на природата. (бел. авт.) 
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обвивки от енергии, които тя моделира около него, за да може по-цялостно да се интегрира с 
развиващия се физически носител. 

Съзнанието наистина се свързва с материята в момента на зачатието, но това свързване се 
развива с нарастващ интензитет. 

 

 
Енергийни еманации на физическото тяло 

Съществува многообразие от различни енергийни полета, които заобикалят и се пораждат от 
физическото тяло. Те включват (но не само) светлинно, електрическо, топлинно, звуково, магнитно 
и електромагнитно полета. Те са научно измерими и показват, че човешкото тяло е една енергийна 
система. 

 
 
КОЛКОТО по-силна и жизнена е аурата ви и КОЛКОТО сте по-здрави, толкова по-малка е 
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вероятността да ви бъде повлияно или въздействано от външни сили. 
В настоящия материален свят това могат да бъдат майстори, адепти или личности, които се 

развиват психически и духовно. Повечето от съществата от тази категория са личности, които все 
още живеят във физическото ниво. Често срещите с подобен тип водачи не са толкова различими, 
колкото срещите с нетленни и истински духовни водачи. 

Онези, които принадлежат към "мъртвата" човешка категория, включват обикновени 
личности (членове на семейството, приятели и др.), с които можем да се срещнем след тяхната 
физическа смърт. Този въпрос ще бъде разгледан по-подробно в Глава 9. Тя включва и личности, 
които се подготвят и изчакват своето прераждане. В нея влизат и контакти с това, което често е 
наричано сянка или черупка, т. е. етерната и астралната енергия, която остава след като човек 
напусне физическия живот - пример за този тип срещи са привиденията в гробищата. Тук може да 
се включат и онези, които са живели на земята преди и сега работят в сферата на духовната 
реалност с цел израстване. Много често подобни личности изпълняват ролята на водачи, учители, 
лечители и др. спрямо личности, които пребивават във физическия свят. Това е категорията, от 
която произлизат голяма част от духовните ни водачи. 

Съвременният спиритизъм е категоризирал и установил различните задачи и цели, които тези 
водачи могат да изпълняват. 

Ето някои от общите категории: 
Учители-майстори 
Учителите-майстори най-често са същества, постигнали самореализация и просветление. Те 

са били майстори още приживе, по време на земното си съществуване и поради тази причина 
действат отново като майстори, но вече на духовно ниво. Примери за учители-майстори са Авраам, 
Ел Мория, Кутуми, Куан Ин, Белият Орел и др. Спиритуалистите вярват, че обикновено ние имаме 
само един учител-майстор в живота си, но в зависимост от нашата цел и от съответния период, те 
могат да бъдат и повече. Учителите-майстори наблюдават израстването и духовното развитие на 
огромен брой хора. Те не се посвещават само на отделна личност. 

Лекар 
Това е духовен водач, който се грижи за нашето здраве и благополучие. Всеки, който работи с 

цел да развие каквато и да е форма за лечение, ще бъде напътстван от лекар. Този лекар обикновено 
е някой, който е бил по някакъв начин свързан с лекуването, докато е пребивавал на земята. 

Преподавател 
Този духовен водач работи с цел да ни помогне при нашето духовно израстване и обучение. 

Това същество ни помага при вникването във философията и е до нас при всички проучвания и 
изучавания, които предприемаме във всяка една област от живота си. 

Химик 
В спиритическата традиция химикът е духовен водач, който работи с химията на нашето тяло. 

Той помага при промените и преобразуванията в химията на тялото ни, така че да можем по-лесно 
да се нагодим към духовната реалност и по-ефективно да овладеем по-висшите и по-интензивни 
вибрации, идващи от нея. 

Защитници 
Тези водачи често приемат формата на едри и силни по характер и държание същества. Не е 

нещо необичайно да откриете, че защитниците външно приличат на викинги или на индианци. 
Както ще видим и в Глава 5, те могат да приемат формата и на силни животни - пантери, слонове и 
дори дракони. Това са водачите, към които трябва да се обърнете и да призовете, когато имате 
нужда от по-голяма сила и енергия. 

Вестители 
Тези личности ни помагат да засилим своите интуитивни възприятия. Хора, които развиват 

ясновидството си - способността да чуват и виждат своите духовни водачи - ще предават 
съобщения от тях към другите. Това са водачи, които помагат при намирането на информация. 
Много екстрасенси и медиуми използват своите вестители като източник на информацията, която 
дават на другите. 

Пазители на вратата и достъпа 
В някои отношения тези водачи приличат на защитниците. Тяхната дейност се изразява в това 

да държат далече негативните същности, докато личността отваря вратите към скритите светове. Те 
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пазят и охраняват вратите така, че единствено онези водачи, които изисква ситуацията, могат да 
влязат. Спрямо онези, които изпадат в медиумен транс, те помагат при насочването и опазването на 
физическото тяло през периода, в който съзнанието е извън него. По време на транса те позволяват 
само на подходящите за това духове да използват физическия носител. 

Разбира се, съществуват и много други видове водачи. Има водачи в радостта, които работят с 
цел да внесат светлина и радост в живота ни. Винаги когато звучи смях, те са наоколо. Има водачи, 
които са се концентрирали само върху лекуването. Съществуват и доживотни водачи, същества, 
които ни наблюдават и наглеждат в рамките на целия ни живот. (Това ще бъде разгледано по-
подробно във връзка с ангелите-хранители в Глава 6.) Има духовни водачи, които могат да 
взаимодействат с нас само с цел постигането на някаква специфична задача. Можем да имаме водач 
само за един-единствен ден или за развиването само на едно-единствено качество. Имаме семейни 
водачи, тотемни водачи и дори митологични водачи. 

 

 
Символът на вашия духовен водач 

 
Много духовни водачи могат да ни се разкрият чрез символи, изображения или дори чрез 

определени цветове. Те не винаги в началото ни се показват такива, каквито са в действителност. 
Символът ни дава ключ към тяхната функция в рамките на живота ни. Медитацията, изучаването и 
концентрирането върху символа в много случаи ще въздействат върху собственото ви енергийно 
поле, издигайки нивото му, така че да бъдете в състояние по-лесно да се нагодите към този водач. 

Налице е нещо, което обикновено е наричано вътрешен кръг и външен кръг от водачи. 
Вътрешният кръг включва онези духовни водачи, които тясно взаимодействат с нас в ежедневието 
ни. Водачите от външния кръг се намесват, когато започнем по-съзнателно да работим за своето 
усъвършенстване. Обикновено на този етап се случва да срещнем своите учйтели-майстори и в по-
голяма степен да осъзнаем влиянието на духовната реалност. 

Помнете, че подобно на нас самите, и духовните същества са енергия. Ние ще привлечем към 
себе си онази енергия, която е най-сходна с нашата. Вашите духовни водачи ще бъдат същества с 
характерни индивидуалности и те могат да бъдат класифицирани само според дълбочината, 
продължителността и вида на взаимоотношенията, които осъществяват с вас. 

Духовните ви водачи ще се разкрият пред вас по най-различни начини. Описаните в тази 
книга техники са разработени с цел да засилят вашето осъзнаване и усет за тях, както и да ви 
подпомогнат по-ефективно да ги идентифицирате. Някои от водачите ще използват символи. При 
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други ще почувствате докосване до различни части от вашето тяло. Трети могат да бъдат по-шумни 
и по-осезаеми. Възприемането им може да варира от обикновено жужене или дрънчене до 
чуването на реален шепот или глас. Други биха могли да се проявяват чрез цветове или ухания. 
Трета група могат просто да се появят в някогашната си земна физическа форма и облик. Освен 
това, повечето духовни водачи са от ясно разграничим мъжки или женски пол. 

Повечето ще ви кажат имената си, а някои - не. Но имената не са от такова значение, от 
каквото е информацията, която идва от духовния водач. 

Въпреки това питайте духовните си водачи за техните имена, защото това винаги помага да 
персонализирате връзката си с тях. Доверете се на първото име, което ви кажат, дори и ако то не 
изглежда подходящо. Много водачи ще ви съобщят име, което да запомните и да съотнасяте към 
тях. Но не е нещо необичайно, ако съобщеното ви име не е истинското име на съответния водач. 

По какъвто и начин да се появят водачите те използват облик и вид, който да е приемлив за 
вас. Той ви загатва за тяхната роля във вашия живот. В процеса на практиката вие ще бъдете в 
състояние да правите разлика между водачите си. 

 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТРАХОВЕ И ИЗБЯГВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
Ето едно кратко изброяване, което ще ви помогне да запомните какво да правите при контакт 

с духовната реалност, за да не изпадате в различни затруднения: 
1. Нищо от духовната реалност не може никога да ви навреди, докато подхождате към нея със 

здрав разум и точна преценка. 
2. Вие контролирате всеки аспект от дейността си с вашите водачи. Ако някой от тях прояви 

склонност към нещо, което не ви харесва, категорично го спрете. Във физическия си живот вие не 
сте длъжни да толерирате неприемливото държание, така че не сте длъжни да го правите и в 
духовния си живот. 

3. Въпреки че имаме редица водачи, които ни помагат, те не ни наблюдават и напътстват във 
всичко, което правим през двадесет и четирите часа на денонощието. Те не са воайори. Те имат да 
осъществяват и други задачи, свързани със собственото им израстване. Честно казано, повечето от 
тях биха се отегчили до смърт, ако трябваше постоянно да висят около нас. 

4. Въпреки че са изложени много случаи на обсебване, лично аз никога не съм се натъквал на 
подобен случай. Това не означава, че такова нещо не може да се случи. Когато това стане, 
обикновено във физическия свят има нещо, което е спомогнало и е направило възможно 
обсебването. Голяма част от нещата, които хората знаят за обсебването, са плод на филмите и са 
абсолютно неверни. Докато водите един балансиран и здравословен живот, вие не трябва въобще 
да се безпокоите за подобно нещо - дори и в случаите, когато работите със своите духовни водачи. 

В допълнение трябва да се каже, че развлекателната индустрия е насадила вярата, че децата са 
по-податливи на обсебване. Това също не е вярно. Децата притежават една изключително мощна 
защитна енергия със засилен блясък. Да, те често са по-възприемчиви спрямо духовната реалност и 
много техни "въображаеми" приятели в действителност не са толкова въображаеми. Поради всичко 
това, освен ако нещо не е разкъсало или нарушило тяхното базисно енергийно поле (както 
например след изнасилване или малтретиране), обсебването на деца е почти невъзможно. 

5. Няма нужда да се учите как да изпаднете в несъзнателност или в транс, за да можете да се 
срещнете и взаимодействате с духовните си водачи. Всъщност, най-добре е каналът между тях и 
вас да бъде напълно осъзнат. Това е по-трудно за постигане, но предвид продължителните ви 
взаимоотношения, е по-безопасно и по-здравословно. (Този въпрос ще бъде разгледан по-подробно 
в Глава 4.) С помощта на тази книга вие ще изучите техники, целящи развиването на умения за 
едно по-осъзнато разпознаване на духовните си водачи и за едно напълно съзнателно единение с 
тези свръхестествени светове. 

6. Духовните водачи ще изиграят почти всяка роля, която поискате от тях. Не ставайте 
прекалено зависими от тях и не ги използвайте, за да облекчавате самотата си или пък да 
парадирате с тях пред останалите, задоволявайки по този начин личното си его. Удивително е колко 
често в метафизичните и духовните кръгове се споменават имена, касаещи духовни водачи. 
Помнете, че имената не са важни. Името може да е било избрано просто защото е било удобно за 
съотнасяне. Щом като взаимоотношенията са продуктивни и полезни, какво значение има дали 
някой е чувал или не за съответния ви водач? 
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7. Изпитвайте духовете. Не следвайте сляпо техните внушения. Тези, които са вашите 
действителни водачи, ще очакват това проверяване и ще ви съдействат за него. Вашите съмнения и 
безпокойства няма да ги обидят и отблъснат от вас. Във всички взаимоотношения доверието се 
гради бавно. 

В Глава 10 са изложени подходи за разпознаване, проверяване и благоразумие при дейността 
ви с вашите духовни водачи. 

8. Работата с духовните водачи е точно това - работа. Тя е една връзка, включваща вас и тях. 
Те не съществуват, за да вършат всичко за вас, нито пък биха го направили. Те не са извинение за 
неправилните ви действия, нито пък за бездействието ви. Все още има хора, които очакват техните 
водачи да правят всичко или пък най-малкото да ги използват като извинение за бездействието си. 
В Библията е казано: "Бог помага на тези, които си помагат сами." Можем да адаптираме това 
послание спрямо духовните си водачи така: "Духовните водачи помагат на тези, които си помагат 
сами." В края на краищата, отговорността и последствията от вашите действия (или бездействия) е 
само и единствено ваша. 

9. Законите на духовното са също толкова неизменни и неотменими, колкото и в материалния 
свят. Незнанието на подходящите техники, втурването и нетърпението, позволяването на егото да 
доминира, е подобно на това да хванем два оголени кабела, по които тече високоволтов 
електрически ток, без изолация или преди те да са напълно заземени. Вие незабавно ще направите 
късо съединение. Тук не вървят номера. Тук няма къси съединения. Тук дори няма значение колко 
развити сте били в предишните си прераждания. Вие трябва отново да пробудите и развиете своите 
по-съвършени сетива. 

10. Контактът с тези висши душевни енергии е една благословия, която неизбежно ще 
почувствате. Той ще подсили вашата воля и ще просветли ума ви по начин, който ще ви накара да 
се напрегнете и да постигнете личните си цели. В резултат на това вие ще откриете, че сте станали 
по-състрадателни и полезни спрямо хората, до които се докосвате в живота. Това не е един 
изключително езотеричен процес, който само малцина могат да прилагат и осъществяват. Ако 
желаете да общувате отблизо с ангелите, просто отделете време да научите необходимото за тях и 
им говорете. Ако искате да разговаряте със своите водачи, отделете време в молитвите и 
медитациите си, за да им изразите своята признателност. Бъдете инициатори на контакта. Как 
точно да направите това - ето какво ще ви научи тази книга. 

 
Д О Л А В Я Н Е  Н А  Н Е В И Д И М О Т О  
Ако духовните водачи ни подпомагат във всяко наше усилие, защо тогава не ги забелязваме? 

Защо не са по-различими? Защо трябва да отидем при ясновидец или при медиум, за да ги 
срещнем? Защо те се явяват на ясновидеца или медиума, а не лично на нас? Защо някои хора могат 
да ги видят, а други - не? 

Когато хората започнат да навлизат в невидимите страни на живота, подобни въпроси много 
често биват повдигани. Отговорите са толкова различни, колкото са различни и хората, които ги 
задават. Някои може да са затворили вратите към тези неуловими реалности. Други може да не 
разпознаят в контакта реалността, стояща зад него. Това често се случва с децата. Техните, не 
толкова "въображаеми" приятели обикновено са смятани от възрастните просто за продукт на 
неконтролирано детско въображение - а често те не са такива. Това принуждава детето да отхвърли 
тази своя възприятийна способност. 

Хората често са неподготвени да възприемат духовните същества. В Западния свят, поради 
фундаменталната религиозна основа, просмукала се в повечето аспекти от обществото ни, 
духовните същества често са отъждествявани с ангели или с демони, със светци или с дяволи. 
Хората, възприемащи духовните водачи, обикновено са смятани или за зли, или за неуравновесени 
личности. Освен това обществото ни е и крайно рационалистично. Всяко нещо, което не може 
незабавно да бъде потвърдено и проверено, или се отхвърля и става обект на присмех, или бива 
смятано за продукт на въображението. За щастие загадъчният човешки ум демонстрира далеч по-
големи перцептуални способности, отколкото в миналото е могло да бъде допуснато. Те включват 
възприемане на други реалности и измерения на живота. 

Друга причина, поради която хората не могат да доловят духовния свят е, че нашите водачи не 
са винаги с нас. Те не ни следват през всяка минута от деня. Ние трябва да се научим да фиксираме 



wwwwwwwww...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt       12 

определени моменти и начини за общуване и възприемане. Това изисква съзнателното 
усъвършенстване на психичните способности на ума с цел постигане на по-пълен контакт с тези 
духовни реалности. А степента на долавяне ще варира в зависимост от усилията и 
настоятелността, проявени от личността. 

Много пъти е налице сериозен духовен контакт, но ние не го идентифицираме като такъв. 
Духът може да дойде при нас чрез всеки от сензорните ни органи. Ние можем физически да ги 
видим като реални същества, цветове, изображения, животни, създания или дори символи. Те могат 
да се появят като минаваща покрай нас сянка или пък като неуловима и неясна форма. Те могат да 
бъдат видяни физически или интуитивно. Това ще варира според степента на развитие на вашите 
психични способности. 

Ние можем и да чуем духовните водачи. Това може да бъде както вътрешно, така и външно 
чуване. Често тези, които започват да чуват духа (нещо недоловимо за останалите хора), ще чуят 
тихо жужене, шепот, дрънчене, почукване и пукот, които не могат да бъда обяснени чрез физически 
причини или пък чрез мебелировка или нещо друго. Понякога звуците се превръщат в ясни 

гласове.
7
 

За хората които развиват "чуване", не е нещо необичайно да се събудят през нощта, смятайки 
че са чули присъствието на някой в стаята или в къщата. След като адреналинът им падне и те се 
убедят, че никой не е проникнал в помещението, те трябва да разберат, че просто са започнали да 
долавят звуци. Това най-често се случва, когато човек е в състоянието между заспиване и 
събуждане. Този тип полусънно състояние благоприятства чуването на недоловимите гласове на 
духа. 

Мнозина имат преживяване за духовната реалност чрез обонянието си. Има много случаи, в 
които хора усещат определен парфюм, използван от починал роднина, или пък долавят аромат, 
който свързват или с някой водач, или с член от семейството, който е починал. Това може да бъде 
една превъзходна форма за личностна идентификация и за потвърждаващо я доказателство. Когато 
духът на моя дядо дойде при мен, аз можах да го идентифицирам по силната миризма на тютюн. 
Тази миризма беше част от него и от стаята му в къщата, където израснах. Когато долавям този 
единствен по рода си мирис, аз зная, че той е някъде наблизо. 

Някои възприемат духовната реалност чрез усещането за допир. Не е нещо необичайно човек, 
който върви през открито поле, да започне да отмахва от лицето си паяжини. Единственият 
проблем е, че в открито поле паяжините не достигат до такава височина. Това, което човек усеща, е 
докосването на природните духове. 

Когато установим контакт със своите водачи, те могат да ни докоснат с тяхната енергия. Може 
да усетим изтръпване на ръката. Можем да почувстваме как ни обгръща топлина или хлад. Можем 
да усетим как сякаш някаква муха пълзи по главата ни. Можем да изпитаме непреодолима нужда 
продължително да чешем някоя част от тялото си. Чрез практика, вие можете да се научите да 
разпознавате различните водачи според мястото, което те докосват. Вие дори можете да ги накарате 
да ви докосват по определен начин и на определени места, така че винаги да сте в състояние да 
идентифицирате съответния водач. Ще обсъдим това по-подробно по-нататък в книгата. 

 
ПРОМЕНЯНЕ НИВОТО НА СЪЗНАНИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗПРИЯТИЯТА 
Дейността с духовните ни водачи е един творчески процес. Тя включва това да се научим да 

достигаме до подсъзнанието си по един контролиран от съзнанието ни начин. Подсъзнанието ни е 
източникът на нашите неуловими и фини възприятия. То регистрира всичко, на което се натъкваме 
- било то нещо физическо или духовно. Съзидателна е онази личност, която може да обхване и 
използва тази информация и тези възприятия по нови начини. 

Достигането до подсъзнанието е ключът към по-директен духовен контакт. Съществуват 
много начини за постигане на това - включително биообратна връзка, сънища, хипноза, медитация 
и всякакъв вид артистична или творческа дейност. От всички тях медитацията е едно от най-

                                                
7  Шизофренията, от която страдат доста хора и която може да бъде вродена или предизвикана от доста причини от 

рода на травма и други, се характеризира и с постоянно чуване на гласове. Това явление все още не е напълно 
изяснено. Една от теориите за този вид шизофрения твърди, че това е признак за отвор в аурата или в енергийното 
поле на личността, която позволява влизането и въздействиeто на външни енергии и същества върху личността. 
(бел. авт.) 
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ефективните средства за пробуждане на възприятийните ни способности. 
Когато затворим очи и отдръпнем сетивата си от заобикалящия ни свят, ние навлизаме в една 

изцяло друга реалност на живота. Тя е доста по-подвижна и променлива, отколкото е физическият 
ни свят, но е не по-малко действителна. Това е един свят, в който можем да мечтаем, да 
размишляваме за бъдещето, да разбулваме загадките около себе си и да откриваме духовни водачи. 

Медитацията не е труден процес. Истинският проблем е виждането. Учейки се как да 
промените възприятията си - начина, по който възприемате света, вие ще използвате едно 
променено ниво на съзнанието си. Сънуването е едно променено ниво на съзнанието. Четенето 
често кара хората да забравят за себе си. Тичането, шиенето, продължителното шофиране и 
слушането на музика – всички те са дейности, които причиняват промяна на съзнанието. 
Посредством медитацията ние се научаваме по един контролируем начин да променяме нивото на 
своето съзнание.  

Съзидателното въображение или познавателната ни способност чрез въображението е ключът, 
който отваря вратите към истинското духовно възприемане и осъзнаване на енергиите и на 
различните същества. Енергията, която се възприема от тези етерни светове, трябва да се 
трансформира в образи, за да бъдем в състояние да я разпознаем и да взаимодействаме с нея. 
Въображението не трябва да бъде бъркано с нереалността. Чрез него ние формираме едно ново 
възприемане в цвят, форма и звук на световете, които ни заобикалят. 

В черепа на всеки от нас се намира един двустранен мозък, притежаващ два начина за 
познаване. Различните особености на двете полукълба играят динамична роля в способността ни 
ефективно да използваме променените нива на съзнанието, чрез които осъществяваме духовен 
контакт. 

Всяко полукълбо извлича и събира една и съща информация, но оперира с нея по различен 
начин. При едното, най-често при доминиращото ляво полукълбо, съществува тенденция за 
надмощие и потискане на дясното полукълбо - нещо твърде характерно за хората от Западния свят. 
Това ляво полукълбо анализира, брои, отчита времето, планира, подхожда логически и следва един 
постепенен метод в различните процедури. То формулира речта, прави изявления и формира 
заключения, които са базирани на логиката. То е последователно и линейно в подхода си към 
живота. 

От друга страна, ние притежаваме и друг начин за познание и долавяне. Този начин наричаме 
дясностранна мозъчна дейност. Чрез нея ние виждаме неща, които могат да бъдат въображаеми - 
съществуващи само в представите на ума ни - или да си припомняме неща, които могат да бъдат 
действителни. Ние виждаме как нещата съществуват в пространството и как отделните им 
елементи се съчетават, за да образуват едно цяло. Чрез нея ние разбираме символите и метафорите, 
сънуваме, мечтаем, сътворяваме нови комбинации от понятия и идеи и възприемаме фините 
енергии на живота. С помощта на дясното полукълбо на мозъка ние използваме идващата от 
подсъзнанието ни интуиция и изживяваме моменти на прозрение. 

Една от неговите най-значими способности е въображението. То може да извика от 
подсъзнанието някакъв образ и после да го съзерцава. Тези образи могат да отразяват информация 
от миналото, от настоящето или от бъдещето. Те могат да отразяват и контакт с духовни водачи и 
същности. 

Съществуват две основни форми на медитация и долавяне на духовната реалност, а всички 
останали начини са просто техни варианти. Първият вид е пасивният метод. При него на ума се 
позволява да формира различни образи и възприятия, които се групират около специфична мантра, 
идея, символ или нещо друго. 

Вторият тип е активната медитация. Тя означава, че вие вземате някакъв символ, образ, идея 
или нещо друго и фокусирате ума си върху него, докато изчистите разума си от всякакви други 
мисли. Идеята е да извлечете всичко, което можете от този символ или представа. 

Всички образи, символи и представи са свързани с една архетипна енергия във Вселената. 
Когато медитираме и се концентрираме върху нея, тя освобождава от себе си един поток, който 
въздейства върху живота ни. Посредникът на тази енергия е нашето подсъзнание. На медитативно 
ниво контактът с архетипната енергия стимулира виденията, впечатленията, чувствата и 
интуитивните прозрения. Тя ви приближава и до онези духовни водачи, които по някакъв начин са 
свързани с тази представа, символ или нещо друго. Тяхното присъствие става все по-осезаемо и 
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забележимо в нашия външен съзнателен живот. 
 

 

Ние използваме променените нива на съзнание, за да постигнем долавяне на 
духовната реалност. Това много по-лесно може да се осъществи чрез дясното 
полукълбо на мозъка и чрез възприятийните нива на подсъзнанието. В тези 
подсъзнателни нива се намират нашите фини и неуловими начини за долавяне и 
възприемане, които обикновено ние не несъзнаваме. 

 
Ако медитираме върху представи и образи относно цветущо здраве, в живота ни започват да 

се проявяват здравословните архетипни енергии. Това на свой ред привлича онези духовни водачи, 
които могат да ни помагат при лечение. Ако медитираме върху радостта, ние се нагаждаме към 
архетипната енергия на радостта и привличаме към себе си духовни водачи, които подпомагат 
проявлението на радостта. 

Медитацията е едно трениране и обучение на възприятийните способности на ума. Когато 
редовно фиксираме ума си върху някаква представа или образ, ние започваме да се 
идентифицираме по някакъв начин с тази представа или образ. Това е творческият, съзидателният 
аспект на всяка медитация. Ние се превръщаме в онова, което съзерцаваме. И ако продължим да 
медитираме с още по-голяма настоятелност и постоянство, фактът, че тази съзидателна енергия ще 
се прояви във всички аспекти от живота ни, ще бъде явен на всички нива. 

В началото не е важно и съществено да медитирате върху голям брой образи, символи и 
представи. Нито пък е необходимо да осъществите контакт с най-различни и разнородни духовни 
водачи. По-скоро е от значение да се концентрирате върху едно-единствено нещо и да му вдъхнете 
живот с душата си. Това ще помогне за постигането на един съзнателен поглед върху духовната 
основа на физическия свят. Когато се научим да се свързваме и пълноценно да работим с някой 
водач, останалите, които са около нас, ще ни се разкрият сами. 

Необходими са само десет минути на ден подходяща медитация, за да се проявят енергията и 
духовното възприятие. Веднъж започната, тя не трябва да бъде прекъсвана или изоставяна поради 
загуба на интерес или неудобство. Ако сте настоятелни с медитацията, в рамките само на една 
година тя ще ви доведе до ясновидство и до напълно съзнателно възприемане на свръхестествените 
светове. 
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Образ, символ или представа като медитативен фокус 
Когато архетипната енергия в живота ни е освободена чрез медитации, тази 

енергия започва да стимулира възприятийните ни способности. Ние ставаме 
значително по-осъзнати за фините и скрити енергии, които ни заобикалят. Те се 
проявяват чрез цветове, символи, аромати, докосвания, впечатления и чрез реални 
прояви. Докато продължаваме да медитираме, проявлението на архетипната енергия 
засилва своя интензитет. Ние се откриваме за по-възходящи спирали от енергия, което 
води до истинско ясновидство и до едно напълно съзнателно единение със 
свръхестествените светове. 

 
Духовното долавяне може да бъде спонтанно или преднамерено. По време на медитациите 

върху духовния водач, ние използваме способността на дясното полукълбо на мозъка да формира 
образи с цел да получим достъп и да проникнем по-дълбоко в подсъзнанието. В него се 
регистрират всички неуловими и спонтанни контакти с духовното, на които се натъкваме и които 
осъществяваме през целия си живот. Упражненията до края на тази книга са разработени с цел да 
ви подпомогнат при осъществяването на един преднамерен и контролиран контакт. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
Засилените психични способности и духовно възприятие могат да бъдат развити и прилагани 

от всеки. Тяхното усъвършенстване не изисква по-висша нравственост, отколкото е необходима 
например за развиването на по-голяма психическа устойчивост. Нито пък притежаването на 
засилени психически способности и духовно възприятие означава, че вие задължително имате 
високонравствен облик и сте по-усъвършенствани духовно, отколкото един човек, притежаващ 
психическа устойчивост и сила. 

Психичните сетива съществуват във всеки от нас. Но в повечето от нас обаче, те са 
непроявени и в скрито състояние. Ние или ги игнорираме, или отказваме да ги развием. Въпреки че 
става дума за нещо, което може да се научи, за някои хора е по-лесно да развият тези способности, 
отколкото за други. Ето някои неща, които всеки от нас може да направи и с тяхна помощ да развие 
тези способности: 

Хранене 
Някои храни се смятат за високовибрационни. Те повишават енергийните нива на човешкото 

тяло и по този начин ни помагат по-лесно да доловим и възприемем висшите вибрации на 
духовната реалност. Високовибрационни храни са рибата, бялото месо, зеленчуците, ананасите, 
папаята, лимоните, портокалите и други. 

Яденето и храносмилането отнема много повече енергия, отколкото всичко друго, което 
правим. Ако енергията ни е ангажирана с храносмилането, тя ще бъде много по-малко 
възприемчива за неуловимите и фини енергии, които ни заобикалят. Червеното месо е 
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нисковибрационна храна. То забавя метаболизма и поради тази причина възпрепятства духовното 
долавяне. За пълното храносмилане на говеждото месо са необходими между 6 и 36 часа. 

Освен това е добре да сте яли поне един час преди планираното от вас време за духовен 
контакт или медитация. Ако ядете по-големи количества храна, е добре да изчакате поне шест часа, 
преди да пристъпите към заниманията си. 

Увеличете количеството вода, което пиете. Повечето хора не пият достатъчно вода. Когато 
започнем да работим с високоенергийните духовни нива, ние се нуждаем от повишено количество 
вода. Тя е проводник на енергията и способства за постигането на уеднаквяване и хармонизиране, 
както и за избягването на опасността от късо съединение, породено от по-големия й интензитет. 

Намаляването на поетите количества сол също подпомага духовния контакт. Голяма част от 
процеса на духовен контакт е подобна на изграждането на една електрическа система. Така както 
солта разяжда електрическия проводник, така тя възпрепятства и протичането на електрическите 
импулси през тялото. Това прави нашите възприятия за духовната реалност по-малко чувствителни 
и точни. 

Спорадичното гладуване също е от полза за повишаване на възприемчивостта ни към 
духовното. То прочиства нечистите натрупвания и отлагания в нашата система, които могат да 
възпрепятстват способностите ни за долавяне. Човешкото тяло е един сензорен орган, възприемащ 
физическото и духовното. Колкото тялото ни е по-здраво, толкова по-изчистен и ясен ще бъде и 
духовният ни контакт. 

Къпане 
Една вана със солена вода отстранява от системата ни токсините, които могат да бъдат пречка 

пред възприятийните ни способности. Вземете една пълна чаша с морска сол и я добавете заедно с 
чаша оцет (за да избегнете изсушаването на кожата) към водата във ваната. После просто стойте 
във ваната около 30 минути преди да започнете медитация. Това ще пречисти електрическата 
енергия на тялото и ще засили долавянето на духовното. 

Акупресура 
Акупресурата е техника за лечение; понякога тя е наричана акупунктура с пръсти. Тя се 

изразява в масаж или натиск с пръсти върху традиционните китайски точки за акупунктура. Тя е 
едно средство за постигане на нервностимулиране на ключови точки от тялото. В повечето случаи 
тя е била прилагана с цел облекчаване на болка и възстановяване на здравето и баланса на тялото. 

Съществуват определени точки, които са ефективни за стимулиране на интуитивните 
способности на ума. Първият тип точки са ефективни за прехвърляне на енергия от мозъчната кора 
(сивото вещество, което всички познаваме) към продълговатия мозък, намиращ се отзад в основата 
на главния мозък. Главният мозък е онази област, която контролира повечето от нашите съзнателни 
действия. Продълговатият мозък е центърът на автономната ни нервна система. Той регулира 
вътрешното функциониране на сърцето, дишането ни и други. Той е и връзката с интуитивните ни 
усещания. 

По протежение на енергийния меридиан на пикочния мехур се намират точките Ю Джън. 
Понякога те се обозначават BL-9 или UB-9. Технически погледнато тези точки се намират 
отстрани на главната граница между рrotoberantia occipitalis externa. За да се ориентирате, вижте 
рисунката на следващата страница. 

Внимателното масажиране или прилагането на едновременен натиск и върху двете точки 
спомага за навлизането в едно променено ниво на съзнание. То забавя метаболизма на тялото и 
спомага за извършването на превключване на съзнанието към подсъзнанието. 

Двете важни енергийни линии, с помощта на които се балансира съзнанието с цел засилване 
на интуитивното възприятие, са предният и задният меридиани. Задният меридиан минава по 
гръбначния стълб, през върха на главата и стига до небцето на устната кухина. Предният меридиан 
минава през предната част на тялото и стига до върха на езика. 

Точно по средата между ануса и гениталиите, в перинеума, се намира една точка, наречена 
Хуй Ин. Стимулирана по подходящ начин, тя свързва предния и задния меридиан и активизира 
третото око. Масажирането на тази специална точка, едновременно с допирането на езика до 
небцето, точно зад предните зъби, създава един затворен енергиен кръг между тези два меридиана. 
Свързването на двата меридиана по този начин спомага за стабилизиране на метаболизма и в 
същото време за стимулиране на интуитивните способности. Това способства за постигането на 
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вътрешно и външно виждане на по-осезаемите страни на живота. Ако това упражнение е било 
правилно изпълнено, по време на свиването ще почувствате един лек натиск в областта между 
очите. 

 
Точките Ю Джън 

 
Едновременното масажиране на тези две точки в продължение на около 30 секунди е 

ефективно за постигането на превключване от съзнателната мозъчна дейност, осъществявана от 
кората на главния мозък, към подсъзнанието и интуитивните мозъчни дейности, които са функция 
на продълговатия мозък. Масажът трябва да бъде внимателен и равномерен. 

 
 
ЕДИН енергиен кръг 
Свиването на перинеумния мускул от 10 до 12 пъти ще стимулира точката Хуй Ин и 

Функционалния меридиан. Ако по време на свиването езикът се допре до небцето, точно зад 
предните зъби, то тогава едновременно с Функционалния ще бъде стимулиран и Управителния 
меридиан. Това създава един балансиран кръг от енергия, който активира третото око и засилва 
интуитивното възприятие и виждане на духовните водачи. Вместо да свивате мускулите на 
перинеума, вие можете да масажирате точката Хуй Ин. 

 
БЛАГОВОННИ, КОИТО ПОДПОМАГАТ ДУХОВНОТО ДОЛАВЯНЕ 
Благовонието - без значение дали неговия източник са треви, етерични масла, тамян или 

някаква друга съставка - е едно от най-ефективните средства за постигане на променено ниво на 
съзнанието и за осъществяване на духовен контакт по време на медитация. Благовонията 
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трансформират вибрационната енергия на околната среда. Те могат да бъдат твърде привлекателни 
за духовните водачи, както и да засилят нашето вътрешно възприятие на дейностите, които 
водачите извършват около нас. 

Ябълков цвят 
Този аромат е полезен при свързване с природни духове. Той е особено ефективен за онези, 

които искат да работят с водачи, които биха контактували с нас с помощта на митична образност. 
Това е аромат, който е привлекателен за еднорога. 

Карамфил 
Карамфиловият аромат е благовоние, което може да ни осигури защита срещу различни 

духовни същества - особено срещу нетленни. В елизабетинската епоха той е бил носен с цел да 
предпазва от срещи с призраци. 

Лайка 
Този аромат е привлекателен за онзи разред деви, които са свързвани с Египет и Арабия. Той 

може да ви помогне да се нагодите и хармонизирате с природното царство. Той е полезен при 
използването му заедно с медитациите за природните духове, които са разгледани в съответната 
глава. Той балансира аурата по начин, който съдейства за духовното възприятие. 

Тамян 
Този аромат пречиства аурата и околната среда. Висшите му вибрации предпазват от 

нежелано натрапване на духове от ниските нива. Той действа защитно и пречистващо, както и 
способства за по-голямо възприятие. 

Гардения 
Този аромат е изключително притегателен за природните духове. Той стимулира телепатията 

и общуването с духовната реалност на много нива. Той може да бъде използван в ритуали за 
привличане на добри духове. 

Лавандула 
Това е растение, което намалява стреса и подпомага постигането на променени нива на 

съзнанието. В миналото то е било носено от онези, които са искали да видят привидения и духове, 
както и да бъде стимулирано едно по-ясно усещане за тяхното присъствие. То активира виждането 
на висшите светове и може да бъде използвано за свързване с различните видове деви. 

Лимон 
Лимонът има аромат, който е привлекателен за добри духове. В древността той често е бил 

използван от медиумите по време на сеанси за привличане на висши вибрации и висши духовни 
водачи. Той подпомага и постигането на разумност и точна преценка при взаимодействието с 
духовните светове. 

Люляк 
Люлякът е източник на един от най-благоприятните аромати за връзка с духовната реалност. 

Той помага да бъде стимулирано психическото виждане на фините светове и привлича към 
личността добри духове. Той е твърде притегателен за определени видове феи, а листата му могат 
да бъдат използвани за пречистване на къщи, обитавани от нежелани духове. Той стимулира висши 
форми на ясновидство. 

Роза 
Този аромат привлича към нас духовните водачи на любовта и радостта. Той може да бъде 

използван в духовна медитация за установяване на връзки с водачи, които могат да ни помогнат за 
развиване на способност за предсказване, както и за задълбочаване на психичните ни способности. 

Розмарин 
Това растение, както и неговият аромат, са свещени за царството на елфите. То все още се 

използва в Англия по Коледа като знак за благодарност към елфите и другите добри духове заради 
тяхната помощ през годината. Енергията му е изключително предпазваща и то защитава личността 
от негативни същности. Когато е използвано като масло, добавено към водата във ваната, то 
повишава чувствителността на тялото към духовното царство. 

Теменуга 
Теменугата е цветето на царицата на феите. Тя е притегателна за всички природни духове и 

може да бъде използвана за пробуждане на по-силна телепатия, както и за постигане на по-близко 
общуване с духовете. Намазването на челото с капка теменужена есенция преди медитация, е 
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ефективно за събуждането на по-голяма осъзнатост за тях. 
Глициния 
Този аромат е бил използван от окултисти, метафизици и лечители с цел да бъдат привлечени 

добри духове и определени водачи, необходими за съответната ситуация. Той може да ви приближи 
до онези водачи, които ще изпълняват ролята на творчески източници за вдъхновение, както и към 
тези, които ще ви подпомогнат при развиването на лечителска енергия. 

Едно по-нататъшно проучване на растенията и ароматите ще разкрие много неща за 
възможността те да бъдат използвани за привличане на духовните ни водачи. Те са не само чудесни 
източници за терапевтична помощ и лечение, но са и твърде ефективни за духовно извисяване и 
разширяване на съзнанието. 

 
СРЕДСТВА ЗА РАЗВИВАНЕ И ФОКУСИРАНЕ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО 
Съществуват много средства, които може да използваме, за да развием и усъвършенстваме 

психичните си способности. Тяхното прилагане ни въвежда в една по-интуитивна връзка със 
съществата от духовната реалност. Подобни средства са (но не само) махалото, нумерологията, 
астрологията, картите Таро, руните и други. Те могат да бъдат използвани както за потвърждаване 
на съобщенията и информацията от духовния свят, така и за изостряне на възприятийните ни 
способности за тях. Много от средствата за психично усъвършенствуване имат духовни водачи, 
които работят в тази сфера. Докато се учите как да използвате и прилагате тези средства, вие ще 
бъдете въвлечени в контакт с онези водачи, които ще ви подпомогнат при тяхната употреба и 
приложение. 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРЕЖИВЯВАНИЯ 
Твърде полезно е да записвате своите контакти и преживявания. Това служи за изграждането 

на една по-здрава връзка между онези нива от ума, които възприемат духовните ни водачи, и 
съзнателната ни умствена дейност. Записките са едно добро средство за проверка доколко 
духовната медитация и контакт са били продуктивни и реални или просто са били плод на 
въображението. 

Отразяването на развитието ви, както и на преживяванията ви, ви помага да видите качеството 
на общуването. То създава една база за проверка и потвърждение. Нещо повече - то "заземява", 
затвърждава връзката и съдейства за бъдещи духовни контакти. 

Записването може евентуално да ви подпомогне при разрешаването на проблема дали 
духовните съвети ви вършат работа. Ако те са ви от полза, добре. Ако не - вие може погрешно да 
сте ги разбрали или пък да сте във връзка с дух, който не е истински водач. Обръщайте внимание 
на това, което сте записали. Периодично се връщайте назад в записките си и проверявайте какво 
сте отразили. Подходяща ли е духовната информация? Навлякъл ли ви е неприятности този 
духовен контакт? Помогнал ли ви е по някакъв начин? По-позитивни и щастливи ли сте след 
контакта или пък сте подценявани? Налице ли е постоянно задълбочаващо се усещане за загуба на 
чувството ви за реалност? 

Подхождайте със здрав разум и записвайте всички впечатления. Помнете, че за вас това е една 
нова реалност и това, което важи за материалното, не винаги важи и за духовното. Тук точната 
преценка и потвърждаването са дори още по-наложителни. Онези, които са ваши истински водачи, 
няма да възразят срещу тази проверка. А не можем да проверим нищо, ако не записваме подробно 
какво сме възприели и преживели. 

 
 
Н АЧ А Л О  Н А  П Р И Б Л И Ж А В А Н Е Т О  К Ъ М  Д У Х О В Н А Т А  

Р Е А Л Н О С Т  
Отношението и начинът на мислене са от жизненоважно значение за свързването ни с 

духовните водачи по един балансиран и обоснован начин. Ако сме сериозни и подхождаме с едно 
реалистично отношение и здрав разум, ние ще успеем. Страхът може да блокира, да възпрепятства 
или да деформира връзката. Ако използваме духовния контакт с комерсиални цели или пък за да 
проявим егото си, ще бъде много по-вероятно да се сблъскаме с проблеми. 

Контактът и навлизането в нефизически състояния водят след себе си тенденцията да 
отклоняват съзнанието ни от неговия фокус в материалното. Ето защо е важно да останем 
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центрирани и "заземени" по време на всичките си дейности с духовните водачи. Фокусът ни трябва 
да бъде в материалното, във физическото. Ние използваме контактите си с духовните водачи, за да 
обогатим физическия си живот, а не за да избягаме от него. 

При всяко насочване към духовната реалност ние трябва да се научим да оттегляме фокуса си 
от външното и да го прехвърляме към вътрешното. А след това трябва да се научим да го насочваме 
от вътрешното към външното. Извършването на това преминаване може да разбалансира енергиите 
ни. 

Ето няколко техники и насоки как да работим с вътрешното и как в същото време да 
поддържаме баланс: 

1. Започнете с физическото си тяло. Правилното хранене, физическите упражнения, чистият 
въздух и почивката са съществени условия за равновесие. Работете върху медитацията и 
релаксацията. Колкото сте по-релаксирани, толкова по-лесно ще се свържете с духовните си 
водачи. 

2. Занимавайте се с прогресивна релаксация. Практикувайте отправянето на топли и 
успокояващи чувства към всяка част от тялото. Накрая напрегнете и отпуснете всеки един от по-
главните мускули. Това облекчава стреса и спомага за един по-балансиран духовен контакт. 

3. Научете са да извършвате ритмично дишане. Опитайте се да вдишвате, броейки до четири, 
после задръжте въздуха четири отброявания, накрая издишайте, отново броейки до четири. 
Вдишвайте релаксираност и издишвайте напрегнатостта. 

4. Визуализирайте, за да издигнете вибрациите си и да улесните духовния контакт. Дръжте 
фокуса си върху духовното. Вижте се като светлина. Сега визуализирайте един циферблат, върху 
който се сменят цифрите от едно до десет. Докато сменяте цифрите по възходящ ред, цялото ви 
енергийно поле се насища, става по-ярко и по-силно, осветявайки всички фини и скрити измерения 
около вас и позволявайки ви да видите духовната реалност. Накрая визуализирайте смяната на 
цифрите в обратен ред, сякаш угасяте зад себе си осветлението. Това служи за затваряне на вратите 
и достъпа, както и за повторното ви "заземяване". 

5. След приключване на духовната си медитация или контакт, изяжте или изпийте нещо. Това 
ще активира храносмилателната система и физическия метаболизъм, изтегляйки изцяло съзнанието 
обратно във физическото възприятие. Не яжте твърде много. Всичко, от което се нуждаете, са 
малко бисквити или нещо подобно. 

Много екстрасенси и медиуми използват обилното ядене като средство за "заземяване", след 
като са осъществили някаква духовна дейност. Това е твърде нездравословно и не е нещо 
необичайно да откриете медиуми и екстрасенси, страдащи от проблеми с теглото или здравето. 

Една разходка или няколко ненатоварващи, разтягащи физически упражнения в рамките на 
десетина минути, могат да ви помогнат да се центрирате и "заземите" отново. Отразяването в 
дневник на преживяванията и впечатленията ви също е добър начин за "заземяване" на изживяното. 
Извършете някаква физическа дейност. 

Помнете - вие се стремите към взаимоотношения с духовните си водачи. Вие правите това 
чрез визуализация, молитва, заявяване, инвокация и други. Сътворете с помощта на въображението 
си едно вътрешно светилище. Един метод за това е описан в последното упражнение от тази глава. 
В това вътрешно светилище, намиращо се в ума, вижте една пътека, по която идва някой. 
Представете си как се изкачвате от това светилище към висшите светове. Представете си една 
златна светлина, която идва към вас, една светлина, която ще се разтвори като цвете и ще ви открие 
един духовен водач. Сътворете една врата, през която ще посрещнете своя духовен водач. 
Използвайте способността на ума да формира образи, за да проявите усещането си за вашите 
духовни водачи. Докато сте в това вътрешно светилище, научете се да долавяте заобикалящите ви 
вибрации. Упражнението в края на тази глава ще ви помогне да постигнете това. Понякога това 
може да бъде като хладна тръпка, появила се ненадейно. Космите по ръцете или по врата ви могат 
да настръхнат или пък бавно да се изправят - едно засилващо се усещане, че не сте сами. 

Научете се да идентифицирате източника. Задайте въпроси наум относно това, което 
чувствате или преживявате. Мъж или жена? Име? Раса? Доверете се на първоначалните си 
впечатления - картините, образите, символите и мислите, които ви идват наум непосредствено след 
като сте си задали въпросите. Помнете, че духовните водачи могат да се явят по най-различни 
начини. Как ви карат да се чувствате изпитаните от вас впечатления? Чувствате ли се изпълнени с 
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енергия? Релаксирани? Затоплени? 
След приключване на медитациите и духовните ви преживявания ги запишете. Това ще ви 

помогне да каталогизирате и идентифицирате духовните си водачи. Отразяването ще ви помогне и 
за проверяването и потвърждаването на впечатленията ви. Помнете, че различните дейности често 
довеждат различни духовни водачи, а всеки водач може да се представи и прояви по различен 
начин. Ако се чувствате затрупани с впечатления, мислено им заповядайте да се отдръпнат или да 
забавят хода си, така че да можете да ги отразите и да започнете развиването на 
взаимоотношенията си едно по едно. За вас е важно да узнаете качеството и особеностите на всяка 
същност или същество. В края на краищата, вие сте тези, които ги контролират! 

УПРАЖНЕНИЯ 
Можете да използвате тези упражнения, за да се подготвите за контакт с вашите духовни 

водачи: 
Настройване на аурата за духовен контакт 
Колкото по-силно и по-жизнено е ауричното ни поле, толкова по-чувствително ще бъде то към 

невидимите и фини енергии, на които се натъкваме по време на различните си дейности. 
Настоящето упражнение идва от една древна форма на мистицизма, позната като Кабала. То се 
нарича "Упражнение на Средната Колона"8. Това упражнение може да се изпълнява от всеки, който 
желае да отвори каналите на по-висшите си способности за възприятие. 

Това упражнение включва звук, формиращ древно-еврейските имена на Бог, визуализация и 
дишане за изпълване на аурата с балансирана енергия. То е стабилизиращо и пречистващо и 
спомага за това постоянно да бъдете "заземени". Освен това, то улеснява виждането на духовните 
ви водачи. То може да бъде изпълнявано преди и след контакт и медитации за духовни водачи. 

1. Започнете в седнало положение. Затворете очи и се отпуснете. Визуализирайте едно 
кристално кълбо от светлина, което се спуска от небесата и застава на темето на главата ви. 
Внимателно, сричка по сричка, произнесете напевно Божието име ЕНЕIЕН (Е-ХЕ-ИЕ). 
Почувствайте как темето на главата ви се изпълва с енергия, докато правите това. Повторете 
припяването от пет до десет пъти. 

2. Сега визуализирайте един сноп от светлина, който се спуска надолу от тази сфера и 
формира втора сфера в областта между веждите. Припявайте тихо Божието име JEHOVAH (ЙЕ-
ХО-ВА). Вижте и усетете как звукът изпълва тази част от тялото. Почувствайте как вашето 
вътрешно око се изпълва с енергия и оживява. Повтаряйте напева от пет до десет пъти, чувствайки 
как енергията се засилва. 

3. От тази втора сфера се спуска сноп от светлина и образува трета сфера от кристално ясна 
светлина в областта на гърлото. Припявайте вибриращо Божието име JEHOVAH ELOHIM (ЙЕ-ХО-
ВА-Е-ЛО-ХИМ). Вижте и почувствайте как сферата от светлина оживява, изпълнена с ярка 
вибрантност. Повтаряйте от пет до десет пъти. 

4. От тази сфера към областта на сърцето се спуска сноп от светлина и формира четвъртото 
кълбо от светлина. То оживява след всяко припяване на Божието име JEHOVAH АHALOAH va 
DAATH (ЙЕ-ХО-ВА-Е-ЛО-А-ВЕ-ДААТ). Повторете от пет до десет пъти. 

5. Направете пауза и визуализирайте как снопът от светлина се спуска надолу от сърцето и 
образува пета сфера в областта на слабините. Вижте я формирана от кристалноясна яркост при 
всяко припяване на Божието име SHADDAI EL CHAI   (ША-ДАЙ-ЕЛ-ХАЙ). Повтаряйте го от пет 
до десет пъти. 

6. Сега направете пауза и визуализирайте как снопът светлина се спуска надолу от тази пета 
сфера към стъпалата ви. Тук се формира шесто кристално кълбо от светлина, а снопът продължава 
да слиза надолу към земната сърцевина, заземявайки и балансирайки ви. Докато припявате 
Божието име ADONAI HA ARETZ (А-ДО-НАЙ-ХА-А-РЕЦ), вижте как тази шеста сфера от 
светлина оживява. 

Сега вече сте формирали Средната Колона на равновесието, която идва от небесата, 
минава през вас и отива към земната сърцевина. Вие сте активирали вътрешните центрове от 
светлина, които ще ви предпазват, а заедно с това и ще пробудят вашето духовно зрение. 

Върнете обратно вниманието си към темето на главата и започнете ритмично дишане. Докато 

                                                
8 За повече информация за „Средната колона“ или Кабала се обърнете към моята книга „Опростена магия“ (бел. авт.) 
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бавно издишвате, отброявайки до четири, вижте и почувствайте как енергията се излива надолу 
през лявата страна на тялото ви. Вдишайте, броейки до четири, и изтеглете енергията обратно 
нагоре през дясната страна на тялото ви. Повторете това четири-пет пъти. 

Сега енергията променя посоката си. Докато издишвате, вижте и почувствайте как в 
продължение на четири отброявания енергията се излива надолу през предната част на тялото ви. 
Докато вдишвате, изтеглете я обратно нагоре през задната част на вашето тяло. Повторете това 
четири-пет пъти. 

Насочете вниманието си към стъпалата. Почувствайте как енергията се събира в тях. А сега, 
докато вдишвате, една обагрена с цветовете на дъгата светлина бива изтеглена през слабините към 
темето на главата ви. Докато издишвате, светлината с цветовете на дъгата се разпръсква от върха на 
главата ви и изпълва цялата ви аура със сила и енергия. Повторете това четири-пет пъти. Сега 
направете пауза и си позволете да се насладите на потапянето в това чудесно енергийно поле. 

Средната Колона 
 
Веднъж изпълнили това упражнение няколко пъти, вие ще усетите влиянието и ефекта му 

върху вас. А после, докато в края на упражнението се потапяте в тази обновена енергия, отворете 
сетивата си за съществата от духовната реалност. 

Държейки очите си затворени, протегнете навън сетивата си. Обърнете внимание на всяко 
ново или различно усещане - такова, каквото обикновено не сте изпитвали, докато сте изпълнявали 
това упражнение. Имате ли чувство за някакво присъствие? Има ли някакъв определен цвят, който 
умът ви съзира? Чувствате ли някакво изтръпване, натиск или някаква промяна на температурата? 
Долавяте ли някакъв аромат? Усещате ли нещо по-различно? 

Не насилвайте нещата. Новите усещания ще се появят неуловимо и естествено, докато 
енергийното ви поле става все по-силно и по-чувствително с помощта на упражнението Средната 
Колона. 

Задавайте мислено въпроси. Има ли някакъв водач близо до мен? Мъж или жена си? Ще се 
представиш ли чрез докосване? Направете пауза и използвайте сетивата си. Ако усетите нещо, 
поискайте то да бъде повторено. Това ще ви помогне да установите дали то не е било просто игра 
на ума ви. 

Ако не почувствате докосване, помолете за някакъв цвят, символ, аромат или лице. Поискайте 
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някаква форма на идентификация. Ако в началото не я получите, не се обезкуражавайте. 
Продължавайте и усилията ви ще бъдат възнаградени. 

Когато наистина получите някакъв отговор, продължете мислено да задавате въпроси. Име? 
Цел? Визуализирайте се как водите разговор с това същество. Ако сте възприели някакъв символ, 
вижте този символ пред себе си и си представете един глас, идващ от него и отговарящ на 
въпросите ви. Ако става дума за цвят, представете си пред себе си едно голямо светещо кълбо с 
този цвят, от което идва гласът. Ако сте възприели просто някакво докосване, представете си 
пространството пред себе си, в което смятате че се намира вашият водач. Помнете, че 
въображението ни служи като помощник при навлизането ни в подсъзнанието, което от своя страна 
е настроено към всички неуловими енергии и същества, които ни заобикалят. 

Мистичният брак 
Това упражнение активира и хармонизира горните четири енергийни центъра (чакри) на 

тялото. То засилва притока на енергия към тях и способства за по-голямо използване на нашите 
интуитивни способности, включително и тези на Висшия ни Аз. Това на свой ред улеснява 
възприемането и разпознаването на нашите духовни водачи. Отделете достатъчно време за това 
упражнение. Обърнете внимание на последователността на процедурите. То спомага за навлизане в 
променено ниво на съзнанието, или казано с други думи, в алфа състояние на мозъчна дейност9 
, което ни позволява по-лесно да видим духовете. 

1. Концентрирайте вниманието и съзнанието си в областта между очите. Това е областта, 
смятана от метафизиката за местоположението на Третото Око. Тя е седалището на интуитивните 
ни възприятия. Тя е центърът, който спомага за физическото съзиране на невидимите страни на 
живота. 

 

 

Мистичният брак 
Това упражнение активира и събира четирите горни енергийни центъра. Това 

активизиране стимулира висшите ни способности за долавяне и възприемане. По този 
начин по-лесно можем да почувстваме и доловим духовната реалност. 

 
2. Вижте тази област като излъчваща кристалноясна светлина. Докато вдишвате, вижте и 

почувствайте тази област затоплена и осветена от тази светлина. Задръжте тази представа в 

                                                
9  Алфа честота на мозъчна дейност - мозъкът оперира чрез честотни цикли, които са измерими и са отражение на 

някакъв вид дейност или състояние. Честотният диапазон на мозъчна дейност при алфа е от 7 до 14 цикъла в 
секунда. Смята се, че този диапазон е сферата на подсъзнанието и в него се осъществява медитация, мечтаене, 
хипноза и др. Съществуват още и бета, тета и делта честоти, (бел. прев.) 
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продължение на десет отброявания. Издишайте бавно, после повторете отначало три пъти. 
3. А сега, докато вдишвате, "издърпайте" светлината назад, от областта на междувеждието, 

през главата си, до една точка близо до темето. Това е областта на теменната чакра. Тази чакра 
пробужда осъзнаването на Висшия Аз, както и постигане на единство с духовната реалност. 

4. Докато визуализирате движещото се назад кълбо от светлина, представете си и един мост 
от светлина (с цветовете на дъгата), който се формира между чакрите на междувеждието и темето. 
Вижте го и го почувствайте като затоплен и трептящ от енергия. 

5. Задръжте представата за светлина в теменната област в продължение на десет отброявания, 
а после бавно издишайте. Повторете това три пъти. Почувствайте как топлината и енергията 
изпълват цялата ви глава. 

6. Сега прехвърлете вниманието си (под формата на тази ярка светлина) надолу към областта 
на гърлото. Вижте как сякаш един мост, сияещ в цветовете на дъгата, се формира от теменния 
център до гърлото ви. Тук се намира една друга главна чакра или енергиен център. Този център е 
отговорен за съзидателните ни способности, както и за умението ни да бъдем ясновидци - да 
чуваме духовното. 

7. Докато вдишвате, почувствайте как този център се изпълва с живот, излъчвайки 
кристалноясна светлина. Както направихте и спрямо другите два центъра, за дръжте поетия въздух 
в продължение на десет отброявания, а после бавно издишайте. Повторете това най-малко три 
пъти. Представете си и почувствайте как с всяко вдишване енергията и светлината се засилват. 

8. Сега прехвърлете съзнанието и енергията от гърлото, надолу към областта на сърцето. 
Вижте това като още едно разклонение на дъгоцветния мост. Почувствайте как областта на сърцето 
се затопля и започва да излъчва кристалноясна енергия. 

9. Вдишайте и задръжте дъха си за период от десет отброявания. Докато задържате дишането 
си, почувствайте как енергията се засилва, а докато издишвате, вижте и усетете връзката, 
образувана с останалите три енергийни центъра. Издишайте бавно и повторете това най-малко три 
пъти. Сега сте активирали висшите си възприятийни центрове. 

10. А сега трябва да затворите кръга. Прехвърлете съзнанието и вниманието си нагоре - от 
сърцето, обратно към третото око в областта на веждите, завършвайки дъгоцветния мост, който 
свързва всичките четири центъра. Почувствайте как енергията и интензитетът му нарастват 
вследствие на съчетаването и групирането му с останалите три. 

Това упражнение е само една насочваща ви схема. Адаптирайте го спрямо себе си. Помнете, 
че дишането и визуализацията са онези дейности, които стимулират и привеждат в действие 
вашите способности, свързани с тези центрове. 

На този етап можете да отворите възприятията си към онова, което ви заобикаля - точно както 
направихте и в края на упражнението Средната Колона. Започнете с долавянето и задаването на 
въпроси. 

Докато седите релаксирани, след като сте приключили с Мистичният брак, "разширете" 
навън усещанията си. Обърнете внимание на всяко ново или различно възприятие. Имате ли 
чувство за някакво присъствие? Възприемате ли някакви определени цветове, чувства, докосвания 
или изтръпвания? Долавяте ли нещо различно? Обърнете внимание на всичко, без значение колко 
слабо или недоловимо е то. Помнете, че тези упражнения развиват и засилват нашето физическо и 
духовно възприятие. 

Не насилвайте нещата. След като сте започнали да активирате и да подсилвате висшите си 
енергийни центрове, новите впечатления и възприятия ще се появят по естествен път. Не 
забравяйте да продължите да задавате въпроси - особено в случай, че получите някакви отговори - 
дори и ако не сте уверени какъв е източникът им. Не пропускайте да запишете вашите 
преживявания. Имайте предвид, че една връзка или взаимоотношение не се реализира моментално. 
Тя се гради постепенно, малко по малко, като всеки изминал ден добавя нова дълбочина в нея. 

Понякога е дори още по-ефективно да използвате това упражнение като една прелюдия към 
следващото. То ще улесни представянето и визуализирането, както и ще засили долавянето на 
духовните ви водачи в това светилище. 

Сътворяване на вътрешно светилище за среща с духовни водачи 
Един ефективен начин за засилване на вашето възприемане на духовните ви водачи е чрез 

сътворяването на специално светилище в ума и съзнанието ви - място, където можете да отидете и 
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да започнете да общувате с тях. 
За сътворяването на това светилище използвайте въображението си. Това трябва да бъде 

място, което можете да визуализирате и в което да се чувствате удобно и защитени. Това може да 
бъде представата за вътрешността на някакъв храм, за някое кътче от природата или пък дори за 
един замък в облаците. Това е едно място на пресичане, където физическият и духовният свят 
могат да се срещнат. Това е една точка в сърцето и ума, в която преградите между двата свята 
изтъняват. Това е едно място, в което съществата от духовния свят могат да дойдат при вас. Колкото 
повече го изграждате в ума си, толкова по-силен ще бъде контактът ви с тях, постигнат с негова 
помощ. 

Това светилище ще бъде единствено ваше. В процеса на дейността си вие можете да го 
дооформяте и променяте. В началото бихте могли да използвате следната примерна схема, но не се 
затваряйте в нея. Нейната цел е да ви послужи единствено като отправна точка и да ви помогне да 
започнете да изграждате ваше собствено вътрешно светилище. 

1. Преди да пристъпите към упражнението, уверете се, че няма да бъдете прекъсвани. 
Изключете телефона и т. н. 

2. Създайте атмосфера чрез свещи и благовония. Изберете един от изброените в Глава 2 
аромати. 

3. Затворете очи и се отпуснете. Осъществете продължителна релаксация или някакъв тип 
ритмично дишане. Колкото сте по-релаксирани, толкова по-лесно ще проникнете в подсъзнанието 
си и ще го стимулирате за постигане на духовен контакт. 

4. Изпълнете упражнението Мистичният брак. То е една чудесна прелюдия към това 
упражнение. То стимулира способността за представа и пробужда интуицията. 

5. Сега визуализирайте следното. Представете си го. Направете го истинско с помощта на 
съзидателната сила на ума: 

Докато релаксирате, привлечете всички свои енергии към себе си, сякаш някой ви завива с 
мек и удобен халат. Вие сте отпуснати и успокоени. Изпитвате чувство на очакване, тъй като сте на 
път да бъдете представени на един от духовните си водачи. 

В тъмните дълбини на ума започва да се оформя дна сцена. Долавяте как някъде бълбука 
поток - един ек и нежен звук, който не идва от много далеч. Чувате птичите песни и започвате да 
усещате върху себе си топлината на слънцето. Долавяте лекия аромат на пролетни цветя и окосено 
сено. Галещ ветрец милва лицето ви. 

Оглеждате се наоколо и виждате, че се намирате в една малка кръгла градина. Багрите на 
цветята се открояват сред зеленината на тревите и дърветата. Градината е заобиколена от 
величествени дъбове, чиито клони се извисяват над вас, сякаш ви предпазват и закрилят. 

Вдишвате дълбоко ароматния въздух. Вие сте отпуснати и спокойни. Познавате това място. 
Виждали сте го и преди. Може би насън или пък в някой отминал живот - няма значение кога и 
къде. Вие просто знаете, че това е вашето убежище, вашият пристан. Това е мястото, където можете 
да дойдете, за да се излекувате и възстановите. Това е едно кътче на жизненост и покой. 

Забелязвате, че сте седнали върху някакъв камък. Струва ви се, че той нарочно е бил оформен 
по такъв начин, че да ви служи като стол в тази градина. Той ви кара да се чувствате уверени и 
свързани със земята. 

Оглеждайки се наоколо и възстановявайки спомените си за това светилище, забелязвате една 
пътека, която се спуска от далечните планини и стига до тази градина. Тази пътека е очертана с 
камъни от всякакъв вид и цвят. 

Виждате, че пътеката продължава до другия край на градината. После тя се спуска надолу към 
една отдалечена долина. Гледайки надолу към пътеката, сред тази далечна долина забелязвате 
настоящият си дом. 

Вие разбирате, че се намирате на едно плато, сред един кръстопът на времето и 
пространството. Това е едно вътрешно светилище, в което се срещат реалното и нереалното. Това е 
мястото на крайното и безкрайното, на физическото и духовното. То ви освобождава от стрес и 
безпокойства. На това място съществува само понятието "съм". 

Докато седите върху вашия каменен стол, вие съзирате по спускащата се от планината пътека 
една малка златиста светлинка. Изглежда, че тя се приближава все по-близо и все по-близо към вас. 
Тя леко се носи по пътеката към вашето малко светилище. 
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Светлината е мека и ефирна и въпреки това излъчва невиждан досега от вас блясък. 
Достигайки до началото на светилището ви, тя спира - една голяма и пулсираща кристалноясна 
светлина. 

Вие я гледате очакващо, но тя не помръдва. Тя просто стои отвън пред вашата градина. В 
началото това ви учудва. После си спомняте. Това е вашата градина. Нищо и никой не може да 
пристъпи в нея без вашето разрешение. Намирате тази мисъл за доста приятна. 

Вие бавно ставате и пристъпвате напред. Кимате с глава, поздравявайки светлината и 
разрешавайки й да влезе. Светлината се устремява напред и увисва във въздуха точно пред вас. 

Светлината затрептява. От нея започват да излизат меки златисти ивици. Изглежда така, 
сякаш светлината се разтваря като едно разцъфващо цвете. И докато всяко листче от светлината се 
разтваря, вие виждате, че вътре има нещо или някой, а след това съзирате пред себе си едно чудно 
същество. Вижте го. Представете си го. Знайте, че то е истинско. 

Докато наблюдавате това същество, обърнете внимание на онова, което усещате. Има ли 
някакви определени цветове? Аромати? Усещате ли изтръпване или докосване в някоя част от 
тялото си? От мъжки или от женски пол е съществото? Дори и ако разтварянето открива само 
някакъв символ, този символ може да отразява мъжка или женска енергия. Доверете се на 
впечатленията си. 

Започнете мислено да водите диалог с това същество. Попитайте го за името му. Каква е целта 
му? Защо то е близо до вас? Как бихте могли за в бъдеще по-уверено да го разпознавате? 

Не насилвайте отговорите. Нека да идват естествено. Оставете това същество да ви говори за 
себе си, да ви каже защо взаимодейства с вас, как и какво в бъдеще ще ви помогне да осъществите. 
Попитайте водача си как да го призовавате най-добре за в бъдеще. 

Не се безпокойте, че може би си въобразявате всичко това и че то вероятно е плод на ума ви, а 
не е реалност. Вие не бихте могли да си представите всичко това, ако в него нямаше нещо реално. 

А сега насочете разговора към приключване. Изискайте от водача си нещо, което можете да 
използвате като доказателство и потвърждение за неговата истинност и достоверност. Има ли нещо 
предстоящо в живота ви, за което трябва да узнаете? Има ли нещо важно, което е необходимо да 
научите? Помолете го за докосване, изтръпване или за някакъв вид физическо усещане в 
определено време през следващите няколко дни. Нека изискването ви бъде разумно - нещо, което 
лесно може да бъде изпълнено и потвърдено. 

Сега благодарете на водача си за възможността да се срещнете и да работите с него. Докато 
златната светлина се затваря около вашия водач, изпратете към него най-добрите си помисли и 
любов. 

След като тя започне да се отдалечава от градината ви, движейки се обратно цо пътеката, вие 
отново сядате на своя камък. Разбирате, че в това ваше светилище можете да поканите в съзнанието 
си всички ваши водачи. Това е вълнуващо и вие сте развълнувани от възможността да разширите 
своите хоризонти. 

Дишате дълбоко, отпуснати сте и отново изживявате разговора в ума си. Докато правите това, 
градината започва да изчезва. Откривате се седнали удобно и спокойно в дома си, спомняйки си 
всичко преживяно. Бавно и внимателно отворете очи, съзнаващи може би за първи път, че сред 
всички измерения, които ви заобикалят, съществува живот и енергия. 

6. На този етап е добре да запишете вашите преживявания с водача си. Отбележете всичко, 
което видяхте, почувствахте или научихте. Това ще ви помогне да "заземите" енергиите си във 
физическото измерение, както и да запомните всеки от личните си водачи. 

Запишете и всяко ново впечатление относно този духовен водач. Понякога прозренията за 
енергията на духовния ни водач идват, докато сме ангажирани с процеса на писане. Тогава ние 
разбираме по-цялостно и пълно някои аспекти от информацията, предадена ни по време на 
срещата. 

7. Центрирайте се напълно и се "заземете" обратно във физическото. Както бе подчертано по-
рано в книгата, това може да бъде постигнато чрез хапване на нещо или чрез някакъв вид 
физическа дейност. 

Един от най-ефективните начини за обратно центриране и "заземяване" е с помощта на 
упражнението Средната Колона. То съдейства и за асимилиране и интегриране на получената по 
време на контакта с духовната реалност нова енергия. То спомага да успеем да се нагодим към нея 
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по начин, който ще ни позволи да останем балансирани и да засилим способността си да общуваме 
с духовния свят. 

Проверка и развиване на разбирателство 
След като започнете да осъществявате по-чести контакти с духовните си водачи, друг важен 

момент е да извършите няколко проверки, които да потвърдят, че този контакт не е просто плод на 
неконтролируемото въображение или на силното ви желание за него. Тази проверка може да бъде 
осъществена по начин, който да спомогне и за постигането на едно по-добро взаимодействие: 

1. Помолете за определени съобщения, които да се отнасят за вас. Това би трябвало да бъде 
информация, която да можете да използвате. Тя трябва да бъде приложима след сравнително кратък 
период от време. По този начин информацията може да бъде по-лесно доказана и потвърдена. 
Когато се срещна с някой нов духовен водач, аз го моля за информация, която да може да бъде 
проверена в рамките между седмица и десет дни след срещата ни. Това, разбира се, ще варира в 
зависимост от личната цел и функция на този водач в живота ви. 

Например водач, който работи с мен в сферата на бизнеса и финансите, може да бъде помолен 
да осигури информация или някаква нова възможност, която да може да бъде проверена или 
осъществена в рамките на определен период от време. Ако това не се случи, повторната преценка е 
от съществено значение. Може би периодът от време не е бил реален или пък водачът не е бил 
истински. Проверете нещата няколко пъти. Не правете прибързани заключения и преценки още от 
първата проверка. Не всичко във физическата реалност може да бъде определено, контролирано 
или насочвано от съществата в духовния свят - нито пък би трябвало да бъде. 

2. Помолете за съобщения, касаещи вашите приятели. Вижте дали те ще се потвърдят. Това 
също ще ви помогне да постигнете доверие. 

3. Поискайте някаква услуга от своите водачи. Бъдете уверени, че това са разумни и 
изпълними неща. Искането водачът да ви помогне да спечелите от лотарията не е разумно 
изискване. Тяхната цел е да ни помогнат да променим собствения си живот. Те не могат да го 
направят вместо нас. 

Една добра услуга, за която бихте могли да молите вашите водачи, е да ви намерят място за 
паркиране. Това е напълно осъществимо. Визуализирайте мястото, където искате да паркирате, 
затворете очи и помолете водачите си да ви запазят пространството или пък място в 
непосредствена близост до него. Много рядко ми се е налагало да търся място за паркиране. 
Обикновено когато това се случва, то е защото съм забравил да помоля водачите си за тази услуга. 

Помолете ги за помощ по време на периоди на преход. Но помнете - въпреки че те желаят да 
ви помогнат, те не могат да направят всичко вместо вас. Тази помощ може да се отнася за всичко - 
от изглаждане на проблеми, до елиминиране на възможностите за скарване или скандал. 

Поискайте от водачите си да ви изпратят сънища, които биха ви улеснили да работите с тях 
по-пълно. Някои водачи ще работят с вас главно чрез сънища и могат да ви помогнат да се научите 
да контролирате сънуването си. 

Помолете водачите си да поставят на пътя ви различни неща. Това могат да бъдат 
възможности или определен тип хора. Помнете, че те могат да ни помогнат да отворим вратите, но 
ние сме тези, които трябва да прекрачим през тях. 

4. Излизайте понякога на разходка с вашите водачи. С помощта на медитация си уговорете 
време, в което да се разхождате, и помолете водача си да дойде с вас. По време на тази разходка 
водете мислен разговор с вашия водач. Използвайте разходката като една форма на вдъхновяваща 
медитация. 

 
М Е Д И У М И  И  К О Н Т А К Т Ь О Р И  
Медиумството и контактьорството са нещо повече от феномен, който днес е на мода. 

Общуването с духове, ангели и дори с мъртъвци винаги е съпътствало човечеството. В древния 
свят вероятно най-известният пример за това са били Делфийските Оракули. В скалите на 
склоновете на връх Парнас е зеел един дълъг и дълбок процеп. От него се издигали облаци от пара. 
На това място е бил издигнат храм на Аполон, богът на пророчествата. Една жрица, наречена 
Пития, сядала на трикрако столче над процепа, от който са излизали изпаренията. След известно 
време изпаренията я довеждали до състояние, подобно на транс, и тя започвала да изговаря 
различни фрази, които са били смятани за вдъхновени от божеството. Един ден месечно оракулът е 
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отговарял на въпроси и е давал предсказания. 
Дори и в Западния свят, където християнство побързва да обяви и заклейми подобни действия 

като нечестиви, откриваме библейски пасажи в тяхна подкрепа. Цитираният в библията магьосник 
от Ендор е общувал с духовната реалност заради цар Саул и дори Иисус е разговарял с Мойсей и 
Илия пред апостолите Петър, Яков и Йоан (Матей, 17:1-8). И това са само два от многобройните 
други примери. 

В съвременния свят се наблюдава едно развитие и повторно раждане на този процес на 

общуване. През 1843 година един почти неграмотен човек на име Андрю Джексън Дейвис
10

 
привлича вниманието върху духовната реалност чрез способността си да вижда в нея и да използва 
получените от нея знания за лекуване на различни заболявания. Той става известен като Гадателят 
от Паукипси. 

Сестрите Фокс (Кати и Маргарет) се смятат за първите медиуми-спиритисти в Съединените 
Щати. През 1848 година те дочули почуквания, които предположили, че идват от духовните 
същества. Използвайки информацията от тези проучвания, момичетата открили, че бившият 
обитател на къщата е бил убит. Въпреки че изследователите на психичното смятат, че възрастта им 
е била причина за активизиране на полтъргайст, техните действия пораждат вълна от интерес към 
спиритизма. 

Раждането на съвременния спиритизъм през средата на деветнадесетото столетие отвежда в 
края на века към такива значими представители като Артър Форд. Артър Форд е медиум от 
Филаделфия, който по време на сеансите си осъществява контакт с мъртвия син на епископа 
Джеймс Пайк. Той спомага за организирането на братството "Духовни граници", в което в един 
период членуват личности, изповядващи всяка от по-главните религии. 

Един от най-известните и влиятелни съвременни медиуми е Едгар Кейс. Този дълбоко 
религиозен човек от Хопкинсвил, щата Кентъки, още като дете разговаря с ангел и дори вижда 
присъствието на починалия си дядо. По време на транс той е помогнал на повече от 30000 
пациенти. Той дава точни медицински диагнози, вниква в лични и обществени проблеми и дори 
дава широкообхватни предсказания за геологични промени и различни световни събития. С 
разрастването на известността на Едгар Кейс паралелно нараства и възможността за духовно 
общуване. 

Древните медиуми и оракули в наши дни са съвременните контактьори. Към тях 

причисляваме Дж. 3. Найт
11

 и нейните разговори с много старо нетленно същество, наречено 
Рамта, на възраст 35000 години. Те включват и такива фигури като Джейн Робъртс12, която 
осъществява контакт със Сет, както и Джак Пърсел, общувал със съществото, известно като 
Лазарий. И това са само няколко примера. 

И така, какво представлява медиумството и контактьорството? Съвременният спиритист 
определя медиума като някой, "чийто организъм е чувствителен към вибрациите на духовния свят 
и с чиято помощ разумни същности от този свят могат да предават съобщения и да пораждат 

различни явления"
13

. Контактьорството, освен че отразява тази дефиниция, е и нещо много повече, 
защото медиумът обикновено се асоциира единствено с общуване с починали хора и с доказването 
на съществуването на личността и след смъртта. 

Контактьорството включва също чувствителност към духовната реалност, но то се е 
превърнало в обобщаващ термин за повечето форми и феномени на психическата и духовната 
страна на живота. Човек, получил творческо вдъхновение, казва, че то е дошло при него от някакъв 
източник - често неопределим. 

Един актьор контактува със своя герой. Когато Хал Холбрук прави портрет на Марк Твен, 

                                                
10  Андрю Джексън Дейвис – познат и като „Гадателят от Паукипси“, по името на родното си място в щата Ню Йорк, е 

пророк, ясновидец и мистичен философ, който е един от предшествениците на съвременния спиритизъм През 1847 
публикува сборник, състоящ се от получени по време на транс откровения, озаглавен „Принципите на Природата, 
нейните божествени проявления и глас към човечеството", (бел. прев.) 

11 Дж. З. Найт през 1977 г. По време на транс в нея се вселява Рамта, представящ се за атлантски воин, живял преди 
35000 години в Антлантида (бел. прев.) 

12  Джейн Робъртс е автор на многобройни публикации, описващи общуването и с духа Сет в периода 1963-1984 г. 
(бел. прев.) 

13  Неизвестен автор, „Ръководство на спиритуалиста“, стр. 40 (бел. авт.) 
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мнозина биха го сметнали за контактьор, въпреки че за други той просто е един надарен 
интерпретатор. Тези примери демонстрират всеобхватния аспект, който е получил терминът 
контакт. Надявам се, че в края на тази глава вие ще имате една по-вярна представа какво 
представляват контактьорството и транса. 

Всеки, който е интуитивна личност, контактува и извлича възприятия от Висшия Аз или от 
Душата. Всеки, който открива нова форма на лечение, някаква нова идея, ново възприятие, 
решение на някакъв проблем или прави ново откритие, може да бъде смятан за контактьор. 
Контактьорството може да бъде действителен контакт с духовен водач, който е плод на вашата 
интуиция или Висш Аз. Трудността възниква при опита за определяне на източника на получената 
информация и за доказване на нейната истинност. 

Повечето литература по този въпрос ни учи, че отвъд материалния свят съществуват нива и 
измерения на други светове. Ако това е вярно, би трябвало и да бъде възможно да се свържем с тях. 
Медиумстовто и контактьорството са форми на общуване отвъд измеренията. И няма значение дали 
това се постига чрез телепатия (въпреки, че някои смятат, че телепатията може да се осъществи 
само между въплътени личности), интуиция, транс или чрез който и да е друг метод за промяна на 
съзнанието. Стойността и значимостта на контактьорството се определя от съобщението, от 
общуването. Точността на информацията е онова, което осигурява истинското доказателство за 
този феномен. 

Мнозина вярват, че съобщенията от този свят привличат единствено онези, които са 
неудовлетворени и разочаровани от живота си. За подобни хора тези контакти не са нищо повече 
освен изтъркани баналности. Понякога някои контактьори и медиуми използват прийоми  на 
фантастиката и желанието за сбъдване на мечтите у хората, за да привлекат към себе си тяхното 
внимание. Те извличат материална изгода от съвременния интерес към духовното. Мнозина, които 
са успели да уловят вниманието на публиката, използват лъжливи акценти и прокламират сложни и 
недоказуеми източници на информацията, постигната с помощта на контактьорство - дори твърде 
успешно. 

Много контактьори навярно смятат, че са в действителна връзка с някое определено същество 
или майстор. Например човек, който се свързва с Иисус, може да не е в действителност в контакт с 
него. Това може да бъде само онова, което той може да възприеме и разбере от съответната енергия. 
Нейното идентифициране зависи от неговите възможности. Сам по себе си подобен контакт не е 
неправилен, но той може да бъде подвеждащ. Това показва нуждата от висока степен на духовно 
познание и зрелост - дори още преди да се поставите в положение да контактувате и да съветвате 
другите. 

Означава ли това, че трябва да пренебрегваме всички аспекти на духовната връзка и 
контактьорство? Не. Съществуват личности, които ни дават сериозни доказателства за невидимите 
светове чрез общуването и свързването си с тях. Това включва контакт с мъртвите, общуване с 
майстори и учители, контакт с ангелските и природните светове и дори свързване с извънземен 
живот. Трудността се корени в различаването на истинското от неистинското, на действителното от 
недействителното. Времето, в което живеем, е твърде мощно и магическо. То е време, изпълнено с 
по-голям стрес и енергия. Това е време на по-задълбочено познание и осъзнаване на мистичните 
страни на живота. Тъкмо затова са необходими повече здрав разум и внимание в процеса на 
самоусъвършенстване. 

Поради широкият достъп до познанието, днес се срещат твърде много учители в сферата на 
метафизиката и психичното, мнозина от които обаче нямат подходяща подготовка и обучение за 
това. Много от тях не са успели да се научат как самостоятелно да проверят онова, на което са били 
обучавани. Процесът на "ставане" изисква доста време и много хора не са склонни да хвърлят 
необходимото време и енергия за постигане на истинското познание и разбиране. Мнозина не 
желаят да поемат върху себе си бремето на отговорността, която то носи. 

Има и бързи начини за отстраняване на булото, покриващо висшите ни възприятия и нива на 
съзнанието, както и за отваряне към директен контакт с други същества. Но от друга страна, ако 
кабелът не може да издържи на волтовото напрежение, той или ще изгори, или ще излезе извън 
строя. В наши дни контактьорството е твърде популярно и има хора, които обучават на „бързи“ 
начини за трансово контактьорстово в рамките на три или четири седемдневни семинари. Това 
може да бъде опасно, особено ако енергията на ученика не е била изчистена, пречистена, 
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подсилена и подготвена по подходящ начин. 
Често онези, имащи малко познания чувстват, че контролират нещата, докато това не е така. 

Дори и ако техниките са били усвоени по време на минали прераждания (което много контактьори 
изтъкват като причина за своите умения и усъвършенстваност), се изискват подходящи и 
упражнения и обучение, за да бъдат те отново пробудени и приложени по един полезен начин. 
Независимо от степените на инициация, през които една душа може да е преминала в миналото си, 
- дори в миналото тя да е била майстор – тя трябва отново да овладее низшия и да обучи Висшия си 
Аз, както и да ги тласне напред с нови сили. Дори и Иисус е трябвало да премине през този процес. 

За да може истинското контактьорство да се прояви по най-полезния начин, трябва да бъдат 
осъществени лична подготовка и пречистване. Това включва едно по-проникновено и задълбочено 
познание на духовните науки. Повърхностните и изкуствени техники и обучение няма дълго време 
да ви бъдат от полза. Стремежът към подобни неща се прояви като енергиен срив в някакъв аспек – 
физически, емоционален, мисловен или духовен план. 

Ключът е осъзнаването и разбирането  на функцията на етерното тяло, едно от фините тела, 
споменати в Глава 1. Етерното тяло е най-плътното и най-компактното от всички нематериални 
тела. То витализира, енергизира и предпазва физическия носител. То служи за "заземяване" на 
съзнанието към физическия живот. Освен това, то филтрира по-фините енергии и измерения в 
живота, така че да не бъдем тотално объркани или пък да полудеем, защото нашият първичен и 
основен фокус е върху физическия свят. Етерното тяло е първата обвивка от енергия, която 
обикновено някой, работещ в посока виждане на ауричното поле, забелязва. 

Етерното тяло се формира около физическото някъде в периода между раждането и пубертета, 
най-често във времето между четири и осем годишна възраст. Докато етерното тяло се оформи 
напълно, астралното поле (едно от най-фините измерения, което се интегрира с материята) ни 
влияе и е по-ясно различимо. То не е било филтрирано и изолирано. Поради тази причина много от 
така наречените "въображаеми" приятели на малките деца в действителност не са толкова 
въображаеми. Те са същества и същности от това астрално поле. 

След като етерното тяло се оформи изцяло, голяма част от фините проявления на енергията 
биват филтрирани от съзнанието, въпреки че подсъзнанието остава способно да ги възприема. 
Докато растем и съзряваме, ние можем да започнем дейност, насочена към повторното ни 
откриване и отваряне към съзнателното долавяне на тези фини и невидими светове. За да 
постигнем това, ние трябва да се научим да разширяваме съзнанието си навън - през етерното, към 
световете отвъд него. 

Между етерното и астралното тяло се намира една тънка обвивка от енергия, която понякога 
бива наричана "атомен щит". Тя е като един тънък слой от атоми, който филтрира достъпа на по-
силните астрални енергии до физическото ни съзнание. Тези енергии се състоят от най-силните 
чувства и емоции, които могат да ни въздействат и повлияят. 

Когато започнем активното си развитие и усъвършенстване, ние трябва да разхлабим и 
разтеглим този щит. Ние трябва да го направим гъвкав и еластичен. Това ще ни помогне да 
разширим съзнанието си към астралното измерение и отвъд него. Това разтягане на щита трябва да 
бъде осъществено много внимателно. То е сравнимо с разгряването преди някое трудно 
упражнение, спомагащо за предотвратяването на наранявания и травми. Ако искаме да се 
състезаваме в гимнастиката, ние трябва да преминем през един дълъг ежедневен процес на 
тренировки и дейност, за да развием в себе си гъвкавост и сила, преди да се опитаме да изпълним 
нещо толкова трудно осъществимо. 

Използването на неподходящи техники за развитие и усъвършенстване може да породи 
проблеми в енергийното ви поле. Всяко от изброените неща може да ви направи по-податливи към 
разкъсвания и пробиви в етерното ви енергийно поле: 

• употреба на наркотични средства 
• прекалено рано навлизане в транс 
• липса на концентрирани и продължителни усилия 
• липса на познание 
• неспособност да контролирате енергиите си 
• невнимание спрямо всички аспекти от здравето си 
• липса на физически упражнения и чист въздух 
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• неправилно хранене 
• отрицателни навици 
• продължителен стрес, резки промени, притеснения и емоционални или умствени травми 
Щом веднъж атомният щит бъде повреден, до момента, в който той не бъде възстановен, е 

много трудно да бъдат възпрепятствани въздействията на всякакви външни енергии. Това може да 
изисква прекратяването и отказването от всякаква окултна или метафизична дейност за един дълъг 
и продължителен период от време. 

Много от по-известните личности, които са стигнали до транса и фините светове с помощта 
на бързи методи, сега започват да откриват различни проблеми в живота си. Тези проблеми 
включват здравословни несъответствия, емоционален и умствен дисбаланс и други неща. В 
началото те може да са се отворили към някои твърде висши и позитивни енергии и същности. Но 
поради начина, по който те са се разкрили (чрез пробив в щита), след време върху тях са имали 
възможност да въздействат други енергии и същности. Тези хора не са могли да се предпазят 
двадесет и четири часа в денонощието срещу подобни нахлувания, въпреки че това е било и е 
единственото нещо, което трябва да се прави, когато енергийното ни поле е разкъсано. 

 

 

АТОМНИЯТ ЩИТ, КОЙТО се намира в човешкото енергийно поле 
Атомният щит е тънка обвивка от енергия, която разделя етерното и астралното 

тяло. Той "заземява" съзнанието към физическия живот, а от друга страна филтрира и не 
пропуска навътре другите фини измерения на живота. Започвайки да се развиваме, ние 
трябва да се научим да разтягаме и разширяваме този атомен щит, за да можем да 
изтеглим съзнанието си през него, но без да го разкъсаме. Това създава едно напълно 
съзнателно обединение с тези фини измерения на живот. Подходящата медитация, 
концентрацията, физическите упражнения, чистият въздух, духовното познание и 
доброто здраве - всички те подсилват и улесняват способността ни успешно да 
постигнем това. 
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Начинът, по който може да изглежда една отслабена и небалансирана аура Аура 
(енергийното ни поле), която е отслабена и небалансирана, е податлива към разкъсване. 
Това оставя един пробив в полето й, от който енергията ни изтича навън и който 
улеснява навлизането и динамичното въздействие върху нас на външни енергии и 
същности. Подобна аура може да изглежда по този начин. 

 
С помощта на изложените в тази книга упражнения, вие ще задълбочите своето усещане за 

фините енергии и същности на живот. Вие ще подсилите собственото си енергийно поле, така че да 
се настроите към тях по един безопасен и все по-осъзнат начин. Не бързайте. Всяко от 
упражненията е създадено с цел да ви подпомогне и да ви донесе резултати. В рамките на няколко 
седмици вие ще започнете по-цялостно да възприемате въздействието на фините и невидими 
форми на живот във вашия физически живот. Вие ще сте на път да станете нещо повече от медиум 
или контактьор. Вие ще бъдете на път да се превърнете в Посредник, който може съзнателно да 
свързва някой мощен източник от светлина, любов и сила с онези, които имат нужда от тях. 

 
ИСТИНАТА ОТНОСНО ТРАНСА 
Обикновено трансът се смята за образец за дейност, насочена към постигане на духовен 

контакт. Той се разглежда като идеалния начин за свързването на физическото с нефизическото. 
Трансът се използва за общуване с мъртвите, както и с други същества, с цел получаване на 

вдъхновение и познание. Той представлява едно променено ниво на съзнанието. Вероятно най-
известният човек, практикуващ подобна дейност, е Едгар Кейс. 

"Изпадащ в транс контактьор е просто човек, който е развил способността да потиска или 

отделя някое ниво на съзнанието си и да позволява на друго ниво от съзнанието си да се прояви."
14

 
Разбира се, това може да бъде някое ниво в собственото ви съзнание или пък друго съзнание, което 
е извън вас. Но онова, което малцина разбират е, че съществуват различни видове транс, както и 
различни степени на самите тези видове. Всеки от тях трябва да бъде подготвен и развит. 

Понякога се натъкваме на прояви на спонтанна способност за изпадане в транс, както е в 
случая с Едгар Кейс. Но това е по-скоро изключение, отколкото правило. Ето защо трябва да бъдем 
внимателни спрямо определени личности, които твърдят, че притежават подобна спонтанна 
способност, появила се в резултат на натрупване в минали прераждания, като специален дар от 
Бога, просто като някакво неочаквано тайнствено влияние в настоящето, като резултат от някаква 
тежка травма през живота им или пък дори в резултат на някакво нараняване. Всички тези 

                                                
14  Кевин Райерсен „Общуване с духове“, 1989 г, стр. 5 (бел авт.) 
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изброени неща показват по-скоро процеп или пробив в аурата. 
Съществуват два вида транс. Първият е медиумният транс. Този вид транс обикновено се 

проявява по един или два начина. В първия от тях личностното его се оттегля от физическото тяло, 
предоставяйки го на някой духовен водач или на духовно същество за комуникиране чрез него. 
Паметта често е ограничена или липсва. При втория начин личността остава крайно пасивна и 
възприемаща - както и при първия начин, но не се оттегля изцяло от физическото тяло. Това 
възприемащо състояние помага на духа да преодолее и засенчи личността и егото на изпадналия в 
транс човек. И двата начина на медиумен транс са пасивни състояния. Те не са активни форми на 
транс. 

Вторият вид транс може да бъде наречен шамански транс. Той е в основата на образното 
търсене или на шаманското пътуване. При тази форма на транс личностното его се оттегля от 
физическото тяло, оставяйки го защитено. След това душата изследва други измерения, общува 
отблизо с духовни водачи и същества, а после се завръща с тази информация, запазвайки пълен 
спомен и съзнателност за нея. При тази форма е налице контрол. Тя е по-активен начин за транс. 

Всички променени нива на съзнание, включително и трансът, са по-лесно постижими при 
използването на образни медитации и визуализации. Те спомагат за изграждането на един мост 
между физическия свят и отвъдните светове. Те ни помагат да се научим контролирано да 
обездвижваме ума - нещо, което йогите определят като "чита". Чрез неподвижността и 
фокусирането на ума върху образи, вие можете да осъзнаете по-пълно вътрешните светове, както и 
по-лесно да осъществите едно съзнателно взаимодействие с тях. 

Повечето окултни техники за духовен контакт са лесни. Те зависят от ефективността на 
медитативните умения, които могат да бъдат развити от всеки. Тези техники се базират на три 
фундаментални способности, които трябва да бъдат развити: визуализация, концентрация и 
съзидателно въображение. Те водят към по-висши форми на просветление и към напълно 
съзнателно възприемане и долавяне на духовния свят. 

Визуализацията е способността да сътворяваме някакъв мисловен образ и да го задържаме 
неподвижен за известно време в ума. Подобни образи трябва да бъдат пресътворени колкото е 
възможно по-реалистично. Едно просто практическо упражнение е да визуализираме един 
портокал, виждайки ясно неговата форма, размер и цвят. Почувствайте в ума си кората на 
портокала, докато я натискате с пръсти, опитвайки се да я обелите. След това си изградете 
представа и за вкуса на портокала. 

Концентрацията е изкуството да задържим в ума си съответния образ, без да позволяваме 
на разума да се отклонява към странични мисли. Трябва да развием способността да задържаме 
вниманието си концентрирано върху определен обект, изключвайки от фокуса на ума всички 
останали странични обекти. Опитайте се да затворите очи и бавно да преброите до 10. Ако 
откриете, че умът ви се отклонява или приплъзва към мисли от рода на: „О, това не е толкова 
трудно“, то тогава концентрацията ви изисква още усилия и работа. Трябва да бъдете в състояние 
да преброите бавно до 100 с малко или никакво разсейване. (Ако участвате в група за медитация, 
нека това предварително упражнение към всяка среща някои от участниците да се редуват да броят 
до 10 или до 20. Не бройте с определен ритъм или скорост, които могат да бъдат предварително 
отгатнати. Това води към по-голяма концентрация.) 

Третото умение е съзидателното въображение. То помага на ума да сътвори образи и сцени, 
които да бъдат асоциирани с медитацията ви. Тези образи трябва да бъдат изградени в триизмерна 
форма. Те приличат на дълбоко ангажиралото ви мечтаене или пък на сънуването, при които вие 
бивате напълно погълнати от същността на сцените и образите, губейки представа за нормалния 
свят около себе си. Това съзидателно въображение или познавателната ви способност чрез 
въображение е ключът, който отваря вратите към духовните енергии и същества. 

Как можем да кажем дали онова, което възприемаме е плод на съзидателното ни въображение 
или е действителен духовен контакт? Когато започнем медитационните упражнения, ние се 
наблюдаваме как преживяваме определена ситуация  или пък си представяме как тя би била 
преживяна. При истинското шаманско пътуване или шаманския транс всъщност сме вътре в 
ситуацията. Ние чувстваме и възприемаме нещата от близои те не следват някакъв предварителен 
модел. 

По време на медитацията душата се научава да се изпълва с идеи, представи и символи, за да 
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може да получи достъп до света на духа и душевността. Развивайки способността си да допускаме 
едно единство с медитационните символи, които използваме, ние започваме да извършваме един 
преход от образността им към техния свръхестествен произход. Когато дейността и упражненията 
ни навлязат в тази фаза, ние започваме да се придвижваме от една пасивна осъзнатост към едно 
съзнателно взаимодействие. 

Ние отваряме вратите чрез въображението. След това чрез вдъхновението започваме да 
изследваме. Това ни отваря към директно духовно възприятие, вместо само към възприемане на 
образи и представи, които по-късно трябва да се разтълкуват. 

Докато работите с изложените в тази книга упражнения, вие ще се натъкнете на различни 
степени на транс и променени нива на съзнание. Една лека форма на транс е състоянието на 
релаксираност. Когато сме релаксирани, ние сме по-отворени и достъпни за нефизически влияния. 
Дишането трябва да бъде леко и спокойно, сякаш заспивате. Това е важно, въпреки че съзнанието 
се поддържа будно. Ключът е в релаксираната будност. Това е всичко, което е необходимо за 
постигане на контакт с духовната реалност. 

При дълбоките степени на транс личността може да стане несъзнателна за заобикалящата я 
обстановка. Много пъти това прилича на заспиване, но без хъркане. (В тази книга ние ще се 
запознаем единствено с методи за съзнателно контролирани състояния на транс.) Винаги е много 
по-полезно да развием и контролираме способностите и уменията си, отколкото просто да седнем и 
да чакаме да бъдем използвани като един инструмент. Контролираният от съзнанието духовен 
контакт включва и това да се поеме отговорността за собственото ви развитие и усъвършенстване. 

 
 
Т Е Х Н И К И  З А  Д У Х О В Н О  П О С Р Е Д Н И Ч Е С Т В О  
Вместо да бъдем само медиум или контактьор, ние трябва да се стремим да бъдем 

посредници. Посредник е някой, който притежава способността съзнателно да свързва някакъв 
значим източник на светлина, любов и сила с онези, които имат нужда от тези неща. Тази личност 
винаги ще знае с кого е във връзка. Тя винаги ще знае каква е същността на съобщението, за кого е 
предназначено и как най-добре да бъде изразено, така че да не повлияе или да не попречи на 
свободната воля на получателя. 

Един посредник знае точния източник на всички съобщения и е в състояние да ги формулира 
по начин, който получателят може да възприеме и схване. Поради силно развитите си умствени и 
интуитивни способности, посредникът ще знае и как получателят най-вероятно ще реагира на 
съобщението. Поради задълбочените си и пълни познания и обучение във всички духовни науки, 
както и заради контролът, който упражнява над всички свои енергии, посредникът може да провери 
и потвърди получената информация и съобщения. Този, който изпълнява ролята на посредник, не е 
длъжен да бъде перфектен във всички тези неща, но той трябва да се стреми към постигането им. 

Един посредник трябва да притежава контрол над всички възприятия и да има усещания за 
всички измерения. Истинският посредник трябва да може по желание да включи или изключи 
своето долавяне. Тази форма на което реализира скрития ни потенциал. То дори не го отразява. 
Нашият потенциал и отражението му може да бъде видяно в това дали посрещаме ежедневните си 
задължения и отговорности по един съзидателен начин, който ни тласка напред по личния ни път. 

Целта на контакта с духовната реалност не е постигането на психична сила, а постигането на 
разширени възприятия. Тя се изразява в развитието на способността да виждаме отвъд 
физическите ограничения и в опознаването на градивните възможности, криещи се в тях, като 
едновременно с това излизаме извън обсега им. Тя ни помага да преоткрием чудото, 
внушителността и силата на Божествената Вселена, както и начина, по който тя живее вътре в нас. 

УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
Настоящото упражнение ще ви помогне да постигнете желаната от вас цел - да бъдете 

посредник. 
Сеанс за развитие Груповите сеанси и медитации могат да бъдат чудесни начини за 

постигане на духовен контакт. Обикновено за вас е най-добре да започнете пробуждането си за 
духовната реалност в група. Сходно мислещи хора, обединени от обща цел, ще генерират енергия, 
която е по-мощна и по-жизнена и която ще улесни духовния контакт. Тя ще помогне на отделните 
членове да се почувстват нормално при осъществяването на духовния контакт. Вероятността 
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дълбоките страхове и суеверия да ви попречат или отклонят от преживяванията ви е много : по-
малка. 

Добре е в групата да има най-малко един член, който да има познания в тази област и който да 
е развил духовно възприятие. Този човек би контролирал и насочвал процеса, предпазвайки ви от 
преждевременен транс или пък от непредвидени проблеми. 

1. Планирайте сеанса така, че той да се състои веднъж седмично, по едно и също време и по 
възможност на едно и също място. Това показва на духовните ви водачи кога и къде да присъстват. 
Всяко събиране или сеанс трябва да бъдат с продължителност най-малко един час. Сеансите трябва 
да обхванат един цикъл от най-малко три месеца. 

2. Бъдете готови да използвате всички необходими средства за запазване на енергията силна и 
жизнена на мястото, където се извършва сеанса. Това може да включва използването на 
благовония, свещи, музика и песни. Някои групи се събират в помещение, осветено с червена 
светлина, която спомага за поддържането на силата на енергията. 

3. В зависимост от времето за сеанса, въздържайте се от ядене най-малко един час (а по 
възможност три часа) преди него. Ако тялото е заето с храносмилателния процес, вероятността то 
да се нагоди към фините енергии е по-малка. Вземането на детоксинираща вана (вижте за 
подробности Глава 2) също е от полза. Предварително определете - и предварително информирайте 
всички членове за нея - основната идея, мисли или представа, върху която ще се концентрира 
групата на този сеанс. 

4. Ако групата е достатъчно малобройна, седнете около маса. При по-големи групи подредете 
столовете в кръг. Всички странични разговори и опознавания преди сеанса трябва да бъдат 
осъществени в някое друго помещение или стая. Това предпазва енергиите от разсейване и 
дезориентация. Членовете на групата трябва едновременно да влязат в стаята. Закъсняващите 
нарушават балансираната енергия и могат да възпрепятстват или да забавят духовния контакт. 

Стаята за събиране трябва да бъде подготвена преди пристигането на членовете на групата - 
да бъде почистена и в нея да бъде вече запалено някакво благовоние. 

След като групата вече е била образувана и е започнала своите сеанси, в нея не трябва да 
бъдат приемани нови членове. Постигането на групова хармония отнема време. След като групата 
се е събирала вече няколко пъти, наченките на тази хармония са налице. Новите членове могат да 
причинят едно прекъсване и забавяне на този процес. 

5. След като всеки е заел своето място (то трябва да бъде едно и също всеки път), нека водачът 
на групата да направи няколко ясни жеста, уведомяващи участниците, че е време да се отпуснат и 
подготвят за промяна на нивото на съзнанието си. 

Тези жестове могат просто да бъдат някое действие от рода на запалването на свещи или пък 
включването на червено осветление. 

6. Започнете сеанса с хващане за ръце и произнасяне на молитва, уверение, инвокация или 
нещо друго. Това може да бъде казано в хор от цялата група или пък всеки от участниците да се 
редува да произнася част от текста. Обикновено в някои групи традиционно се пеят една или две 
песни с цел енергията да бъде засилена. 

7. На този етап изпълнете - групово - упражнението Средната Колона или Мистичният 
брак. (Упражнението Мистичният брак може да бъде ефективно в началото на сеанса, докато 
упражнението Средната Колона може да бъде ефективно при приключване на сеанса.) 
Определеният за водач през вечерта трябва да го ръководи. Като заключение от упражнението, 
водачът ца групата може да насочи отново вниманието на групата към основната мисъл или 
представа за вечерта. Може да бъде използвано нещо обобщено - например идеята за радост или 
пък някакъв символ. Могат да бъдат направени и няколко кратки коментари върху това, но не за 
период по-дълъг от 30 секунди. 

8. Докато групата медитира върху поставената за тази вечер задача, ще последва цялостна 
релаксация или навлизане в лек транс. Обърнете внимание на онова, което се усеща и възприема. 
Забелязвате ли в стаята някакви светлини или проблясвания? Те често са наричани духовни 
светлини. Усещате ли някакви изтръпвания, натиск или промяна на температурата? Отбележете си 
наум какво усещате. Ако това продължи, започнете наум да задавате въпроси по начина, който бе 
описан по-рано в книгата. 

Всеки, който почувства някакъв подтик за това, трябва гласно да изрази онова, което му 
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хрумва във връзка с темата на вечерта или пък да сподели нещата, които е изпитал. Не се 
безпокойте, че онова, което ще кажете, може да звучи глупаво. Докато обсъждате нещата, от които 
сте били впечатлени, комуникационните канали ще се отворят още повече. 

Често чувам как някои хора казват, че виждат или усещат нещо, но не знаят какво означава то. 
Хората трябва да разберат, че ако те не могат да осмислят или да съотнесат "това нещо" към 
някакъв познат модел, "то" не би дошло при тях. При такива случаи накарайте личността да опише 
онова, което е видяла или почувствала. Само по себе си словесното описание е началото на процеса 
на изясняването. Не е необичайно още преди да бъде завършено описанието нещо да ни 
"просветне". Първо трябва да отворим комуникационните канали, а после можем да пристъпим 
към опита си за тяхното изясняване и обяснение. 

9. На този етап не се безпокойте какъв е източникът на общуването. С времето той сам ще ви 
се разкрие. Не влагайте в сеанса или в общуването твърде много очаквания. Говорете онова, което 
искате да кажете. Но не се отчайвайте, ако нямате какво да кажете. Бъдете деликатни и внимателни 
и позволете и на другите да споделят впечатленията си. Комуникационните канали се отварят за 
различните хора на различен етап, но ако те са настъпателни и упорстват, те ще се отворят за 
всички. 

10.  Не след дълго духовните водачи на някои от групата ще започнат да се появяват. В 
рамките от 4 до 6 седмици всеки член на групата ще започне да разпонава най-малко по един водач. 
И това ще се засилва в процеса на дейността на групата. Някои водачи могат да дойдат само за една 
вечер. Някои могат да дойдат само, за да предадат определено съобщение. Имайте предвид, че 
можете да получите информация за собствения си духовен водач от някой друг член на групата, 
също както и вие можете да приемете информация, касаеща някой друг. 

11. От време на време използвайте песни, за да запазите хармонизираната енергия на групата 
на високо ниво. Накрая отправете молитва или дайте някакъв израз на благодарността си към 
разпознатите и неразпознати водачи заради тяхното присъствие. След това групово изпълнете 
упражнението Средната колона като приключване и „заземяване“, както и балансиране на всички 
членове на групата.  

12. Групата трябва да напусне залата за сеанси заедно. Консумирането на сандвичи или нещо 
друго в края на събирането е един много ефективен начин за сигурно по нататъшно „заземяване“. 

Не подхождайте към сеансите с предварително изградено мнение. Поддържайте стремежите и 
очакванията си на ниво. Не задавайте твърде много въпроси. Не допускайте духът да вземе 
надмощие над разума ви. Преди да се опитате да интерпретирате и да обясните нещата, определете 
и напълно уточнете какво сте изпитали  и възприели при общуването. 

Бъдете вежливи при предаването на съобщения. Уверете се, че решенията са изцяло ваши и не 
се консултирайте с духа за всевъзможни неща. Не отдавайте прекалено голямо значение на 
периодите, през които изглежда, че нищо не се случва. Част от процеса на сеансите за развитие  
включва повишаването на енергията на цялата група с цел улесняване на духовното общуване. 

Водете си записки за всеки от вашите духовни контакти. По-късно същата вечер, когато сте 
вече вкъщи, отразете преживяното във вашия дневник за духовни водачи. Това дори може да бъде 
направено и групово, като вид следсеансна дейност. То помага за доизясняване на съобщенията и 
често носи допълнителни прозрения относно духовното общуване и възприемане. 

След време групата може да насочи вниманието си към специфични проблеми и въпроси. 
Започнете бавно. Не насилвайте комуникацията. Нека тя се осъществява естествено. 
Настоятелността и постоянството носят резултати. 

Импулсивно и автоматично писане 
Ако предпочитате да работите в група, използването на импулсивно или на автоматично 

писане е един от най-лесните начини за развитие. В далечното минало са съществували две 

основни средства, с чиято помощ е било постигано това -дъската Уиджа
15

 и планшетът16. 
Дъската Уиджа представлява равна дъска, върху която са написани букви, цифри и думите 

                                                
15  Дъска Уиджа „oui” фр. - приспособление, използвано за установяване на контакт с духове. На повърхността й са 

изписани буквите от азбуката, „да“ и „не“  и цифрите от 0 до 9.  
16  Планшет (фр.) - дървен уред за посочване или изписване на букви и символи, изработен през 1853 г. от френския 

спиритист М. Планшет, чието име той носи. Твърди се, че е бил използван още през 540 г. пр. н. е. от Питагор, който 
почерпва идеята за планшета от пътуванията си сред източните народи, (бел. прев.) 
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"да" и "не". Въпреки че в наши дни тя често се смята за дъска-игра, тя е едно средство, което в 
миналото мнозина са използвали. Пръстите се поставят леко върху планшета (приспособление за 
посочване, което се плъзга по дъската) и към духовния свят се отправя някакъв въпрос. Смята се, 
че докато се концентрирате върху него, духът започва да движи планшета, спирайки върху буквите, 
изграждайки думите от съобщението. 

Но това не е един уред, който ви препоръчвам да използвате за отваряне към духовното 
общуване. Той притежава енергия, която привлича към него нисши същностни същества. Тези 
същества могат да създадат проблеми. Когато не се използва, той трябва да бъде покрит и прибран. 
Той изпълнява ролята на врата, която е особено привлекателна за духове и привързани към земята 
души. (Вижте Глава 9.) 

Истинският планшет е създаден като специално средство за автоматично писане. 
Използващият го поставя своята длан върху това сърцевидно приспособление, държейки молив 
между двата си пръста. След това пишещият трябва да навлезе в променено ниво на съзнанието, 
което би позволило на духовното същество да придвижва планшета и да изписва определени 
съобщения. Духът налага своята воля над нормалните функции на ръката ви, за да може да изпише 
посланието си. 

Вие наистина не се нуждаете от тези приспособления, за да успеете да осъществите 
импулсивно или автоматично писане: 

1. Определете фиксирано време, през което ще полагате усилия в тази насока. Най-ефективно 
е да практикувате по едно и също време на деня. 

2. Седнете удобно, с молив в ръка и тетрадка за писане. Планирайте заниманията си в рамките 
на половин час.  

3. Започнете с молитва и устременост. Бихте могли да създадете подходяща атмосфера с 
помощта на благовоние, някакъв аромат или като запалите свещ. Осъществете продължителна 
релаксация. Направете упражнението Мистичният брак. Помолете се за насочване и защита, а 
после мислено поканете да дойде някой от духовните ви водачи. 

4. В това състояние на релаксираност обърнете внимание на това какво усещате. В началото 
останете пасивни и тихи. Медитирайте и се фокусирайте върху разпознаването на докосването на 
духа. Когато вече сте напълно релаксирани, мислено призовете и подканете духовния водач да се 
приближи. Обърнете внимание на онова, което чувствате. Усещате ли нещо? Някакъв цвят? 
Някакъв звук? Някакъв натиск или изтръпване? Има ли някаква промяна на температурата? 
Запишете всички неща, които възприемате, независимо колко неясни или незначителни изглеждат. 
(Помнете, че вие се учите да различавате приближаването на духа, което в началото не е 
задължително да бъде твърде явно и осезаемо.) 

5. Тази стъпка понякога е трудна за някои хора, но тя е твърде ефективна за отваряне на 
комуникативните канали. След като добиете първото си впечатление, продължете да седите с молив 
в ръката си, която да лежи отпусната върху листа. Държейки очите си затворени, започнете 
разговор с духа, който се е приближил към вас. Не се притеснявайте, че може би само си 
въобразявате всичко. Помнете, че ние работим с духовния свят чрез умението си да си представяме 
и да изграждаме образи, с помощта на което достигаме и до едно по-късно съзнателно възприятие. 

Задайте на водача въпроси и запишете отговорите, които получавате. Докато вършите това, не 
отваряйте очите си и не се безпокойте дали написаното е четливо или буквите са разкривени. 
Държането на очите затворени ви предпазва от разсейване към външния свят и ви помага да 
поддържате промененото ниво на съзнание. След известно време ще развиете способността си да 
записвате разговорите си с отворени очи. Започнете с въпроси като: 

• Би ли ме докоснал отново? (Освен това, можете да определите и посочите мястото, където 
бихте искали да бъдете докоснати. Това ще ви помогне и да различавате този дух от останалите.) 

• Мъж ли си или жена? 
• Често ли си около мен? 
• Кога мога по-лесно да те разпозная? 
• Каква роля изпълняваш в моя живот? 
• В коя област от живота ми ще се намесиш? 
• Какво е твоето име? 
• Има ли някакъв определен цвят или благовоние, които биха те привлекли? 
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• Можеш ли да ми покажеш в ума ми как вероятно изглеждаш? (Не се обезкуражавайте, ако 
това не стане веднага. Упорствайте и то ще се случи. Когато това стане, бихте могли да#опитате да 
скицирате в дневника си това, което сте видели.) 

• Има ли нещо определено, което трябва да узная в момента? 
• Какво бих могъл да направя, за да подпомогна взаимното ни настройване и възприемане? 
• Има ли други послания, които искаш да ми предадеш? 
6. Запишете онова, което ви хрумва. Продължете да пишете. Не се притеснявайте, че 

написаното може да звучи несвързано. Не се притеснявайте и за граматиката или за правописа. В 
началото духът просто насочва възприятийната ви енергия. Позволете на мислите си да потекат в 
отговор на въпросите, а после ги запишете. В края на тридесетте минути можете да се върнете 
отново назад и да ги прегледате. 

7. Вие се отваряте към комуникационните канали. В началото общувате с вашият интуитивен 
Аз, а после - и в края на краищата - с вашите духовни водачи. Ако упорствате и сте настоятелни, 
ще откриете, че написаното от вас ще започне да придобива определен характерен стил и смисъл. 

След като вече веднъж сте установили взаимоотношенията и контакта, всеки водач ще 
започва и ще приключва общуването по определен, различим от вас начин. Когато навремето аз 
започнах общуването, открих, че всеки разговор с един от духовните ми водачи винаги завършваше 
с представата за цвете - това не бе някакъв релефен или усложнен образ, а просто едно цвете. 
Разбрах това чак след като бях записал всички други свои преживявания и впечатления от сеанса. 

8. В края на определеното време спрете и осъществете някаква приключваща процедура. 
Отдайте благодарствена молитва на онези водачи, които са се приближили към вас, без значение 
дали сте ги разпознали или не. Изпълнете упражнението Средната Колона, за да се "заземите". 

Когато преминете от импулсивното към автоматичното писане, ще откриете, че ръката ви 
започва да изписва вълнообразни линии и кръгове. Ръката ви сякаш ще прави това, което си иска. В 
нея сякаш няма да има усещания и тя ще бъде нещо отделно от вас - със свои подбуди и цели. Това 
може да продължи няколко седмици, преди върху листа да се появи нещо определено и смислено. 
Ключът е настоятелността. В нея се крие голям потенциал. Виждал съм хора, които рисуват 
впечатляващи картини, които са плод на автоматично рисуване. Този процес е доста сложен и често 
по-бърз, отколкото окото може да го проследи. Понякога човек може да рисува със затворени очи 
или пък може да води разговор или да обсъжда нещо в това време, напълно чужд и откъснат от 
образите, които изникват върху картината му. 

Има твърде много неща за научаване относно променените нива на съзнание, както и за 
съзидателните способности, до които можем да се докоснем в себе си и в другите светове. Тъкмо 
този процес на откривателство е това, което ни носи чувството за приключение и изненада, докато 
се учим да се свързваме с духовната реалност - особено чрез методите на импулсивното и 
автоматичното писане. 

Работа с кристално кълбо 
Напоследък кристалите добиха огромна популярност като метафизично и психично средство. 

Но въпреки това, употребата и приложението на по-древното и традиционно кристално кълбо е 
твърде малко изследвана област. Електрическите свойства на кълбото стимулират вътрешното 
виждане (третото око). Кристалното кълбо е едно динамично средство за разгадаване на духовното 
и за отваряне на личността към виждане на духовните светове на живот. Научавайки се как да се 
взираме в кристалното кълбо, ние можем да се отворим към виждане на духовната реалност, към 
възприемане на картини от бъдещето и дори на сцени от миналото. Размерът на кристалното кълбо 
не е толкова важен, колкото желанието и готовността ви да работите с него. То трябва да бъде поне 
няколко инча17 в диаметър, за да можете да гледате в него без да напрягате очите си. Някои 
твърдят, че кристалното кълбо от прозрачен кварц е много по-подходящо за гадаене, отколкото 
кълбо, което има различни конфигурации, плоскости или други образувания във вътрешността си. 

Открил съм, че това няма никакво значение. Тук става дума просто за въпрос на личен избор. 
Притежавам няколко кристални кълба с различен размер и с различна степен на прозрачност. Това, 
което най-често използвам, е с диаметър от около 8 см и е с млечнобял цвят и няколко уникални 
образувания във вътрешността си. 

                                                
17  Между 5-10 см. (бел. прев.) 
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Всеки гадател използва кристалното кълбо по различен начин, но всеки следва определени 
насоки при откриването на своя индивидуален подход за гадаене с кристално кълбо. 

1. Обикновено кристалното кълбо се съхранява на специално място - в определен шкаф, стая 
и др. Това го предпазва от докосвания на външни хора, които биха могли да отнемат енергията му 
или пък да оставят своите енергийни отпечатъци върху него. 

2. Кристалното кълбо се поставя върху малка поставка или здрава масичка. 
3. Пазете кристалното кълбо чисто. Периодично може да използвате разтвор от омекотен 

сапун. Освен това, когато не се използва, кристалното кълбо трябва да бъде покрито. За тази цел 
можете да използвате покривало от черна коприна. Коприната не само го предпазва от прах, но тя 
го изолира и от всички външни енергии. 

4. Кристалното кълбо трябва периодично да бъде зареждано и енергизирано. Както и при 
всички видове други кристали, излагането на открито за период от 24-48 часа е твърде ефективно 
за тази цел, особено ако това се извършва около периода на пълнолуние. 

5. Всеки гадаещ с кристално кълбо трябва да постигне хармония с кълбото. Медитирайте с 
него. За хармонизиране с него е ефективно и просто да го държите в ръка и да практикувате 
ритмично дишане. Друг традиционен метод е правенето на "пасове" над кълбото. Гадаещият 
зарежда кълбото със сила и енергия, движейки дясната си ръка над и около него, докато се смята, 
че лявата ръка, с която го държите, въвежда в него чувствителност. Докато го държите в ръце, вие 
ще започнете да се чувствате приятно. Отделете няколко минути на ден за извършването на тази 
процедура. 

Ако става дума за непрозрачно кълбо, отделете време, за да проучите и разгледате различните 
конфигурации и образувания вътре в него. Ще откриете, че докато работите с вашето кристално 
кълбо, те ще се променят. Всеки път, когато гадаете, те ще приемат различна форма и вид. 

Когато използвате кристалното кълбо е особено важно да бъдете търпеливи и да се 
концентрирате. Няма нито подходящо, нито неподходящо време за използването на кълбото - освен 
ако вие не смятате така. Да, астрологичните влияния могат да засилят или намалят неговата 
ефективност, но за да постигнете ефективност не е задължително да ги отчитате и да се 
съобразявате с тях. 

Направете необходимото, за да сте сигурни, че няма да бъдете прекъсвани. Осъществете 
релаксация и дори направете упражнението Мистичният брак. Това допълнително ще засили 
потенциала на кълбото да пробуди ясновидските ви способности. Използвайте молитва, заявяване 
или някаква друга форма за покана към духовните ви водачи. 

Нека кристалното кълбо бъде пред вас, така че да можете лесно да гледате в него. По-добре е 
осветлението да бъде намалено, защото кълбото може да фокусира и отрази по-ярката светлина, а 
оттам яснотата на вижданите от вас неща става по-малка. Поставянето на кълбото върху черен плат 
или сред черен фон също е ефективно. Това ще предотврати рефлектирането и отразяването на 
околните предмети по повърхността му. 

Поддържайте в ума си въпроса или пък желанието си да видите духовния си водач. 
Погледнете в самото кълбо с един леко разфокусиран поглед. Този поглед наподобява безцелното 
взиране в пространството, което често правим. Това не е втренчено и фокусирано взиране, а по-
скоро едно отпуснато и релаксирано гледане. Обърнете внимание какво ще се появи. Не се 
обезкуражавайте, ако в началото не видите нищо. 

Нещата, видяни в кристалното кълбо, ще бъдат най-различни. В началото много често се 
наблюдават облаци - сякаш кристалът се замъглява. Това замъгляване може да бъде като млечна 
белота или пък като преминаващи през кълбото облаци. Това е един положителен знак. Това е 
признак за приближаваща яснота и рефлектност на образите. 

Когато работите търпеливо и настоятелно с кристалното кълбо, в него ще видите облаци, 
цветове, образи, лица и евентуално цели сцени. Първата трудност, с която ще се сблъскате, ще бъде 
интерпретацията на видяното. Помнете, че образите и виденията в кълбото ще бъдат в отговор на 
онова, върху което се фокусирате в ума си. 

Ако се опитвате да се настроите към някой духовен водач, цветът на облаците може да ви 
подскаже каква е енергията на водача, каква е неговата цел и/или функция в живота ви. Формата и 
движението на облаците също могат да ви подскажат много неща. Доверете се на впечатленията си. 

Някои смятат, че издигащите се нагоре облаци в кълбото са положителни, докато онези, които 
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се спускат надолу, са отрицателни. Други вярват, че движещите се надясно облаци са признак за 
присъствие на духовни същества, докато облаците, които се движат наляво в кълбото, показват, че 
моментът не е подходящ за гадаене. Тези виждания се различават при всеки. Някои от 
интерпретациите на онова, което виждате, ще бъдат неверни и погрешни, но колкото повече 
работите в тази насока, толкова по-добри ще ставате. 

Продължете с това 15 минути. След това завършете. Покрийте кълбото и осъществете някаква 
приключваща и "заземяваща" процедура. Упражнението Средната Колона е подходящо за тази 
цел. Дори и да изглежда, че нищо не се е получило, знайте, че гледането в кристално кълбо 
въздейства с нарастваща сила върху способността ви за ясновидство. Бъдете настоятелни и 
усилията ви ще бъдат възнаградени. 

 
С Р Е Щ А  С  Н А Ш И Т Е  А Н Г Е Л И - Х Р А Н И Т Е Л И  
Ние съществуваме в една жива Вселена. Във всичко около нас има живот, енергия и порядък - 

без значение дали то е видимо или невидимо. 
В човешката ни същност е заложена склонността да преминаваме през света с капаци върху 

очите си. Ние се учим да разпознаваме само онова, което е видимо, онова, което е рационално. 
Може би това е така, защото имаме толкова затруднения с физическия живот, че не искаме да бъдем 
обезпокоявани от вероятността за някакъв невидим живот. Каквато и да е причината, ние наистина 
ограничаваме сетивата и възприятията си. За нещастие, това ограничава и нашите възможности в 
рационалния свят. 

Съществува линия на живот, която се развива паралелно с човешката. Тези същества имат 
тела, които са изградени от една по-лека светлинна субстанция и които често са невидими и 
недоловими за нашите "по-тежки" сетива; те въплъщават съзидателния и творческия интелект, 
както и видоизменящата се енергия на Вселената. Тези същества са Ангелската Йерархия и голяма 
част от доброто, което познаваме в този свят, е резултат от тяхната дейност - без значение дали 
става дума за красотата на природата, за творческото вдъхновение или за всички непонятни неща, 
които причисляваме към чудесата. 

За нас не е задължително да осъзнаваме присъствието им, за да се възползваме от нещата, 
които те ни предоставят, така както и не е необходимо постоянно да обръщаме внимание на 
въздуха, който дишаме. Но въпреки това, те са също толкова необходими и съществени за живота 
ни, колкото е и въздухът. 

Повечето хора смятат ангелите за измислица, особено в този век на разума и точните науки, 
но те са присъствали в историята на всяка епоха и раса. Ние не можем да докажем по начин, 
напълно задоволителен за всеки реалността на тяхното съществуване, но с помощта на една 
засилена осъзнатост всеки от нас може да започне да ги възприема по свой собствен начин. 

Една от най-разтърсващите радости в живота е усещането за успокояващия дъх на крилата им 
над раменете ни. Това ни изпълва с щастие, любов и преклонение пред величието на Вселената. 

Хората са изпълнени със самодоволство. На нас ни харесва да вярваме, че сме най-висшата 
форма на живот. Вярно е, че ние носим в себе си божествена искра, но същото важи за неизброимо 
множество от други форми на живот. Много от тези форми на живот изразяват тази божествена 
искра много по-ярко и последователно, отколкото ние правим това. Много по-вероятно е, че дори и 
най-нисшият ангел е далеч по-еволюирал, отколкото непосветеното човешко същество, особено ако 
имаме предвид нещата, които хората са причинили на себе си и на планетата. 

Всеки помни как в детските си години е засиявал от радост, когато възрастните са го наричали 
"ангел". На някакво интуитивно ниво ние вероятно сме знаели, че това означава нещо специално. 
Ние сигурно сме усещали, че това е име на някакво сияйно и просветено същество. Ангелът е 
същество, способно да разпръска божествена светлина във всички религии и в живота на всеки. 

Ангелите присъстват във всички литератури и религии по света. Те се споменават в различни 
текстове и песни, те могат да бъдат открити в половината от книгите включени в Библията. В 
Псалтира (Псалм 90)18 четем: "защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във 
всички твои пътища." 

В тази йерархия влизат неизброимо множество от същества. Те са наречени вестители, синове 

                                                
18  Всички библейски цитати в книгата са според изданието на Светия Синод от 1991 г. (бел. прев.) 
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и дъщери на Божественото, духове, свещени духове, деви, искрящи деви, природни духове, 
серафими, херувими, тронове, господства, добродетели, сили, княжества, архангели или просто 
ангели. Винаги, когато изпитаме любовта им чрез духовните ни водачи, чрез природата, чрез 
религията или дори директно, това би трябвало да ни прави по-силни и да ни окуражава, защото 
онези същества, които са над нас, желаят внимателно да ни извисят към по-висши светове. 

Функциите на ангелите включват възхваляване и съпровождане на Божественото, предпазване 
на праведните и насочване на човечеството. Има ангели на силата, на лекуването, на дома, на 
природата, на изкуството, на красотата и на сътворението. Има ангели за всеки аспект от живота и 
ако не друго, това би трябвало да ни изпълни с увереност, че не сме сами в нещата, които правим. 

Архангелите са тълкуватели на висшия порядък и служат като посредници между 
човечеството и Божествените сили във Вселената. Природните духове и ангелите работят и 
съдействат за ритмичното развитие на Вселената чрез силите и проявленията на природата, 
независимо дали става въпрос за помощ при израстването на стръкчето трева или за насочване на 
движението на планетите и звездите през Вселената. 

Всяко дете знае за съществуването на ангели-хранители, но много от нещата за тях са 
разбрани погрешно. Всички ние сме под наблюдението на една група от ангели, които имат за цел 
да ни помагат в действията ни, но не и да ги извършват вместо нас. Ако си пожелаем една по-
голяма духовност и започнем съзнателно да работим в тази насока, ние ще попаднем под 
покровителството на определено ангелско същество. Това същество ще изпълнява ролята на наш 
учител и наставник по време на различните изпитания, водещи ни към по-голяма духовна зрелост 
и опитност. В древната юдейска традиция този ангел-хранител е представител на една група, 
известна под името Малахим, включваща ангели на лекуването, светлината и чудесата. 

Нашето съзнание се разширява чрез разбирането, че съществуват същества, различни от нас 
по физически облик и форма, но въпреки това еднакви с нас заради общата ни посветеност на 
Божественото. Казва се, че с първия детски смях се ражда и един ангел. Това може би е така, 
защото смехът е една спонтанна реакция на обич към живота. Пораствайки, ние губим тази си 
простата и спонтанност. Ние упорито се придържаме към познатото и видимото, очаквайки 
еднаквост и непроменливост, вместо да осъзнаем безкрайното разнообразие и възможности, които 
ни носи всяка отлитаща секунда. 

Със своя пример ангелската йерархия ни помага да осъзнаем своята същност. Те изпълняват 
задачите и задълженията си с една съзидателна радост, изобретателност и находчивост, които са 
далеч над полаганите от нас усилия в различните ни дела. Тяхната дейност не им тежи, защото те 
знаят, че всяка задача и всяко действие имат своето място в спиралата на усъвършенстването и 
красотата. 

Ние трябва да правим същото. Ние трябва да извисим своя поглед към нещата, да махнем 
капаците от очите си, които сами сме си сложили, и да започнем да виждаме пълната картина. 
Ангелите ще ни помогнат да постигнем това. Всичко, което трябва да направим, е просто да ги 
помолим. Тези андрогинни същества (нито от мъжки, нито от женски пол, а обединяващи качества 
и на двата пола), поради своята извисена позиция и заради любящото си и добронамерено 
взаимодействие със съзнанието ни в ритмите на света, могат да видят какви сме в действителност. 
Те виждат истинската същност на нашето същество. 

Ангелите съзират стъпките, които трябва да предприемем занапред и са в състояние по-бързо 
да ни доведат до божествения ни произход. Всичко, което трябва да направим, е да отворим 
сърцата си и да протегнем ръце към тях. След това и ние можем да полетим на крилете на ангелите. 

 
ЧЕТИРИТЕ ВЕЛИКИ АРХАНГЕЛА 
Четирите Велики Архангела на Вселената са описвани многократно. Мнозина са се опитвали 

да определят и разграничат индивидуалните им отговорности, но трябва да имаме предвид, че тук е 
налице едно значително припокриване и съвпадане. Можем да твърдим, че един архангел се е 
посветил на лекуването, а друг на защитаването, но на йерархично ниво всеки от тях може да 
изпълнява функциите и на останалите. Истината е, че за всеки съществуват просто области на по-
голямо фокусиране и отговорност. 

Четири от многобройните архангелски същества работят изцяло със Земята. Това са Рафаел, 
Михаел, Габриел и Уриел. С всеки от тях се асоциира един от четирите земни елемента, определен 
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цвят, една от четирите посоки или четвърти на земята, по три знака от Зодиака и различни други 
енергии и сили. Разбирането на тези връзки и разглеждането им в светлината на съотнасянето им 
към нас самите може да ни помогне да определим коя от тях е по-близка до нас. 

Рафаел 
• елементът въздух 
• източната посока 
• сезонът пролет 
• синият цвят (или синьо и златно) 
• астрологичните знаци Близнаци, Везни и Водолей 
Рафаел е лекуващият архангел. Това същество действа в посока стимулиране на енергиите на 

живота и успеха. Рафаел пробужда чувството за творчество и красота, стимулиращо висшите 
способности на ума. Рафаел е Пазителят на Свещенния Граал. 

Михаел 
• елементът огън 
• южната посока 
• сезонът лято 
• червеният цвят 
• астрологичните знаци Овен, Лъв и Стрелец 
Михаел е архангелът на защитата и равновесието. Това същество работи за осигуряването 

на търпение и защита срещу всякакви психични дисбаланси и заплахи. Михаел ни помага да 
разрушим старото и да съградим новото. 

Габриел 
• елементът вода 
• западната посока 
• сезонът есен 
• смарагдовозеленият и морскозеленият цвят 
• астрологичните знаци Рак, Скорпион и Риби 
Габриел е архангелът на надеждата, просветлението и любовта. Той пази светите места в 

света и свещените води на живота. Той носи интуитивно познание и просветление за духовните ни 
задължения. Това включва и пробуждането в нас на по-пълно разбиране на сънищата. 

Уриел 
• елементът земя 
• северната посока 
• сезонът зима 
• белият цвят, както и всички земни нюанси 
• астрологичните знаци Телец, Дева и Козирог 
Уриел е архангелът на алхимията и проницателността. Това същество е известно като 

най-високия от архангелите, с очи, проникващи във вечността. Уриел наглежда дейността на 
всички земни духове и помага на човечеството да ги възприеме и хармонично да взаимодейства с 
тях. Дейността ви с Уриел ще ви отвори към възприемане на царството на феите. 

Съществуват няколко прости метода, с помощта на които може да определите до кой от тези 
четири велики архангела ще имате най-лесен достъп през живота си. Първият от тях е чрез 
астрологичния ви знак. Архангелът, управляващ вашия астрологичен знак, ще бъде онзи, към 
когото ще бъдете най-много настроени. Астрологичният знак е един енергиен символ, една 
матрица на специфичен звезден модел, който неуловимо ще ви въздейства и влияе. Например, ако 
сте родени под знака на Рак, вие ще бъдете по-склонни да взаимодействате с Габриел, отколкото с 
останалите архангели. Това в никакъв случай не означава, че няма да можете да се свържете и 
взаимодействате с другите архангели, а просто, че това може да бъде постигнато по-лесно със 
свързания с вашата рождена дата архангел. 

Друг начин за определяне с кой архангел(и) бихте могли по-лесно да влезете във връзка е чрез 
разглеждането на елементите, съставящи името ви. Гласните в него се асоциират със специфичните 
елементи огън, въздух, вода, земя и етер (източникът на останалите четири). Използвайте 
приложената таблица и открийте кои елементи присъстват в името ви, а оттам - и кой архангел 
управлява този елемент. 
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Елементът, съдържащ се в името ви, и управляващият го архангел могат да се различават от 
онези, присъщи на астрологичния ви знак. Това просто означава, че вие имате способността по-
лесно да се свързвате и общувате и с двата архангела. Ако сте родени под знака на Рак, вашият 

архангел е Габриел. Ако вашата основна гласна
19

 (гласната, която се произнася най-силно и 
ударено) в първото ви име е "и" (например като в името Тимоти), то вие сте свързани с елемента 
огън, а оттам -с архангел Михаел. Ето защо, поради вашия астрологичен знак и името ви, вие 
можете най-лесно да общувате и да се свързвате с архангелите Габриел и Михаел. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВАШИЯ АРХАНГЕЛ ЧРЕЗ ИМЕТО ВИ 
 

Основна 
гласна 

Елемент Архангел на гласната 

Е (Е) Въздух Рафаел 

И(1) Огън Михаел 

0(0) Вода Габриел 

У(1Л Земя Уриел 

А (А) Етер Всички четири архангела 

И, Й(У) Огън и Земя Михаел и Габоиел 

 
Упражнение за среща с един от Четирите Велики Архангела 
След като веднъж сте определили с кой от четирите архангела сте най-много съвместими, 

можете да започнете процеса за отваряне на вратите към един по-близък контакт и общуване. За да 
улесните това свързване, можете да използвате опростени медитативни техники. 

В техниката, която следва, ние се опираме върху предишните упражнения за духовен контакт. 
Първо ще разгледаме използването на магическите знаци (сигли), които са символични сигнатури 
на архангелите. Посочените в схемата сигли са сигнатури, базирани върху техниката на "Златната 
Зора" за проследяване на еврейските букви от името в сивмола на розата върху кръста.20 

Съществуват и много други начини за формирането на тези знаци. 
Когато медитираме върху тях, те изпълняват ролята на призоваващи сигнали спрямо 

енергиите, които символизират. В този случай те служат като призоваващи сигнали спрямо 
архангелите. 

1. Уверете се, че няма да бъдете прекъсвани или обезпокоявани. 
2. Запалете благовоние или използвайте аромат, подходящ за целите ви. 
3. Осъществете ритмично дишане и продължителна релаксация. Поменете, че колкото сте по-

релаксирани, толкова по-лесно ще ви бъде да се настроите към тези същества. 
4. Направете упражнението Мистичният брак, за да активирате вътрешното си виждане. 
5. Част от това упражнение включва призоваването на архангела, който търсите. Това става 

чрез напевно изговаряне. Когато бъде правилно и напевно изговорено, всяко от архангелските 
имена се разделя на три срички. Това е признак за енергията и влиянието на архангелското царство. 
Три е числото на новото раждане, на сътворението и на Свещеното Дете вътре в нас, което се 

                                                
19  За повече информация по този въпрос ви препоръчвам една по-ранна моя книга  - „Свещената сила на вашето име“. 
20 Israel Regardie, The Golden Dawn, стр.9-47  
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зачева от съединяването на мъжкия и женския елемент в нас. 
Добре е да практикувате напевното изговаряне преди медитацията, въпреки че и по време на 

самата медитация можете да пожелаете да изговаряте сричките наум. Напевното изговаряне на 
архангелските имена е твърде "стимулиращо, предпазващо и балансиращо действие, което може 
периодично да бъде практикувано с цел запазване силата на аурата и поддържане на добро 
здравословно състояние. 

Произнесете тихо имената на архангелите, докато вдишвате. Произнесете ги напевно, сричка 
по сричка. Нека всяка сричка да бъде произнесена с еднакво по сила ударение. Докато издишвате, 
произнесете сричка по сричка имената, но вече на висок глас. Вдишайте и ги кажете тихо. 
Издишайте и ги произнесете високо. Вдишване, издишване. Духовно, физическо. Напевното 
изговаряне ви помага да хвърлите мост към ангелското царство и служи за привличане по-близо до 
вас на съответния архангел. 

РАФАЕЛ    =  РА-ФА-ЕЛ  
МИХАЕЛ   =  МИ-ХА-ЕЛ  
ГАБРИЕЛ  =  ГА-БРИ-ЕЛ  
УРИЕЛ      =  У-РИ-ЕЛ 
6. Визуализирайте пред себе си една врата. Тя е в цвета, присъщ на архангела, с който се 

стремите да се свържете. Върху тази врата е издълбан магическият знак на архангела. Когато този 
образ стане по-конкретен, осъществете следната медитация: 

Вие стоите пред вратата. Протягате ръка и проследявате с пръсти издълбания магически знак. 
Докато правите това, вратата започва леко да вибрира. Това прилича на много тихо бръмчене. Вие 
отстъпвате крачка назад, несигурни в онова, което предстои да се случи. 

Вратата започва да се отваря навътре. В това време отвътре плисва ярка и кристална светлина. 
Тя е с цвета на вратата, който е и цвета, асоцииран с вашия архангел. Тя ви залива, прониква през 
вас, а накрая нежно ви обгръща. Тя ви кани да пристъпите прага и да влезете в реалността отвъд 
вратата. 

Пристъпвате през прага и вратата се затваря зад вас. Заобиколени сте от цвят и тих звук. 
Сякаш самите цветове пеят, за да ви поздравят. Виждате пред себе си едно море от цвят - менящо 
нюансите, тоновете и наситеността си. Те всички са вариации на цвета, присъщ на търсения от вас 
архангел. 

Забелязвате в далечината един неясен облак с по-светъл и по-ярък оттенък. Той не променя 
мястото си и е сред един свят, в който всичко се прелива и смесва. Разбирате, че той трябва да бъде 
поканен и призован. 

Тихо и колебливо изговаряте напевно името на архангела. Далечният облак засиява. Вече с по-
голяма увереност вие отново произнасяте напевно архангелското име. Облакът заблестява и бавно 
започва да се носи към вас. За трети път вие изговаряте архангелското име. 

 

Визуализирайте и си представете как пред вас се оформя една врата. Върху 
тази врата е издълбан магическият знак на архангела, с който желаете да влезете в 
контакт. Вижте тази врата в цвета, който е присъщ на архангела. 
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Докато правите това, облакът засилва още по-ярко и от него се отделя едно невероятно 

същество, изтъкано от красота и светлина. 
Енергията, която се излъчва от това величествено същество, е като криле, които ви обгръщат, 

тя ви изпълва докрай и извисява сърцето ви. Никога досега не сте знаели, че сърцето ви може да 
пее, но в този момент осъзнавате, че то прави точно това. 

Чувате как в ума ви някой изпява името ви. Никога не сте знаели, че то звучи толкова 
музикално. Повдигате очи към този невероятен архангел. Очите му ви карат да останете 
неподвижни. Те са по-древни от времето и са изпълнени със сила и безусловна любов. Докато 
гледате в тях, в ума ви започват да преминават различни образи. Образи и цели ситуации. 

Вие виждате ситуации от живота си, в които това велико същество ви е помагало и насочвало 
без да знаете. Виждате картини на места и периоди, които не познавате. Виждате нови житейски 
ситуации, преживявания и една нова радост, които ви очакват по време на взаимоотношенията и 
дейността ви с това невероятно същество. 

Докато образите изчезват, архангелът пристъпва към вас и ви обгръща. Чувате как в ухото ви 
се прошепва едно послание. Една нежна целувка по главата кара тялото и душата ви да потръпнат 
от удоволствие. Вие сте изпълнени с чувство на невероятна радост. 

Усещайки в себе си една нова сила, вие внимателно протягате сърцето и ума си и се 
осмелявате да докоснете това величествено същество. За момент интензитетът му е по-силен, 
отколкото сте в състояние да понесете, но само след няколко секунди откривате, че сте едно цяло с 
това Същество от Светлина. Вие знаете, че животът ви никога вече няма да бъде същият. 

Архангелът пристъпва обратно в облака и този облак бавно започва да се отдалечава и да 
чезне в далечината. Вратата зад вас се отваря и хвърляйки последен поглед назад, вие прекрачвате 
прага, зад който се намира външният свят. Докато вратата се затваря, вие разбирате, че тя никога 
няма да бъде затворена за вас. Това е вратата, която ще ви помага да летите върху крилете на 
ангелите. 

 
ДРУГИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, СЪДЕЙСТВАЩИ ЗА КОНТАКТ С АНГЕЛИ 
 
В много традиции се говори за контакт с ангели, постигнат чрез знаците на Зодиака и чрез 

планетните влияния. Основните аспекти и свойства, присъщи на всеки знак и планета, които могат 
да бъдат открити във всяка астрологична книга, ще ви помогнат да определите по какъв начин тези 
ангелски същества биха могли да въздействат върху живота ви. 

Има ангели на знака Рак, които помагат на хората в сферата на чувствата, както и ангели на 
Водолей, подпомагащи ни в нашето търсене на вътрешната същност. Съществуват и ангели, 
работещи с всички знаци. След отминаването на всеки месец и настъпването на нов астрологичен 
знак, всеки от нас по-осезаемо чувства влиянието на онази определена група ангели, работещи с 
този знак. Настройването към тях е също по-лесно постижимо през този месец. Една добра 
месечна медитация е визуализирането на вратата, за която говорихме, с издълбан върху нея символ 
на новия зодиакален знак. След това трябва да влезете през нея и да общувате с ангелите на този 
астрологичен знак. 

Съществуват и архангели, които се асоциират с всяка от основните планети. За много от тях, 
особено за тези, свързвани със седемте главни планети, са създадени магически знаци. Тези 
магически знаци, както и символът на съответната планета, могат да ви помогнат да се настроите и 
свържете с планетния архангел. Това може да бъде използвано от вас като едно действие, 
подпомагащо разбирането ви за влиянието на планетите върху живота ви. 
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По време на ангелската си медитация визуализирайте една врата, върху която са издълбани 
астрологичният символ на планетата и архангелският магически знак. Вижте вратата в цвета, който 
се свързва с тази планета и знак. В случая вратата на рисунката трябва да бъде визуализирана в 
зелен цвят и върху нея трябва да бъдат символът на планетата Венера и знакът на Архангел 
Ханиел. (Тези насоки са базирани върху мистичната Кабала. За повече яснота направете справка с 
предишните книги на автора по тази тема.) 

Просто адаптирайте предходната медитация. Направете всички предварителни 
приготовления, но този път заедно с магическия знак на планетния архангел визуализирайте и 
астрологичния символ на планетата.  

Дейността с ангелския свят трябва винаги да бъде съзидателна и изпълнена с радост. Когато 
се учите как да работите с предната ангелска медитация, можете да я адаптирате и променяте, 
докато стане подходяща за вас. Открийте нови начини за общуване и свързване с ангелската 
йерархия: 

1. Проучете отнасящата се за тях литература. Опознайте ги колкото можете повече. 
2. Използвайте молитва и медитация, за да се свържете с тях и да бъдете въвлечени в контакти 

с други хора, които също може да работят за виждането и разбирането на ангелите. 
3. Прекарвайте определено време сред природата. 
4. Включете се в някаква творческа или артистична дейност. Няма нужда да бъдете добри в 
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тази област; просто нека тя ви носи радост и удоволствие. Това спомага за по-голям контакт с 
ангелската йерархия. 

5. Използвайте музиката, за да се отворите към тях, защото те почти винаги идват при нас с 
песен. Ангелите биват привлечени към всеки, който се стреми и работи за самоусъвършенстването 
си. Ако сте настоятелни в усилията си да мислите за присъствието им и да останете отворени към 
тях чрез разширяване на съзнанието си, вие ще почувствате докосването на крилете им в живота 
си. 

 
Р А Б О Т А  С  П Р И Р О Д Н И Т Е  Д У Х О В Е  
Нищо не пленява така въображението, както идеята за елфи и феи. Но от друга страна, заради 

рационалистичния си стремеж към по-голямо знание, ние сме много по-малко чувствителни за 
нюансите на природата. Ние вече не гледаме към нея нито с очите на детето, нито с погледа на 
адепта. Вместо това ние се присмиваме й подиграваме на онези, които го правят. 

Много е лесно да смятаме, че знаем всичко за света, само защото сме изследвали всичките му 
кътчета. Но митовете и приказките за загадъчните земи и светове продължават да ни запленяват. 
Много от митовете и легендите се базират на факти и това е причината, поради която те все още ни 
заинтригуват. 

Постигайки осъзнатост за живота, който съществува на всички нива, ние ще бъдем въвлечени 
в контакт с невидимите и безплътни светове от живот. Тези светове са познати под много имена - 
Едем, Хеспериди, Авалон и други. А започвайки своето търсене на контакт с тези духовни светове 
на живота, ние ще минем по стъпките на онези, чийто път е намерил отражение в митовете и 
приказките ни. 

Повикът за търсене е един зов за приключение и вълнение. Той много често не е схващан като 
това, което е, а именно един период на съзряване и израстване. Една от целите на всяко търсене е 
навлизането в едно състояние на ново и по-висше възприятие. 

Търсенето и стремежът ни към духовните светове на живот ще ни доведе до контакт с онези 
същества от природата, които запленяват и разпалват въображението ни. Елфите и феите на 
познанието изпълняват една витална и съзидателна роля в живота, а разширявайки възприятията 
си, ние ще бъдем на път да ги опознаем отблизо. 

По целия свят хората вярват в необикновени създания и същества, които са или по-
висшестоящи, или по-нисши от човешките. Съществуват най-различни теории за произхода на 
онези, които наричаме елфи и феи. Някои смятат, че те са просто духове на мъртвите. Други 
източници ги разглеждат като останки от една раса, много по-древна от човешката. Трети твърдят, 
че те просто са част от ангелското царство. 

Всъщност за тях има много информация, въпреки че малка част от нея може да бъде 
проверена и доказана. Литературата, песните, мистиците и ясновидците са били винаги нейните 
традиционни източници. А истината е, че техният свят е точно толкова отдалечен от нас, колкото 
ние самите си позволим да го отдалечим или приближим. 

Природните духове са деца на Майката Земя. Те са толкова многостранни, колкото и самата 
природа. Те съществуват под различна форма и облик. Тъй като тяхната енергия не е толкова 
физическа, колкото е нашата, те имат способността да работят на много измерения. Въпреки че 
мнозина класифицират всички природни духове като елфи или феи, ние трябва да избягваме това 
опростяване. Те са точно толкова различни помежду си, колкото са и хората, но подобно на 
човечеството, те имат и твърде много общи неща. 

Почти всички природни духове се нуждаят от някакъв вид контакт с хората. Много от тях 
имат нужда от директната помощ на човечеството, за да могат да живеят и да продължават да се 
развиват. Те ни влияят точно толкова, колкото и ние на тях. За нещастие, човешката злоупотреба с 
природата - злоупотребите с физическия свят и помежду ни - ги ужасява и отблъсква. Това води до 
тяхното оттегляне и отдръпване от контакт с човечеството. Но не всички от тези същества могат да 
избегнат този контакт. Някои от тях са обречени да изстрадват последиците на човешкото 
поведение. Поради тази причина и въпреки че това може да изисква голямо усилие, за нас е много 
важно да установим по-близък контакт и взаимовръзка с тях, както и да успеем да постигнем по-
голямо разбирателство. 
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ЗЕМИТЕ НА ПРИРОДНИТЕ ДУХОВЕ 
Смята се, че феите и елфите не могат да бъдат видени с физическите ни очи. Въпреки това в 

много общества откриваме еднакви описания на земите и областите, обитавани от тях. Тези 
местообиталища са известни под различни имена - Западните острови, Тир Нан Ог, Авалон, 
Страната на вечната младост, Ем Хаин, Островът на жените, Невърланд, Средната Земя и т. н. Те 
живеят навсякъде и никъде. Те са винаги сред горите и полята. Традиционната представа за тях 
като за същества, живеещи в хралупи и кухи дървета, е по-скоро факт, отколкото измислица. 

Природните духове могат да бъдат открити в пещери, край реки, под водата, около езера, сред 
храсти и вътре в дърветата. Те могат да бъдат открити сред всички проявления на природата. 
Могилите на феите представляват издигнати земни участъци, сочещи естеството на обитателите си. 
Кръговете на феите са тревни окръжности, маркиращи периметъра на някоя от тях. 

Пътищата и областите, обитавани от природните духове, ще станат по-различими и доловими 
за вас, когато започнете да разширявате възприятията си. Ще откриете, че определени природни 
духове са по-лесно доловими, отколкото други. За някои е по-лесно да ги възприемат покрай водни 
пространства. Самият аз най-често ги виждам в дърветата и храстите. Работейки с тях, вие ще 
откриете онази област в природата, която най-много улеснява вашето възприятие на тези същества. 

Недоверчиви по природа към хората, те не бързат да се разкрият. Прекарвайте толкова време 
сред природата, колкото можете. Когато наистина започнете да възприемате, това често прилича на 
едно проблясване или сянка, зърната сякаш с крайчеца на окото. Въпреки че те ще променят своята 
форма и Ще приемат различен облик, с търсещо око и постоянство вие ще започнете да ги 
разпознавате в естествената им среда и местообита-ване. Може да видите лица сред храсталаците 
или сред цветята и да решите, че това е някаква игра на светлината или на вашето въображение. 
Ако не успявате да ги видите, времето прекарано сред природата ще ви помогне поне да усетите 
тяхното присъствие. Това усещане често прилича на паяжините, оплитащи лицето ви, докато 
вървите сред полето. 

Една група от тези същества се наричат Феи на цветята. Те винаги са активни в места, 
където има цветя - диворастящи или домашни. Те винаги биват привлечени от деца - особено от 
децата, играещи навън. 

Има елфи и феи, които могат да бъдат открити главно сред полето. Някои от тях, наречени 
Фавни и Силвани, са горски духове. Те се срещат в изобилие в горите. 

Духовете на камъните и скалите също са често срещани - дори повече, отколкото сме склонни 
да допуснем. Популярността на кристалите е въвлякла много хора в контакт с тази група същества. 
Във всеки кристал или камък има една дева или природен дух, който работи с този камък или 
кристал. Духовете на камъните и скалите са много древни и силни същества. Девите на камъните 
могат да бъдат открити във всяко по-голямо скално образувание. Някои смятат, че духовете, 
обитаващи камъни, държат ключа към предсказването и магията, както и към различни скрити 
съкровища. 

Духовете на дърветата таят в себе си голямо познание. Те са живи същества. Всяко дърво има 
свой собствен дух или дева. Този дух може за кратки периоди от време да се отделя на близки 
разстояния от дървото. Обикновено тези духове са по-активни нощем, защото тогава те не са 
толкова заети с подпомагането растежа на дървото. Тази тяхна засилена нощна активност кара 
хората да бъдат нощем по-възприемчиви и усещащи тяхната енергия. Тя може да бъде усетена като 
хладни тръпки, чувство за необичайност или по някакъв друг начин. Това също е и причината, 
поради която много хора не се чувстват приятно нощем в гората. 

Духовете на дърветата не могат да ни наранят или причинят вреда; но техните енергии са 
мощни и различни от нашата. Контактът с тях може да причини тръпки или разтреперване. 
Духовете на върбата имат навика да следват хората, пътуващи през нощта, и да мърморят или да 
издават други звуци зад гърба на вървящия човек. Не трябва да се плашите от това. Това е далеч 
повече забавно, отколкото зловещо. 

Духовете на дърветата могат да бъдат изключително привързани към хората. Ето защо често 
много хора имат някое любимо дърво, в което откриват голямо успокоение и равновесие. Когато се 
нанесохме в новата ни къща, пред нея имаше един смърч, който изглеждаше повехнал и изсъхващ. 
Само след месец той се съживи и се изпълни с жизнени сокове. Мисля, че той бе просто самотен и 
копнееше за човешки контакт. Той се превърна в едно дърво, носещо ни спокойствие и защита. 
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Дърветата приютяват и елфи. Много видове елфи и феи съжителстват в различни видове 
дървета. Те са изключително защитни спрямо своите дървета, тъй като са свързани с тях до живот. 
Ние трябва да внимаваме с изсичането на дърветата и то не само заради екологични причини, но и 
защото по този начин можем да изгоним много от тези древни същества. 

Къщата, в която сега живея, в продължение на повече от година е била оставена без грижи и 
поддръжка. В двора й бяха избуяли бурени, храсталаци и малки дръвчета. Без да се замислям, аз 
реших да изкореня всичко и да я засадя отново. Беше адски трудно да разчистя и изкореня този 
гъсталак, въпреки че не би трябвало да бъде така. 

Сега водя борба да накарам нещо да се хване и порасне в градината, от която изкорених 
предишните растения. По-късно, по време на една от първите си медитации в новия ми дом, аз 
открих причината за това. Аз бях изкоренил и унищожил домовете на много природни духове и по 
този начин ги бях прогонил. 

Тогава трябваше да науча урока за това колко е трудно и колко много енергия отнема на 
природните духове да накарат нещо да израсне. През изминалите седем години ми бе трудно 
отново да спечеля и заслужа тяхното доверие. Но в края на краищата, природните духове се 
завърнаха и започнаха да ми се разкриват в по-голяма степен. Сега преди да изкореня или 
подкастря каквото и да е в градината, аз моля за тяхното разрешение и предварително ги 
предупреждавам за намеренията си. 

Смята се, че в сравнение с всички други дървета, бъзът приютява най-големи групи от елфи и 
под корените му живеят много малки елфи. Той е известен като дом на добрите феи и елфи, както и 
като предпазващо от зли духове растение. Дъбът винаги е бил обект на почит и преклонение, 
заради връзката си с феите. Вярва се, че ако бъде отсечен, дъбът бива много засегнат. Смята се, че 
брястовете оплакват отсечените членове от дървесното си семейство. Глогът също винаги е бил 
смятан за растение на феите. Вярва се, че изкореняването му носи нещастие. 

Въпреки че обитават главно места в природата, не е необичайно да бъдат открити природни 
духове, пребиваващи под и в човешки жилища. Обикновено на тези същества им харесва да бъдат 
в жилища, в които има деца и сред места, в които кипи активна дейност. Те са неуморни и пълни с 
енергия. Те могат да помагат за гладкото протичане на семейните дела и наистина го правят. От 
друга страна, те могат да бъдат и пакостни или зловредни. Традиционно се смята, че не трябва да 
им се заплаща по някакъв начин - особено с дрехи, защото те си отиват завинаги. Това е намерило 
отражение в старата приказка "Обущарят и елфите". 

Много рядко в човешките жилища се настаняват тъмни елфи. Те предпочитат тъмните ъгли 
на стаите. Обикновено се появяват само нощем. Те не са опасни и злонамерени, а по-скоро могат 
да стимулират по-голямото майсторство в някаква сфера. Тяхната енергия е силна. Много хора по-
скоро усещат присъствието им, отколкото го осъзнават. 

Когато бях малък, майка ми переше в сутерена и беше интересно да се наблюдават действията 
на братята ми (както и моите), когато трябваше да съберем изпраните дрехи. Светлината в 
помещението никога не беше достатъчно силна. Ние тихо пристъпвахме надолу по стълбите и 
започвахме бързо да събираме дрехите в ръцете си. До момента, в който те вече бяха събрани, 
безпокойството и притеснението ни от обстановката ставаха нетърпими. Очите ни се въртяха във 
всички посоки, взирайки се в сенките из ъглите. След това ние хуквахме по стълбите, стъпвайки на 
пръсти, защото се стараехме да прикрием позорното си бягство. Изчаквахме пред вратата няколко 
секунди, за да успокоим дишането си, и влизахме, преструвайки се, че сме изкачвали стълбите 
бавно, необезпокоявани от нищо. 

Мнозина са имали същите тези усещания и преживявания в собствените си домове. Този вид 
чувства са породени не само от суеверни страхове. Често те са признак за присъствието на тъмен 
елф. Енергията на тези елфи въздейства върху емоционалната ни природа. Тя може да причини 
тръпки или разтреперване, или пък едно определено чувство за тревожност или за някакво 
присъствие. 

Често природните духове ни говорят без да го осъзнаваме. Някога, по време на разходка в 
гората, долавяли ли сте, минавайки край дърво, полъх, носещ боровия аромат? Усещали ли сте 
някога ухание на цвете, а другите хора покрай вас - не? Прошумолявало ли е някое дърво в тих ден, 
докато минавате под него? Появявали ли са се вълни по повърхността на някое езерце или поток, 
точно когато сядате на брега му? Зад всички тези неща се крият природните духове, които се 
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показват и ви говорят. 
Духовете на природата се откриват във всички природни елементи - земя, камък, вода, въздух 

и дори в огнените пластове дълбоко под земната кора. Тяхното присъствие и докосвания са леки и 
неуловими. Ако желаете да започнете своето търсене и проникване в света на феите, отворете 
съзнанието си към онези елементи от природата, които са най-близо до вас. Огледайте се около 
себе си, защото дори и да не ги забелязвате, вероятността да присъстват в живота ви е голяма. 

ЕЛЕМЕНТАЛИ И ПРИРОДНИ ДУХОВЕ 
Съществува едно често срещано объркване относно разликата между елементалите и 

природните духове -същества, които най-често се причисляват към елфите и феите. Повечето хора 
ги обединяват и ги разглеждат или само като природни духове, или само като елементали, но 
между тях съществува разлика. Те всички са от една и съща йерархия (ангелската), но изпълняват 
различни функции на различни нива. 

В съществата от природното духовно ниво можем да открием "личностен облик", докато 
елементалите притежават по-скоро "характерни черти". Например във всяко семейство може да 
съществува определена характерна черта или белег, който да е налице във всичките му членове - 
склонност към оплешивяване, към напълняване, заострен нос или нещо друго. Но независимо от 
тази обща за всички черта, всеки човек от това семейство ще има свой индивидуален личностен 
облик. 

Йерархична схема 
Елемент Елементално 

същество 
Цар Надзираващ 

Архангел 

Земя Гноми Гоб Уриел 

Вода Ундини Никса Габриел 

Въздух Силфи Паралда Рафаел 

Огън Саламандри Джин Михаел 

Етер — — Христос 

Петият елемент, Етерът, е елементът, от който произлизат останалите четири. Той никога не е 
бил изцяло включван в някоя от гореизброените категории. Той обединява аспекти от всички 
елементи, както и съществата на тези елементи. 

Елементалите са градивните елементи, "тухлите", изграждащи природата. Те са близко до 
състоянието на чистата енергия и съзнание. Когато установим контакт с тях, те ще стимулират в 
нас силна обратна връзка. Ако се научим да взаимодействаме с елементалите, това ще бъде един 
начин да се нагодим и настроим към всички енергии и същества от природата. 

Елементалите са четириизмерни. Тяхното движение не е възпрепятствано от нищо. Поради 
това те се придвижват толкова лесно през материята, колкото ние през въздуха. Те наистина се 
нуждаят от някакъв контакт с хората, заради собствената си еволюция. Те биват насочвани и 
наглеждани от едно надзираващо ги същество, традиционно наричано Цар на елемента. 

Архангелите надзирават дейността на царете, а всеки цар надзирава дейността на групата 
елементали и природни духове. Еволюционната схема е изградена на йерархичен принцип. 

Съществуват четири основни нива елементални същества: 
Гноми (елементали на земята) Това е общо определение. То не трябва да бъде бъркано с 

обичайната ни представа за гномите. Тяхната форма и облик са "земни" по природа. Те не могат да 
летят и могат да изгорят в огън. Те растат и стареят по начин, много сходен с човешкия. В тази 
категория влизат различни типове същества, всяко със свое собствено ниво на съзнание. Те 
поддържат и взаимодействат с физическата структура на земята. Гномите помагат за внасянето на 
цвят в нашия свят и живот. Те ни помагат за привързването ни към земните енергии, както и за 
разбирането ни как да използваме тези скрити сили. 

Освен това работят и за поддържането на човешкото физическо тяло - за формирането му, за 
абсорбираното на различни минерали и други. Без тях ние не бихме могли да функционираме във 
физическия свят. Обикновено някой земен елементал е прикрепен към нас, за да ни помага да 
поддържаме физическия си носител -тялото. Както и при повечето елементали, обвързването и 
дейността им с човешките същества е онова, което им дава възможност да постигнат одушевеност 
и развитие. Ние им влияем чрез онова, което вършим. Ако малтретираме тялото си, ние 
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малтретираме и прикрепения към нас елементал. 
Гномите са длъжни да изграждат растенията, цветята и дърветата. Тяхната задача е да ги 

обагрят, да сътворяват минералите и кристалите, както и да поддържат земята по начин, който да 
ни осигурява пространство и място за израстване и еволюиране. Те са и съществата на 
майсторството и умението. 

Гномите пазят богатствата и подпомагат хората да открият тези богатства, скрити в земята 
или на някое място от нея. Тези богатства могат да бъдат скрито съкровище, енергията на някой 
кристал или камък или пък златната стойност на нечий живот. Те ни помагат да бъдем постоянно 
рационални и "заземени" и поради тази причина е полезно често да се свързваме с тях -особено 
тогава, когато ставаме твърде лекомислени или неуравновесени. 

Те работят с човешките същества чрез природата. Те придават на всеки камък негова лична 
индивидуалност и негова собствена енергия. Те правят това спрямо всеки аспект от природата. Ето 
защо ние можем да се учим от всичко. Всяко дърво, скала или цвете носят в себе си нещо, което 
може да ни научи на различни неща. 

Ундини (елементали на водата) 
Това е един клас същества, свързани с водния елемент. Където има някакъв естествен 

източник на вода, те могат да бъдат открити наоколо. Цялата вода на планетата - дъждове, реки, 
океани и т. н. - носи в себе си огромната енергия на ундините. Подобно на гномите, те също са 
нравствени същества, но по-търпеливи от тях. 

Ундините работят за поддържането на астралното тяло на човешките същества, както и за 
стимулиране на емоционалната ни природа. Тази им дейност се изразява в извисяване на 
психичните емоционални усещания и чувства. Тяхна е и енергията на сътворяването, раждането и 
интуицията. 

Към всеки от нас е прикрепена ундина, която подпомага функционирането на течностите в 
тялото ни -кръв, лимфни секреции и т. н. Злоупотребата ни с тялото ни е и злоупотреба с тях 
самите, а веднъж прикрепени към нас, те могат само да търпят. Те са зависими от човешките 
същества заради своето израстване. Ако се развиваме и еволюираме, те също го правят. 

Заболяванията на кръвта ни заразяват и тях и много от съвременните болести, например 
СПИН, който засяга течностите на тялото, обвързва ундините към кармата и последствията от 
болестта, без значение дали те го искат или не. Водата е изворът на живота и тези същества са ни 
крайно нужни, за да открием този извор вътре в нас. Те са ни необходими и за да получим даровете 
на съпричастието, излекуването и пречистването. 

Обикновено ундините са с женски облик, въпреки че се срещат и тритони, които са водни 
духове от мъжки пол. Те работят с човешките същества с цел да ни помогнат да разкрием красотата 
си - вътрешна и външна. Те работят с нас с цел да ни помогнат да разберем, че нашата красота идва 
от нещата, които правим, а не от начина, по който изглеждаме или се представяме. 

Ундините стимулират също силните чувства; както и стремежа към творчество и 
съзидателност в човешките същества. Те ни помагат да възприемем и абсорбираме житейските 
преживявания и опит, така че да можем най-пълно да ги оползотворим. Те могат да ни помогнат да 
видим и усетим пълното удовлетворение от творческите ни дейности в живота - били те сексуални, 
артистични или пък свързани с изпълнението на задълженията ни по един правилен начин. 

Те често работят с нас чрез сънищата ни. Сънища, в които присъства вода или някакъв вид 
чувственост, обикновено са отражение на дейност на ундините, стимулираща ни към по-голяма 
съзидателност и творчество в живота ни. Взаимодействието с тези духовни същества може да ни 
помогне да подсилим астралното си тяло, за да сме в състояние съзнателно и пълноценно да 
осъществяваме пътуване извън тялото. 

Силфи (елементали на въздуха) 
Определено силфите са най-близко от всички други същества-елементали до представата ни 

за феите и ангелите. Те работят рамо до рамо с ангелите. Те са част от съзидателността на елемента 
въздух. Тяхната дейност е в основата както на най-лекия полъх на вятъра, така и на най-
опустошителните урагани. 

Не всички силфи са ограничени да живеят само във въздуха. Повечето от тях са високо 
интелигентни същества. Някои от тях взаимодействат твърде много с човешките същества, често 
подпомагайки ги да преодолеят болката и страданието, както и да постигнат вдъхновение и 
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съзидателност. Една от техните по-особени задачи е да помагат на деца, които току-що са 
починали. Те също изпълняват ролята на временни ангели-хранители до момента, в който успеем 
да се отворим и да привлечем към себе си съществото, което ще бъде Свещенния ни Ангел-
хранител. 

Към всяко човешко същество е прикрепен по един силф. Този силф ни помага да поддържаме 
своето мен-тално тяло. Поради тази причина нашите мисли (добри или лоши) са онова, което им 
въздейства най-силно. Те работят в нас, помагайки ни да асимилираме кислорода от въздуха, който 
дишаме, както и спрямо всички аспекти на въздуха, който е вътре в нас и около нас. Въздействията 
от замърсяването на околната среда, от пушенето, както и от ред други неща, влияят върху техния 
облик и намаляват ефективността им в живота ни. 

Силфите ни помагат за постигането на по-голямо познание и вдъхновение. Те работят за 
прочистването и извисяването на нашите мисли и интелигентност. Когато вдишвате дълбоко и 
усетите една приятна свежест във въздуха, това ще е резултат от тяхната дейност. 

Силфите работят с нас с цел да ни помогнат да използваме както интуицията си, така и разума 
си. Въпреки че често се появяват в човекоподобна форма, те са съвсем безполови. Всъщност, те 
често предизвикват това и в хората. Опитът ми показва, че хората, които задълбочено 
взаимодействат с някой силф, често откриват, че личната им сексуалност не е толкова важна и 
съществена за тях и не разбират главното място, което другите й отреждат в живота си. Силфите ни 
стимулират да пренасочим творческата си сексуална енергия към други дейности в живота си като 
работа, себеосъщест-вяване и други. 

Със силфите е полезно да се работи и заради постигането на една защита над дома и личната 
ни собственост. Енергията им може да бъде толкова силна, че да обърка, разтревожи, а оттам - и 
напълно да откаже всеки, решил да проникне в дома ви. 

Саламандри (елементали на огъня) Тези същества не трябва да бъдат бъркани с влечугите 
саламандри, въпреки че имената им са еднакви. Те също могат да бъдат открити навсякъде. Нито 
един огън не може Да бъде запален без помощта им. Те са активни главно под земята и вътре в 
тялото и ума. Те носят отговорността за всяко възпламеняване, експлозия или вулкан. 

Саламандрите причиняват мощни емоционални потоци в човешките същества. Те стимулират 
и огъня на духовния идеализъм и възприятие. Тяхната енергия ни помага да разрушим старото и да 
изградим новото, както огънят е едновременно деструктивен и градивен в съзидателните си 
проявления. 

Те функционират и във физическото ни тяло. Подпомагат циркулацията и поддържането на 
необходимата телесна температура. Те работят и с метаболизма на тялото за постигането на по-
добро здраве. Един забавен метаболизъм често е признак за слаба дейност на саламандрите в 
тялото. Обратно - един добър и засилен метаболизъм показва усилена дейност на саламандрите в 
тялото. 

Саламандрите изключително много обичат музиката, но те си остават главно природни 
същества. Енергиите им са твърде подвижни и променящи се и се изискват невероятни усилия, за 
да могат те да бъдат овладяни и насочени към постигане на творчески резултати. Всеки, който е 
композитор или поет или по някакъв начин използва съзидателната енергия на думите, не би могъл 
да направи нищо по-лошо от това да се настрои към елементалите на огъня. 

Огнените елементали работят с човешките същества чрез топлината, огъня и пламъка. Това 
включва всичко - от пламъка на свещта до невидимите пламъци и светлината на слънцето във 
всекидневния ни живот. Те могат да бъдат изключително ефективни във всяка дейност, насочена 
към лечение на телесни отравяния, особено при критични ситуации. Но в тези случаи те трябва да 
бъдат използвани много внимателно, защото енергиите им са динамични и трудно контролируеми. 
Те почти винаги присъстват там, където се налага да бъде приложено някакво лечение. 

Огнените елементали могат да ни помогнат да пробудим в себе си по-висше духовно виждане 
и устременост. Те подсилват и стимулират цялостното ни аурично поле, така чеда постигнем по-
лесно нагаждане и разпознаване на висшите духовни сили в живота ни. 

Ние сме склонни да осъществим по-лесно връзка с определени елементали, отколкото с 
други. Това е важно да се определи и разбере. Ако го направим, ние можем по-лесно да отворим 
вратите към долавянето на вътрешните светове. Но как да установим с кои елементали сме по-
склонни да се хармонизираме? Ето два лесни начина за това. 
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Първият е с помощта на астрологията. Всеки астрологичен знак е свързан с един от четирите 
основни елемента - земя, вода, въздух и огън. Рожденият зодиакален знак отразява онези енергии, 
които се надявате да развиете в рамките на настоящия си живот. Елементът на този знак отразява и 
елемента, който се стремите да развиете и усъвършенствате. Съществата на този елемент ще ви 
подпомогнат в този процес и поради тази причина вие ще бъдете в състояние да се настроите и 
работите по-лесно с тях. Това съвсем не означава, че няма да можете да се настроите и работите с 
другите, а просто, че поради обвързаността си с тези същества ще можете по-лесно да влезете в 
контакт с тях. 

Вторият начин е чрез определяне на основния елемент от малкото ви име. Таблицата по-долу 
ви показва как да откриете значението на гласните във вашето име. 
Гласна Елемент Същества-елементали 

А Етер Всички четири групи 
елементали 

И Огън Саламандри 

Е Въздух Силфи 

О Вода Ундини 

У Земя Гноми 

Както и преди, основната гласна (онази, която се произнася най-силно и акцентувано) от 
името ви определя с коя група най-лесно ще се свържете и настроите. Другите гласни са 
индикатори за другите групи от същества, които са следващи по лекота за свързване с тях. 

Онези, чиито имена включват гласна, съвместяваща ги с елемента етер, имат по-голяма 
отговорност. Този елемент дава един по-широк достъп до царството на елементалите и една по-
голяма способност за взаимодействие с тях. Но от друга страна, по-голяма е възможността да 
бъдем повлияни от тях. 

Ако астрологичният елемент и елементът от името ви съвпадат, това може да показва, че е 
налице едно "удвояване" на дейността ви с тази група същества. Ако те са различни и не съвпадат, 
това не означава, че те взаимно се неутрализират. Всички елементи и всички същества-елементали 
взаимодействат добре едни с други. Използвайте изложените на следващите страници таблици, за 
да разберете ролята на съществата-елементали в собствения ви живот. 

 
ГЛАСНИ И АСТРОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 
Елемент: ОГЪН  
Гласна: И 
Зодиакални знаци: Овен, Лъв, Стрелец  
Качества на елемента: Кураж, отстояване на убежденията, проницателност, склонност за 

помагане, творческа изразност, сила, действена жизненост, внушител-ност, фанатизъм, угаждане, 
авторитаризъм.  

Работи със: Саламандри 
 
Елемент: ЗЕМЯ  
Гласна: У 
Зодиакални знаци: Телец, Дева, Козирог  
Качества на елемента: Осигуряване на необходимото, заземеност, добро чувство, за 

момента, стабилност, ясна представа за себе си, разбиране на емоциите, скъперничество, стремеж 
за контролиране, грубост, неубедителност. 

Работи с: Гноми 
 
Елемент: ВЪЗДУХ  
Гласна: Е 
Зодиакални знаци: Близнаци, Везни, Водолей  
Качества на елемента: Мисловност, изобретателност, интелигентност, бързина, винаги 

нащрек, сътрудничество, човечност, студенина, отчужденост, склонност за подражаване, нервност, 
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повърхностиост.  
Работи със: Силфи 
 
Елемент: ВОДА  
Гласна: О 
Зодиакални знаци: Рак, Скорпион, Риби  
Качества на елемента: Разбиране, емоционалност, 
 
Комбинирани елементи: Въздух и Въздух  
Качества и взаимоотношения: Прекалена разсъдъчност; недостатъчен контрол; водовъртеж 

от идеи, които се нуждаят от практическо реализиране; разговорливост и изразителност. 
Комбинирани елементи: Вода и Вода  
Качества и взаимоотношения: Може да внесе допълнителна дълбочина; повишена 

чувствителност; лесна ранимост на чувствата; нетолерантност; може да доведе до нестабилност; 
изисква реалистичност. 

Комбинирани елементи: Земя и Земя  
Качества и взаимоотношения: Нужда от поощряване, за да се разкрие скритият потенциал; 

може да предизвика инертност; материализъм; трябва да се работи върху себеизразяването и 
взаимоотношенията с хората; стабилизиращ; латентни таланти. 

Комбинирани елементи: Огън и Земя  
Качества и взаимоотношения: Откриване на границите на активността на огъня; 

практическо реализиране на висши идеали; подтикване към по-голяма подвижност; може да заземи 
огъня или да стимулира изразяването. 

Комбинирани елементи: Огън и Въздух  
Качества и взаимоотношения: Голяма съвместимост; прекалено многото въздух и огън са 

извън контрол; огънят може за добро или лошо да промени свойствата на въздуха; засилва и издига 
идеалите. 

Комбинирани елементи: Огън и Вода  
Качества и взаимоотношения: Огънят превръща водата в пара; водата гаси огъня; когато са 

уравновесени, те носят полезни идеи и огромна активност; трябва да бъдат изучени алхимичните 
процеси. 

Комбинирани елементи: Земя и Въздух  
Качества и взаимоотношения: Въздухът стимулира земните качества; плодовете се нуждаят 

от кислород; земята стимулира бързо променящите се аспекти на въздуха. 
Комбинирани елементи: Земя и Вода 
Качества и взаимоотношения: Голяма съвместимост, тъй като и двата елемента са 

необходими на всичко, което израства; земята стабилизира вечно подвижния воден елемент; а 
водата предотвратява изсъхването и обезжизняването в природата. 

Комбинирани елементи: Въздух и Вода 
Качества и взаимоотношения: Въздухът поддържа водата прясна; водният елемент може да 

не бъде изпълнен от въздуха и да не разбира емоциите; интелектът понижава 
свръхчувствителността; водата засилва хармонията с въздуха. 

*  *  * 
Когато работите с тези таблици, имайте предвид, че елементът етер подчертава и акцентира 

върху аспектите на всеки друг елемент, с който се свързва. Той ще засили – или има свойството да 
засилва – както положителните му, така и негативните му аспекти.   

1. Открийте някое място сред природата, което отразява вашия елемент. Ако той е земя, 
намерете някое усамотено скалисто място, където можете да седнете и да усетите земята. Ако той е 
вода, седнете край някой поток или малко езеро. Ако той е въздух, използвайте някой ден, през 
който подухва вятър. Ако той е огън, седнете на някое огряно от слънцето място. 

2. Уверете се, че няма да бъдете обезпокоявани или прекъсвани, докато сте на това място. 
Отпуснете се. Направете упражнението Мистичният брак. 

3. Тихо и напевно произнесете името на архангела на вашия елемент три пъти. Изговорете го 
сричка по сричка по начина, който бе описан в предната глава. Използвайте йерархичната схема, 
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изложена в настоящата глава, за да откриете кой е архангела на вашия елемент. Докато напевно 
произнасяте името му, визуализирайте се заобиколени от цвета, асоцииран с този архангел. 

4. Направете пауза, а после тихо произнесете напевно името на царя на вашия елемент три 
пъти. Произнесете всяка сричка с еднакво по сила ударение. Вижте как заобикалящият ви цвят 
става все по-отчетлив и силен. 

 
Елемент Цар Произнасяне 

Земя Гоб (Гоб) 

Вода Никса (Ник-са) 

Въздух Паралда (Па-рал-да) 

Огън_ Джин (Джин) 

5. Тихо кажете или изпейте вашето име три пъти. 
6. А сега произнесете напевно основната гласна от името си. Кажете я тихо, докато вдишвате. 

Издишвайки, я произнесете високо. Правете това бавно и спокойно. Визуализирайте това като един 
призив към елементалите. 

7. Протегнете сетивата си навън. Почувствайте и усетете заобикалящите ви енергии. Бавно 
отворете очи и разгледайте природната картина около вас. Това упражнение им позволява да 
разберат, че вие сте готови по-съзнателно да работите с тях. Позволете си да възприемете как най-
добре и най-конструктивно да използвате енергиите им през остатъка от деня. 

Средновековните магьосници са знаели как да призоват и използват елементалите, за да им 
помогнат да сътворят и материализират различни фантастични същества заради специфични цели. 
Не е било нещо необичайно тези магьосници да използват етерни дракони, за да пазят и охраняват 
домовете си. Това, разбира се, са били или огнени дракони, или водни дракони, или земни дракони, 
въздушни дракони или пък някаква комбинация от тях. 

 
РАЗБИРАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ФЕИТЕ 
Светът на феите е много по-различен, отколкото си представяме. Те не са зли същества, както 

някои вярват, а по-скоро могат да бъдат твърде палави и своенравни. Освен това, техните енергии 
могат да бъдат много стимулиращи и дори да предизвикат промяна в нивото на съзнанието. 

Малките елфи и феи често са обвинявани за залутването или изгубването на пътуващите за 
някъде хора. Те могат да станат невидими, а енергията им е толкова силна, че може да предизвика 
объркване на сетивата, а оттам - и загуба на посоката и ориентира на пътника. Когато е сред 
естествената им среда, тази интензивна енергия въвежда в едно променено ниво на съзнанието 
(ефект на замаяност и дезориентация). Ето защо пътуващият може да изгуби представа за 
местността, през която минава. Пътниците често са подвеждани заради явния им стремеж към 
напакостяване. 

Обръщането и обличането на палтото наопаки е било смятано за сигурно противодействие 
срещу ефекта на замаяност, причинен от малките елфи и феи. Това действие всъщност принуждава 
ума да се върне към нормалното си ниво на съзнание. 

В зависимост от различните видове природни духове има и различни сили. Всички те варират 
в способността си да въздействат и влияят на човешките същества и тяхното обкръжение. Почти 
всички природни духове не притежават истински средства за нападение. За защитата си от хората 
те използват други свои способности. Тези умения включват левитация, преобразяване, омайване, 
невидимост и други. Някои от тях съхраняват тайните за уникални лечителски методи, както и за 
заровени в земята огромни съкровища. Други обучават и насочват хората, занимаващи се с 
различни занаяти. Трети притежават дара на музиката, а други имат способността да предизвикват 
добрия или лошия късмет върху нас. 

Всички феи, елфи, гноми, елементали и други природни духове притежават умението, ако 
пожелаят, да се проявят в някаква физическа форма и облик. Те често ще приемат облик, който 
хората очакват да видят. 

Съществуват определени табута, свързани с контакта с духовните същества. Ако желаете да 
работите с тях, трябва да внимавате да не нарушите тези забрани. Да говорите за някоя фея или за 
дар, получен от нея, по неподходящ за това начин, ще предизвика нейното оттегляне. Да откажете 
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на фея или пък да не приемате неин подарък също е начин да я отблъснете от себе си, а може и да 
предизвика привличането към вас за определен период от време на лош късмет. Да разкриете 
присъствието на някоя фея или пък същността на нейния дар, когато се предполага, че това е тайна, 
се смята за проява на неетичност. 

Как да разпознаем дарът на феята, когато го получим? 
Феите често проявяват вниманието си към човешките същества, особено към своите 

любимци. Това може да се изразява в поредица от щастливи събития, възприемани като "късмет". 
Личността може да се натъкне на неочакван източник на благополучие. По време на спи-ритически 
сеанси с помощта на елементалите в помещението могат да бъдат материализирани апорти 
(дарове на духа). Това може да са специални камъни, черупки, цветя или други неща. Обикновено 
апортите имат особено значение за личността, която ги получава. 

Докато се разхождате навън, вие може да бъдете приветствани от някакъв приятен аромат. 
Това може да бъде един дар на фея за вас - на фея от царството на цветята. Може да откриете едно 
перо на пътя. То може да е дар от някой силф, за да можете с помощта на това перо по-добре да се 
свързвате с него. Може някой неочаквано да ви даде някакъв кристал или камък. Това може да е 
дар, идващ от царството на гномите. Някой може да ви прегърне или поздрави специално, в 
резултат на влияние и въздействие, идващо от царството на ундините. 

Природните духове ни учат да не приемаме нещата безрезервно и сякаш са ни дължими. Те ни 
учат да ги оценяваме. Ние трябва да ценим подобни случаи и да отдаваме благодарности за тях - 
независимо какъв е източникът им (от феи или от другаде). Медитирането върху тях може да ни 
даде допълнително прозрение за източника на подобни ситуации. 

Съществата от природната реалност наистина са движени от етични подбуди. Те поддържат 
една висока степен на лоялност помежду си. Те не харесват бъбривците и онези, които издават 
тайни. Те не обичат и онези, които по какъвто и да е начин - целенасочено или не - не уважават 
природата. Те не харесват и явната и показна благодарност за някой дар на феите, но въпреки това, 
оценяването му трябва да бъде изразено по някакъв начин. Те рядко дават клетви, защото не 
презират нищо повече на света от лъжите. Те имат непоносимост към човешката амбиция, 
немарливост, нечестност и непостоянство. Те са известни със своята любвеобвилност и със 
способността си да я стимулират в хората. 

Съществата от света на феите наистина могат да ни поднесат големи дарове. Някои от тях 
често са наричани покровителки. Те са нещо подобно на феите-орисници, на феите-кръстници. 
Това обикновено са духове с голяма възраст и сила. Най-известните покровителки са Феите и 
Белите Дами. Тези два типа покровителки сякаш са изчезнали, но те са обещали да се завърнат 
през двадесетия век. И двата вида покровителки винаги помагат на хората и са много щедри към 
тях. Когато вече сте срещнали някоя от тях, животът ви претърпява един невероятен обрат. 

Феите се смятат за най-старите същества на планетата. Те са източникът на представата ни за 
феята-орисница като за същество, облечено в синьо наметало и с магическа пръчка в ръка. 
Съветите им винаги трябва да бъдат следвани буквално. Когато вземат нещо назаем, те винаги го 
връщат с благословия. Те могат да бъдат открити във всяко кътче на природата. 

Белите Дами са твърде древни и високоразвити същества. Обикновено те могат да бъдат 
видяни само когато целуват някое дете, благославяйки го, или пък когато сте сами сред природата. 
В последния случай вие може просто да срещнете една старица, която се разхожда сред природата 
и спира за миг да ви поздрави. Когато после се обърнете назад, няма да откриете никой зад себе си. 
Често това е първото докосване и отварянето на вратата към благословията на Бялата Дама. 

Феите-покровителки са винаги красиви; но техният брой продължава да намалява. Те имат 
определени изисквания, които предявяват към избрания за покровителстване човек. Първото е 
избраникът да бъде свободен и открит. Той винаги трябва да бъде щедър в отношенията си с 
другите. Това бива често проверявано от тях. Избраникът трябва да бъде гостоприемен и искрен в 
думите и в делата си. Трябва да бъдете внимателни и готови винаги да проявите учтивост. Те 
очакват от вас и да бъдете прями. 

Съществуват много лесни начини да привлечете природните духове по-близо към себе си. 
Покажете уважението си към всичко в Майката Природа. Научете се да разпознавате и да 
взаимодействате с елементалите, които работят с вас. Разхождайте се често сред природата и 
демонстрирайте отношението си към нея. Оставете растенията в едно кътче от градината или двора 
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ви да растат на воля, за да могат феите и природните духове да играят и работят необезпокоявани в 
него. Включете се в някаква творческа или артистична дейност. Те винаги са привличани от 
подобни неща. Не е задължително да бъдете много добри в съответната област, а просто свободно и 
радостно да се включите в тази дейност. Пейте често. Те винаги се събират там, където звучат 
песни и музика, особено ако те не са много сложни и идват от сърцето. 

 
П О Ч И Т А Н Е  Н А  Н А Ш И Т Е  Д У Х О В Н И  Т О Т Е М И  
В наши дни е налице един нарастващ интерес към шаманизма. В древните общества 

шаманите и жреците са били пазители на свещеното познание. Те са били свързани с ритмите и 
силите на природата. Те са можели да проследяват нишките, които свързват видимия с невидимия 
свят. 

Част от шаманската традиция включва повторното ни свързване с енергиите на земята, както 
и с всичко живо върху нея. "Някога хората по света са вярвали, че дърветата са божествени и могат 
да приемат човешки облик или някаква странна форма и да танцуват сред сенките; че и елените, и 
гарваните, и лисиците, и вълците, и растенията, и облаците, и водите - почти всички неща под 
слънцето и луната са не по-малко божествени и променливи.21 

Тотем е всеки предмет от природата, същество или животно, с чийто вид и енергия се 
чувствате тясно свързани през живота си. Въпреки че ще се спрем повече върху духовните водачи, 
работещи чрез животински тотеми, тотемите могат да действат и чрез енергиите на предметите. 
Някои от тотемите отразяват енергии, които действат само за кратък период от време, а други са с 
нас от самото ни раждане до смъртта, а и отвъд нея. 

Можем да използваме животинската образност и други тотемни изображения, за да научим 
повече за себе си и за невидимия свят. Не е необходимо да вярваме, че тези образи и тотеми са 
свръхинтелигентни същества, но зад тях се крие една архетипна сила, която надзирава тези 
същества. Тези архетипи имат свои качества и характерни черти, които се отразяват в поведението 
и дейността на определени животни. 

Когато почитаме тотемното животно, ние почитаме същността, която е зад него. Ние се 
откриваме и нагаждаме към тази същност. След това ние споделяме нейната сила или нейните 
лечителски свойства в живота си. Животното е символ на определена специфична сила от 
невидимия свят, която се проявява чрез него във физическия свят. Чрез изучаването на животното 
или тотема, а по-късно и чрез сливането ни с него, ние придобиваме способността да призоваваме 
тази енергия винаги, когато ни е нужна. Това води при нас онези същества от духовната реалност, 
които също работят с тази енергия. 

Имало е времена, когато човечеството се е считало за част от природата, а природата - за част 
от него. Сънуването и животът в будно състояние са били Две неразделни реалности; естественото 
и свръхестественото са се сливали и сменяли. Хората са използвали изображения на природата, за 
да изразят това единение, както и за да постигнат един трансперсонален тип преживяване. Това 
може да бъде наблюдавано в много американо-индиански и аборигенски общности, чиито 
представители носят върху себе си дрехи от животински кожи и птичи пера. 

Имитирането на външния вид на животните - чрез носенето на техни кожи или маски - 
символизира повторното пробуждане и надаряване на човек с определени енергии. Природните 
тотеми са символи на плодородие и жизненост. Всеки животински вид носи в себе си лична сила, 
която да ни напомня какво можем да проявим в собствения си живот. Животното се превръща в 
един духовен водач. То ни помага да хвърлим мост между естествения и свръхестествения свят. То 
пробужда в нас възприемане и на двата свята. 

Към животните има съотнесена твърде богата символика. Те са олицетворявали 
емоционалния живот на човечеството, отразявайки качества, които трябва да бъдат преодолени, 
контролирани и/или изразени по друг начин. Те също са и символи на сили - на сили от често 
невидимите светове, които трябва да се научим да проявяваме и във видимата реалност. 

 
 

                                                
21  Стивън Ларсен "Пътят на шамана" (бел. авт.) 
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Маскираният магьосник 
Това е един широко разпространен символ, свързан с Шаманизма, чието изображение е взето 

от предисторическа пещерна рисунка. Заобиколен от загадъчни сили, ранният човек е реагирал 
като ги е имитирал. Хората са се опитвали да подчинят божественото на човешката воля. Жреците 
са използвали тотеми и изображения с цел те да им помогнат да се изправят лице в лице със 
загадъчното. С помощта на танц, костюм или нещо друго, жрецът или жрицата е постигал почти 
пълна идентичност с божеството и неговите сили. Това е изображение на лечител-ясновидец, 
демонстриращ проявата на природните сили. Подобни изображения призовават присъствие, което 
помага на човек да отиде отвъд физическото измерение. Обличането на животински кожи е било 
средство за успокояване и отдаване на почит към духа на животното. 

 
Птиците често са символизирали душата. Тяхната способност да летят отразява вътрешната 

ни способност да се издигнем до по-високо ниво на съзнание. Тя отразява способността ни да 
свържем физическия свят с небесния. Като тотем всяка от тях има свои специфични особености, но 
всяка може да бъде използвана за свързването ни с духовни водачи, стимулиращи вдъхновението, 
надеждите и идеите в нас. 

Водните животни също могат да бъдат тотеми. Водата е символ на преживявания на астрално 
ниво и е съзидателен елемент на живота. Различните видове риби, както и другите живеещи във 
вода същества, символизират подкрепата и насочването, които идват от нашата интуитивна или 
женска страна. Онези водачи, които работят с тези изображения, ще ни помогнат да пробудим този 
аспект. 

Насекомите са част от природата и също могат да бъдат духовни тотеми. Майкъл Харнър ни 
предупреждава да не ги използваме, но към тях е асоциирана твърде силна символика. От пчелата 
на плодородието в Египетската митология, до Мантис в Африканската бушменска традиция и 
многобройните предания за жената-паяк, която е сътворила Вселената - те винаги са били част от 
дейността с духовни тотеми, точно колкото и всяко друго животно. 

Изучаването и четенето на литература за животните, птиците, рибите и насекомите може да 
ви разкрие много неща за качествата и особеностите на водача, който работи с вас чрез този образ. 
Вие можете да научите и много неща относно това кои качества ще ви помогне да развиете този 
водач. Имайте предвид, че всеки животински вид притежава свои специфични сили. Една мравка 
може да не ви се струва толкова внушителен тотем, колкото една мечка, но тя е усърдна и 
трудолюбива и притежава сила, която далеч надхвърля големината й и която, пропорционално 
погледнато, мечката не притежава. 

Ако разговаряш с животните, 
те също ще ти проговорят 
и взаимно ще се опознаете. 
Ако не им говориш, 
ти няма да ги опознаеш, 
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а от това, което не познаваш, 
ти ще се страхуваш. 
Човек унищожава онова, 
от което се страхува. 
   Вождът Дан Джордж 
 
СРЕЩА С ДУХОВНИТЕ ВИ ТОТЕМИ 
Дейността на шамана се изразява в стремежа му за повторно свързване на съзнателния 

човешки живот с природата и духа с помощта на тотема. Обликът и външният вид на животното ни 
помагат да променим нашето нормално ежедневно съзнание по начин, позволяващ ни по-лесно да 
се настроим и свържем с други светове и същества. Това започва с осъзнаването, че вътрешното ни 
виждане и въображение са достоверни и истинни на някакво ниво. 

Онова, което създава проблеми на повечето хора, е интерпретацията на тези представи и 
виждания. Четенето, изучаването и проучването на тези представи ще улесни съотнасянето им към 
нас. Ние не трябва да приемаме тотемните изображения без въпроси. Ние можем да изискваме 
енергиите на духовния ни водач да бъдат изразени с такава образност, която можем да съотнесем и 
свържем със себе си. Ако се чувствате по някакъв начин неудобно с някой животински тотем, след 
като сте го подложили на проверка и който идва от духовният ви водач, просто го отстранете. 

От друга страна животинските тотеми, които получавате, не трябва да бъдат своеволно 
пренебрегвани, просто защото те не са толкова величествени или мощни, колкото вашето его иска. 
Единствено проучването и изучаването на това животно ще разкрие значимостта му за вас. 
Проучването и търсенето на тази значимост е един начин за отдаване на почит към тотема. Това 
спомага за изграждането на мост между вашия физически свят и духовната реалност вътре в него. 

Следващата медитация е разработена с цел да ви помогне да откриете своя духовен тотем. Тя 
слага началото на процеса на отваряне на духовната реалност на природата и разкрива връзката й с 
вашия живот. 

1. Преди да започнете, се уверете, че няма да бъдете прекъсвани. Изключете телефона. 
Запалете някакво благовоние или използвайте такъв аромат, който да ви помогне в медитирането 
ви. 

2. Изпълнете вашето релаксиращо упражнение. След това изпълнете упражнението 
Мистичният брак. А после просто визуализирайте описаните по-долу сцени. Ако желаете, 
можете да ги запишете на касетофон, така че докато слушате записа, едновременно да използвате 
представата и визуализацията си. Другият начин е да прочетете няколко пъти тези страници и да ги 
запомните: 

Докато релаксирате, "издърпайте" навътре енергиите си. Вие възнамерявате да навлезете 
дълбоко в себе си, за да откриете тотема, който живее вътре във вас. Този тотем е едно отражение 
на духовните енергии, които действат извън вас с цел да ви помогнат в живота ви. 

Представете си, че стоите сред едно широко и обширно поле. Въздухът е неподвижен и вие 
сте заобиколени от тишина. Паднал е здрачът - този изпълнен със сила промеждутък между деня и 
нощта. Въпреки че залязва, слънцето все още се вижда, заедно с луната в небето. Това е времето, 
когато денят и нощта се смесват, времето, през което се пресичат светлината и мракът, физическото 
и духовното. 

Пред вас има един висок дъб. Кората му е напукана и грапава, а корените му слизат дълбоко в 
сърцето на земята. Стоейки под него, вие не можете да видите небето, защото клоните му го 
закриват. Не можете да видите и клоните по върха на дървото. 

В основата на ствола му има един тесен отвор, но той е достатъчно широк, за да се 
промушите през него, ако се наведете. Хвърляйки последен поглед през рамо към залязващото 
слънце, вие пристъпвате в мрака, изпълващ сърцевината на дървото. 

Около вас мирише на мъх и влажна дървесина. Докато се промушвате през тесния отвор, вие 
откривате, че прониквайки навътре в него, той се разширява. Скоро вие можете да се изправите в 
цял ръст и да дишате малко по-лесно. Спирате за момент, успокоявайки дишането си и събирайки 
смелост да продължите навътре. 

Точно тогава чувате звукът. 
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В началото той е слаб - едва доловим. Заставате неподвижно, за да се уверите, че звукът не е 
предизвикан от вашите движения. Звукът е тих, но докато продължавате напред, усещайки пътя си 
в мрака на дървото, той става по-силен. Това е звукът от някакъв далечен барабан. В мрака, 
изпълващ вътрешността на дървото, ударите на барабана звучат глухо и първично. За миг си 
представяте, че това е звукът от биенето на сърцето на самото дърво. 

Ритъмът е бавен и равномерен. Глухите тонове докосват сърцевината на същността ви. Те ви 
примамват в мрака и вие навлизате още по-навътре в дървото. 

Звукът е хипнотизиращ. Усещате, че той изразява нещо, което сте очаквали много време, но 
още не знаете какво ще бъде. Никога не сте били сигурни в същността му, но знаете, че когато се 
изправите лице в лице с него, вие ще го разпознаете. 

Продължавате напред, долавяйки посоката и знаейки по някакъв начин, че е по-добре да 
продължавате да вървите напред, отколкото да се върнете. Започвате да забелязвате, че около вас 
става по-светло. Отначало решавате, че просто очите ви са се нагодили към мрака. А после 
забелязвате пред себе си една огромна факла, осветяваща пътеката, по която вървите. Тази пътека е 
тясна. Страните й са стръмни и ограничени от вътрешните вени и артерии на дървото. Докосвате 
ги. За ваша изненада, те са топли. Тогава разбирате. Във всички живи неща тече затопляща ги кръв. 
Това е успокояващо. 

Приближавате се към факлата и виждате, че тя се намира в началото на една стръмна и 
спускаща се надолу пътека. Тази пътека е осветена от неравномерно разположени по нея факли. 
Поколебавате се за миг, а после започвате да слизате надолу. Пристъпвате внимателно по нея, 
защото на места пътеката е покрита с хлъзгав мъх. 

С всяка стъпка надолу по тази спираловидна и водеща към сърцето на планетата пътека, 
светлината става все по-ярка. Чувствате, че сякаш следвате корените на дървото, които стигат до 
земната сърцевина. Осъзнавате, че на някакво ниво сте водени към една първична точка на живота 
и енергията вътре в самите вас. 

Ритъмът на барабана се е усилил до една непроменяща се височина. Той се е превърнал в част 
от собствените ви ритми и вие сте станали част от неговите. Докато продължавате да следвате 
извивките на пътеката надолу, един друг звук започва да ви докосва. Той ви примамва дори още по-
дълбоко към сърцето на земята. Това е звукът на течаща вода - някакъв поток или водопад, но не 
сте сигурни какво точно го поражда. 

Точно в този момент виждате края на вашия тунел. Пред вас има един голям пещероподобен 
отвор. През този отвор се вижда слънчевата светлина и зеленината на природата. Можете да видите 
и една река с кристално чиста вода, течаща през средата на една поляна. Пристъпвате през отвора и 
биенето на барабана спира. 

Слънцето ви огрява и стопля. Сякаш току-що сте излезли от утробата на живота. Диви цветя с 
всякакви цветове и ухания изпълват с красотата си сетивата ви. Тревите са изумруденозелени. В 
края на поляната започва гора с наситено тъмнозелени тонове - най-истинския цвят на първичния 
живот. 

Тръгвате през поляната. Топлината на слънцето ви изпълва с един огън, който лекува, 
успокоява и прогонва всички останали във вас страхове. Напълвате дробовете си с въздух, който е 
упойващ и чист. Толкова е приятно просто да се диша. 

Достигате до брега на реката и наблюдавате как водата подскача по камъните и образува 
въртопчета и спирали с най-различна форма. Слънцето проблясва по повърхността на водата с 
дъгоцветни отражения. Поглеждате нататък по течението на реката и забелязвате, че тя се влива в 
един далечен океан. Всички води са тук. Навеждате се надолу и внимателно потапяте събраните си 
длани в реката. После поднасяте този хладен еликсир към устните си и утолявате жаждата си. 

До реката се намира един голям камък с форма на стол. Затоплени от слънцето, вие сядате на 
него. Той пасва идеално към тялото ви. Оттук можете да се наслаждавате на всички неща от 
поляната - горите, тревите, далечния океан и небето над вас. Изпълнени сте с чувство за покой. Тук 
можете да преоткриете силата, която по право е ваша. 

Докато разглеждате наоколо, изведнъж затаявате дъх. Сякаш в отговор на мислите ви, 
долавяте някакво движение. То може да идва от гората, от небето, от океана в далечината или от 
всичко това. 

Застивате неподвижно и наблюдавате как този тотем се приближава към вас. Очите му търсят 
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вашите и улавят погледа ви. Никога досега не сте виждали нещо толкова невероятно и толкова 
уникално. Подобни същества винаги са ви изглеждали толкова диви и неподдаващи се на 
докосване, но сега страхът липсва. Има само разпознаване и усещане за чудо. 

Сякаш в отговор на тази мисъл, животното издава някакъв звук, прави някакво движение или 
знак, показващи неговата лична сила и мощ. След това то изчезва. 

Вие се изправяте и се оглеждате. Всичко се е случило толкова бързо. Дали то не е било плод 
на въображението ви? Претърсвате с поглед цялата околност. Не забелязвате нищо. 

Дали не сте направили или помислили нещо, което да го е отблъснало? Стоите объркани и 
несигурни. То беше толкова красиво, толкова благородно, такова уникално проявление на живота и 
то наистина заслужава да бъде почитано и уважавано. 

Отново, сякаш в отговор на мислите ви, сред поляната прозвучава тръбен звук. Вие се 
обръщате към отвора на пещерата. Там, сред мрака между стените й, стои вашият тотем. Образът 
му замръзва за миг и очите му още веднъж улавят вашия поглед. После той изчезва. 

Вие се усмихвате и със смях се затичвате към отвора. 
Разбирате. Когато му отдадохте почит и уважение, енергиите му оживяха за вас и във вас, 

изпълнявайки по този начин ролята на водач между световете. Неговите енергии са ваши по право, 
но те могат да бъдат привлечени само с помощта на почитта, любовта и уважението. 

До отвора на пещерата лежи една раковина. Някаква част от вас, която дълго е била 
пренебрегвана, знае, че това е символ на зараждаща се нова енергия. Тя е символ на утробата на 
живота, а тръбният звук, дошъл от раковината, ви напомня, че животът може да се породи във 
всички светове. 

Вземате раковината в ръце - вашия дар и символ на световете, които ви докосват и живеят 
вътре във вас. Отдавате кратка благодарствена молитва и пристъпвате обратно в пещерата, 
оставяйки поляната зад себе си. 

Сега пещерата е добре осветена, а пътеката е широка и равна. Забелязвате в далечината 
неясния образ на вашия новооткрит приятел, който ви води по пътя. Скоро виждате светлината, 
която ви извежда от дървото. 

Излизайки от дървото, забелязвате как вашият тотем се оттегля отново в дълбините на 
пещерата. Сега вие разбирате, че призоваването на личната ви сила и научаването как да работите с 
всички светове, прави пътеките във всички посоки на живота по-ясни и по-лесно достъпни. 

Залюлявате раковината, която държите, и вдишвате дълбоко. Полето и огромният дъб започват 
да изчезват и вие откривате, че сте издърпани обратно в настоящето и се чувствате спокойни и 
уравновесени. 

 
ПОЧИТАНЕ НА ДУХОВНИТЕ ВИ ТОТЕМИ 
Част от процеса на взаимодействие с тотемите ни включва и тяхното почитане. Окачването на 

снимки по стената, рисуването им, четенето за тях и научаването на колкото се може повече неща 
за техните особености и поведение, са просто само някои от начините да направим това. Колкото 
повече ги почитаме - колкото по-голямо значение им отдаваме в живота си - толкова помощни и по-
ефективни стават те. 

Откритият по време на предната медитация тотем ви служи като един истински мост към 
духовната реалност. Той ще ви даде по-голяма сила и мощ в дейността ви спрямо тези твърде 
неуловими и невидими светове. 

Не бъдете изненадани, ако в ролята на тотеми се появят различни митични същества. Това не 
е нещо необичайно. Те често отразяват духовни водачи, които действат с цел да ни помогнат да 
променим нормалните си нива на съзнание. 

Когато откриете своите тотеми, вие ще установите, че те идват при вас в сънищата и в 
медитациите ви. Ще ги срещнете по много начини, служещи като потвърждение на 
преживяванията ви. 

Ще се натъкнете на снимки, пощенски картички, рисунки, които изобразяват някакъв тотем. 
Може да откриете, че доста често попадате на телевизионни програми, посветени на неговите 
навици и поведение. Пътя ви ще пресекат книги, митове и описания. Вие не трябва да се 
задълбочавате във всичко, което ви попадне, но обръщайки им внимание и разглеждайки ги, вие 
отдавате почит на духовните енергии, въздействащи върху живота ви чрез този тотем. 
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1. Научете колкото можете повече неща за вашия духовен тотем. Прочетете за него. Изучете 
неговите основни черти, навици и поведение. Проучете всички свързани с него митове и приказки. 
Всичко това ще ви помогне да разберете как най-добре да използвате енергиите му в дейността ви с 
духовната реалност. 

2. Намерете снимки, рисунки и други произведения на изкуството на вашия тотем. Направете 
от тях колаж, включвайки в средата му и ваша снимка. 

3. Медитирайте върху животното. Визуализирайте го как стои пред вас и разговаря с вас по 
телепатичен път. Накарайте го да ви каже как може да ви помогне в различните области от живота 
ви. Осъществете медитацията, в която се виждате като този тотем. 

4. Скицирайте или нарисувайте негови изображения. Художествените и артистични условия 
стимулират дясното полукълбо на мозъка. Това подпомага интуитивните ни възприятия на целия 
духовен свят. 

5. Купете си фигурки на вашия тотем. Не е задължително те да бъдат големи или скъпи. 
6. Закупете малки предмети, изображения или неща от този род, свързани с тотема ви. 

Подарете ги на членовете на вашето семейство или на приятелите си. Давайки тези подаръци, вие 
отдавате почит на универсалността на духа и на способността му да помага на всеки. Не сте 
длъжни да казвате на всеки защо правите това. Нито пък трябва да обяснявате езотеричното 
значение на това ваше действие. 

7. Направете анонимно дарение на някоя фондация, грижеща се за животните в природата, 
или пък на организация, която е свързана по някакъв начин с вашето тотемно животно. Когато 
подпомагате и закриляте живота на тотема си, духът, който стои зад него, ще работи за вашето 
подпомагане и закрила. Анонимността ви доказва, че отдаването на почит е в името на самата 
почит, а не заради някакво признание. 

Не разказвайте наляво и надясно какво прави тотемът ви за вас и за другите. Недоверието и 
неверието, идващо от хората (без значение дали е изразено или не), може да възпрепятства и да 
ограничи връзката ви с този тотемен дух. В мълчанието се крие сила. Говоренето за вашите 
взаимоотношения с тотема ви може да прекъсне или да разсее енергиите му още преди да сте 
имали възможност те да ви донесат някаква реална полза. 

Няма нищо погрешно или лошо в това да оставите другите да разберат, че вие просто 
харесвате или сте запленени от някое животно. Ако някой ви попита защо, просто му отговорете, че 
се възхищавате от енергията и качествата му. Един тотем е нещо лично. Да, някои хора могат да 
имат за тотем животно от един и същ биологичен вид, но начинът, по който то работи за вас, ще 
бъде уникален и ще се различава от начина, по който животното действа за някой друг човек. Този 
начин не е нито по-добър, нито по-лош, а просто различен. 

Ние трябва да се научим да почитаме взаимоотношенията си и да им позволяваме да се 
развиват с уважение. Докато израствате и се развивате по време на отношенията си с духа, начинът, 
по който той работи за вас, може също да се промени. Бъдете съзидателни в тази връзка и в 
отдаването си на почит към нея. Благодарете на всеки възможен божествен източник, който 
боготворите, заради оказаната ви от него помощ чрез този духовен тотем. 

 
П Р И З Р А Ц И ,  П Р И В И Д Е Н И Я  И  О Б С Е Б В А Н Е  
Всички сме чували подобни истории. Телефонът звъни. Вдигате слушалката и чувате познат 

глас. Това е гласът на някой, който е починал. 
Има много такива истории за привидения и странни събития. Те са били вдъхновение и повод 

за телевизионни репортажи, филми и книги. Но каква е истината? Много хора са съобщавали за 
"призрачни преживявания". В повечето случаи те просто искат да знаят дали тяхното странно 
преживяване е било действително или въображаемо. 

Тези преживявания не могат да бъдат лесно обяснени. Често налице е липса на доказателства 
или пък изопачаване на случилото се поради намесата на чувствата. Разбира се, доста призрачни 
преживявания се обясняват не с паранормални, а с обикновени причини. Но в голямата си част те 
са реални и не могат да бъдат отминати с лека ръка. 

Във всеки човек има голяма доза страх от смъртта. Това е естествено. Хората винаги ще се 
страхуват от онова, което не разбират. И въпреки целия този страх, възможността личността да 
съществува и след физическата си смърт е често погрешно разбирана, неприемана и дори 
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осмивана. 
Привиденията са били възприемани по най-различни начини. Те са били виждани като зли 

сенки или като демони. Те са били описвани и като нежни и внимателни. Били са обрисувани и 
като хванати в капана на долния свят - дом за всички души, ненамерили покой или посока. Те са 
били виждани просто като бездейни и безобидни същества. Обсебването от привидения на домове 
или други места варира от злонамерено и пакостливо, до безцелно скитане на някой дух, който не 
знае къде другаде да отиде или какво да направи. 

Често всички привидения и духове са обединявани заедно в категорията на злите призраци и 
демони, които тероризират и плашат хората. Това са представите, които използват телевизията, 
киноиндустрията и развлекателните романи. В действителност това има твърде малко общи неща с 
истината. 

Преди да започнем разглеждането на тези феномени, ние трябва да дефинираме някои 
термини: 

Видение 
Видение е термин, често описващ някакъв видим предмет или същество със свръхестествен 

произход. Виденията най-често биват смятани за фигури на починали или на твърде отдалечени в 
момента от нас хора. Това е един термин, използван, за да покаже завръщане на някакво същество 
към позната му обстановка и среда с цел осъществяването на определена задача. Термините 
видение и привидение (както и всички от разгледаните по-нататък термини) често са 
взаимозаменяеми. 

Страшилище 
Общ термин, описващ и включващ в обхвата си всеки, причиняващ страх и уплаха дух. 

Повечето истории за духове се концентрират главно върху този плашещ ефект, въпреки че това 
същество е от най-редките. Едно от видовете страшилища е анкоу - надзираващият гробището. В 
някои части от Европа при създаването на ново гробище е съществувал обичай в първия гроб да 
бъде погребана жива някоя нещастна жертва, като по този начин е бил създаван дух-пазач. Тази 
измъчена душа е трябвало да плаши другите - живи или мъртви за да не бъде нарушаван покоят на 
мъртвите.22  

Призрак 
Призраците са еднакви с привиденията. Те са същества без тела - те са безплътни. Призракът 

често олицетворява някоя скоро отпътувала човешка душа. 
Привидение 
Привидение е название, което често се използва спрямо видимия дух на някой починал човек. 

В настоящата книга ще употребяваме този термин спрямо душата на починал човек - дух, лишен от 
тяло. Може да има и привидения-животни. Много хора са имали видения на своето любимо 
домашно животно след като то е умряло. Това привидение на домашен любимец може да се 
разхожда из дома, да оставя мокри петна върху леглото или дивана, върху който е спяло преди и т. 
н. 

Полтьргайст 
Буквално това означава "шумен дух". Това е един дух, който прави бъркотии или пък 

предизвиква необясними звуци. Спори се доколко те наистина съществуват. Полтъргайстът се 
появява най-често в домове, в които живеят момичета. Смята се, че когато някое младо момиче 
влиза в пубертета, бива освобождавано огромно количество психична енергия. Мнозина вярват, че 
именно тази освободена психична енергия поражда това явление, докато други защитават 
мнението, че тази нова енергия активизира и привлича духове, създаващи проблеми. 

Дух 
Дух може да бъде всяко същество, което живее, работи и оперира на нефизично ниво. Тази 

категория включва нашите водачи, ангелската йерархия, природните духове и душите на онези, 
които са преминали отвъд физическия живот. 

Онези, които наричаме привидения - същностите нахората, които са живели на земята - могат 
да направят много за нас. Те ни показват, че наистина няма такова нещо, наречено смърт. Те ни 
успокояват през периодите ни на загуба. Те често неколкократно се завръщат и появяват в различни 

                                                
22  Питър Хайнинг „Речник на духовете“ 1984 г. Стр. 6 
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етапи от живота ни, идвайки в сънищата и медитациите ни, за да ни осигурят подкрепа и насока. 
Да, ние трябва да внимаваме да не ги призоваваме по всяко едно време, защото те имат свой 
собствен живот, който водят в едно друго измерение. А от друга страна, те са нашите водачи в 
смъртта и във всичките ни страхове, свързани с нея. 

Смъртта е великата мистерия на живота. Част от страха ни от нея е породен от нашето 
убеждение, че тя ни разделя с онези, които обичаме. Поради това много души ще останат 
привързани към земята и към опечалените близки, засегнати от прехода към смъртта. Понякога 
душите изостават, за да вдъхновят и подтикнат към действия или мисли онези, с които са били 
тясно свързани през живота. А понякога душата остава обвързана със земното ниво, за да разплете 
някаква загадка или пък да предаде някое последно съобщение. 

Онези, които са ни обичали приживе, не спират да ни обичат и след смъртта си. Много често 
душата на починал любим ще се завърне дори и само за малко, за да ни увери в чувствата си. 
Въпреки че това ще ни изненада, то никога не трябва да ни кара да се страхуваме. Подобни случаи 
трябва да бъдат посрещани с радост. 

Повечето погребални обичаи имат една скрита страна, която е свързана с представите за 
живота след смъртта. Тъй като душата оттегля своята енергия от физическото тяло, тя е отделена от 
достъпа до прана или жизнената енергия, която нормално усвоява чрез физическото тяло. Поради 
тази причина тя изтегля енергия от други източници. Ето защо при погребения се слагат цветя и се 
палят свещи. 

Много хора избягват да ходят на погребения поради странните чувства, които те пораждат в 
тях. Тези чувства са предизвикани от няколко неща. Когато душата се оттегля от тялото, същото 
прави и грижещият се за тази душа архангел. Това поражда едно осезаемо чувство за празнота. 

Друга причина за тези чувства се корени във факта, че никоя душа не преминава в отвъдното 
без да й бъде оказана помощ. Присъствието на онези, които вече са починали, става по-доловимо. 
Приятели, роднини и обичани хора, които вече не са сред живите, се събират, за за помогнат на 
тази душа, както и за да успокоят онези, които остават във физическия живот. 

Елементалите също са много активни по време на смъртта и погребалния процес. Тяхната 
енергия винаги е много силна и осезаема. Те винаги присъстват в случаите, когато органичната 
материя трябва да бъде съживена или дезинтегрирана. 

Въпреки че черният цвят се смята за цвета на смъртта, той е по-скоро изолиращо средство. 
Той възпира и предотвратява долавянето и възприемането на действащите по време на погребение 
фини и неуловими енергии. 

И така - как да гледаме на общуването с онези, които са преминали в отвъдното? Някои го 
смятат за нормално и безболезнено, докато други са на мнение, че опитът да общуваме с тях е 
болезнен както за живите, така и за мъртвите. Както и при повечето неща, вероятно най-правилен е 
един балансиран подход. Докато мъртвият живее в паметта ни, налице е една психична връзка. 
Докато те живеят в спомените ни и изпитваме чувства към тях, ние взаимно се докосваме. Ако ние 
им влияем, и те ни влияят. Трябва да бъдете внимателни в опитите си постоянно да ги викате с 
помощта на медиум, защото мъртвите не могат да осъществят онова, което трябва да постигнат в 
другите светове, ако постоянно ги прекъсваме и призоваваме. 

Съществуват много доказателства в подкрепа на вероятността съзнанието или личността да 
продължи да съществува и след физическата смърт на тялото. От Вашингтон до брега на Тихия 
океан са срещани призраци и привидения. Традиционните привидения все още обитават стари 
домове в Европа и Америка, но те могат да бъдат открити и в съвременните двуетажни къщи, 
апартаменти и жилища от всякакъв вид. 

Има домове, в които се чуват стъпки, в които вратите се отварят сами и мебелите биват 
премествани. Понякога привидението се появява като видение или просто като тъмна фигура. В 
някои случаи се чува глас, който мърмори проклятия. Усещат се различни аромати и се местят 
предмети. Привидението може да се появи пред отделен човек или пред цяла група "от хора. И ако 
трябва да кажем истината, всички научни изследвания и проучвания не са успели да докажат, че те 
не съществуват. 

Хората приемат без да се замислят и да задават въпроси онова, което учените откриват за 
материята. Никой никога не е виждал електрон или тахион, въпреки че има доказателства за 
съществуването им. По същия начин има факти, които доказват съществуването на един духовен 
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свят. Това не е свят, който обсебва физическия свят, а свят, който го обгръща и влива в него 
жизненост. 

Ако тези неща са истина и ние се заставим да вярваме в тях просто защото те съществуват, 
това ще промени нашите възприятия за истинската природа на човечеството и неговата съдба. Ние 
никога не ще узнаем това, докато не започнем да отваряме вратите и да проучваме тези духовни 
светове. 

 
В А Ж Н И  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я  
В работата с духовната реалност има и отговорност. Вие можете да се отворите към нея, но не 

винаги е лесно да прекратите това, особено ако сте се отворили към нея по неподходящ или 
погрешен начин. Имайте предвид, че медиумските и ясновидските способности не включват 
задължително в себе си и високи морални достойнства. Има невежи медиуми и екстрасенси. Ето 
защо за вас е по-добре да развиете способностите и уменията си сами или най-малкото да 
"пробвате" общуване с духове. Един екстрасенс или медиум може да ви представи на някои от 
вашите духовни водачи, но той не трябва да бъде ваш посредник. 

Използвайте здрав разум и безпристрастност. Винаги има начини да разберете дали онова, 
което сте изпитали, е фантазия или истина. Ако то е истина, получената информация ще може да 
бъде проверена на някакво ниво. Потвърждението ще дойде и чрез други източници или събития, 
развиващи се по предсказвания от духа начин. Негативните духове няма да общуват с вас 
нормално. Преживяванията ви ще бъдат неприятни и неудобни. Това ще породи във вас стрес. 
Онези духове, които са негативни по природа, имат навика да идват при вас когато сте изправени 
пред дилеми и колебания, затова през такива периоди се изисква да проявявате повече здрав разум 
и безпристрастност. 

Присъединете се към някоя група за медитация или усъвършенстване. Ако и след няколко 
събирания не се чувствате удобно с тази група, продължете да търсите друга, в която ще се 
почувствате добре. Има най-различни добри групи и организации. За нещастие, има и много 
негативни, както и такива, приличащи на култови формирования. Вероятно никога няма да 
попаднете на такава група, но знайте, че те съществуват. 

Тези негативни групи винаги притежават определени общи черти и стратегия. Те смятат, че 
ако успеят да променят поведението ви, ще могат да ви накарат да промените и вярванията си. 
Внимавайте относно следните неща и се пазете от: 

• Някоя група, искаща от вас да направите бързи промени в средата, в която живеете. Това 
води до поддаване на внушения и промени в основните ви идеи и виждания. 

• Някоя група, която ви оказва натиск да вземете важни решения, без да ви дава достатъчно 
време да ги обмислите. 

• Група или личност, която изисква от вас абсолютно подчинение. 
• Група или личност, която претендира за божественост или за специални познания. 
Ако групата се опитва да ви раздели или отдалечи от приятелите и семейството ви, значи 

нещо не е наред. Пазете се от събирания, които ви оставят изтощени и изцедени. Ако е налице 
липса на лична свобода и самостоятелност, това е явен предупредителен знак. 

Винаги задавайте въпроси, без значение колко глупави или смешни може да мислите че са. 
Зная, че това е клише, но няма такова нещо като "глупав въпрос". Концентрирайте се върху вашите 
собствени действия и усъвършенстване и не се поддавайте на лични откровения или изповеди. 
Винаги поддържайте контакт с външния свят и пребивавайте в ежедневието. Помнете, че имате 
правото и задължението да кажете "НЕ!" на всичко, което ви кара да се чувствате неприятно. 

Отварянето към духовния свят не е нещо, с което да се занимавате на шега! Това не е детска 
игра. Процесът на развитие и усъвършенстване може да ви харесва, но трябва да се научите да го 
приемате сериозно и с респект. През първите няколко месеца използвайте упражненията колкото 
можете по-често. Медитирайте просто за да поддържате равновесието си и да се освободите от 
стреса. Правете често упражнението Средната Колона с цел постигане на баланс и енергия. След 
като веднъж сте се отворили към духовната реалност, не се връщайте там твърде често или винаги, 
когато ви хрумне. Ключът е в умереността. 

Има много хора, които работят с цел да развият своята чувствителност, за да могат да 
приктикуват ясновидство. В това няма нищо лошо, но в него има голяма отговорност. Ето няколко 
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специфични неща, на които трябва да обърнете внимание: 
1. След като сте преминали през някакъв тип обучение в тази насока, уверете се, че сте наясно 

как да съветвате хората. Може да получавате интуитивни впечатления и послания от духа, но 
трябва да знаете как да ги изложите по начин, който ще помогне на съответния човек да използва 
тази информация. Около 85% от хората, които ще дойдат при вас, идват заради реалните си 
проблеми, а не заради ясновидската информация. Съветването и ясновидската дейност трябва да 
вървят ръка за ръка. 

2. Не работете твърде често с духовете. Много е лесно да станете зависими от тях. Вие трябва 
да живеете собствения си живот. Те могат да помагат, но живеенето е ваше задължение. Бъдете 
активни в живота си и в дейността си с духовните водачи. 

3. Не допускайте да консултирате хората твърде често. Вместо да живеят своя живот, те ще 
станат зависими от вас. Обикновено аз не консултирам или не разчитам бъдещето на някого повече 
от веднъж в годината. При повечето хора през този период не се случват достатъчно промени, 
които да оправдаят това. Аз им казвам, че ако възникне някой специфичен въпрос или проблем, те 
винаги могат да ми позвънят по телефона, защото не е необходимо да се осъществява цялостна 
консултация. 

4. Не използвайте контакта си с вашия духовен водач като патерици и не ставайте суеверни 
относно него. Не позволявайте и на онези, които консултирате, да направят това. 

5. Не вземайте решения вместо другите хора и не им казвайте какво да правят. 
Интерпретирайте и бъдете посредници, но не ги ръководете! Онова, което казвате, може да 
придобие по-голямо значение, когато е налице тази психическа връзка, проявяваща се по време на 
консултацията или гадаенето. Останете дистанцирани и доколкото е възможно, избягвайте да 
изразявате личното си мнение, предпочитанията или антипатиите си. 

6. Винаги осигурявайте дискретност и конфиденциалност на клиента си! Никой, освен вас и 
съответния човек, няма право да знае какво става по време на сеанса. Ако този човек иска да го 
сподели с други хора - добре, но вие нямате това право. Това е въпрос на доверие. 

7. Нека личността знае, че съществува свободна воля. Вие може да успеете с помощта на 
духовните си водачи да определите някакъв модел или определен приток на енергия, както и да 
очертаете предстоящите в живота на тази личност събития, но това не са неотменими неща, които 
са валидни завинаги. 

8. Използвайте традиционната техника на "сандвича". Започнете с положителното. Ако има 
някаква проблемна или негативна част, нека тя да бъде съобщена в средата. Направете го по начин, 
който показва евентуални възможности и вероятни решения. Съобщаването на нещата трябва да 
засилва и подхранва надеждата. Краят винаги трябва да бъде по-положителен! 

 
РАЗЛИЧАВАНЕ НА НЕИСТИНСКОТО КОНТАКТЬОРСТВО 
Във всеки духовен контакт има множество важни неща - особено в контактите, включващи 

медиумен транс или контактьорство. Възможно е в този контакт да се проявява единствено 
личностното его, а не някакво духовно същество. Важният въпрос не е кой се появява, а каква е 
информацията. Това може да бъде някоя личност от предишен живот на самата личност, 
разкриваща вклиняване в личността от настоящия живот на съответния човек, като по този начин 
го раздвоява на две. Това може в бъдеще да доведе до допълнително разпадане на личността. 
Много медиуми използват екзотични имена, разчитайки по този начин да отговорят на човешката 
склонност да търси духовни преживявания чрез някакъв гуру. 

За да сме сигурни, трябва да зададем няколко важни въпроса. Помнете, че работим с един 
свят, който е нов и неизучен: 

1. Имаме ли право да позволим на други същества да използват телесния носител, в който се 
намираме, за да можем да израстваме и да се усъвършенстваме? Ако това същество е майстор или 
учител от висша степен, нуждае ли се той от човешко тяло, за да може да общува? Помнете, че 
много майстори са се появявали пред последователите си и след физическата си смърт. Те не са 
използвали контактьорство. Ако са могли да го направят тогава, те биха го направили и сега. 

2. Не разбирате нещата, които ви се съобщават, но ги приемате сляпо, само защото звучат 
сложно и образовано? Ако е така, нещо не е наред. 

3. Очаква ли се от вас да приемете информацията от контакта само защото се твърди, че 



wwwwwwwww...ssspppiiirrraaalllaaatttaaa...nnneeettt       67 

съществото е било високоразвит учител - въпреки че това не може да бъде доказано? Не е 
необичайно да бъдат използвани екзотични имена и исторически периоди, които по никакъв начин 
не могат да бъда проверени и потвърдени. 

4. Разкрива ли ви контактьорът допълнителни уроци или просто преразказва учението и 
посланията на някой друг? Представените от него уроци могат ли да бъдат проверени? Един 
истински учител или майстор ще очаква от вас да изпитате духовете. 

5. Съобщените ви неясни и далечни предсказания създават ли във вас усещане за дискомфорт? 
Това може да бъде една форма на манипулация. 

6. Представената ви информация не противоречи ли на неща, казани ви преди от този 
контактьор или пък от други признати учители и майстори? 

7. Красиво ли са подредени и съобщени посланията или пък носят по-скоро емоционален 
оттенък? Винаги ли са ласкателни? 

8. Живее ли контактьорът според принципите за живот, които проповядва? 
Ако контактьорството е било постигнато или пробудено по неправилен начин, ще започнат да 

се проявяват определени странични ефекти. Обикновено те се забелязват след един период от три 
до седем години. Ще започнат да се появяват много нервни и физически здравословни проблеми. 
Ще станат очевидни свръхчувствителността и увеличаването на личните проблеми, както и 
различни други видове неуравновесеност. (Мнозина ще обяснят и оправдаят тези неща с 
твърдението, че те са просто част от процеса на инициация, но инициацията включва в себе си 
научаването как да се поддържа уравновесеност, когато е налице тенденция за израстване.) 

Личността ще изпитва невероятни затруднения да прикрие тази си неуравновесеност. В нея 
ще се породи една нарастваща загриженост и фокусиране върху материалните и личните 
придобивки. Личността ще развие един стремеж за критикуване и ще започне да изопачава 
ученията и дори ще атакува ученията на другите. Ще започне да се проявява едно отношение, 
изразяващо се с идеята "Аз имам своите духовни източници и другите не могат да работят с нивата, 
на които аз оперирам." 

Ключът е в здравия разум и в научаването самостоятелно и непредубедено да проверяваме 
всичко. Това изисква обучаване в целия процес на духовна мисъл и дейност. А то изисква много 
време и усилия. 

 
РАЗЛИЧАВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ДУШЕВНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И 

ИНТУИЦИЯ 
Истинският духовен контакт и душевната интуиция винаги ще бъдат част от същността на 

просветлението. Те енергизират, стимулират творчеството, жизнеността и чувството за радост. 
Тези, които са се отворили правилно към тези неща, могат да бъдат разпознати по следните 
признаци: 

2. Вие ще разбирате всичко, което те ви съобщават и ще го приемате, защото то ще 
съответства на основните ви познания. 

3. Те винаги ще ни предоставят някакво ново учение, някакъв нов ъгъл и аспект на нещо, ще 
подхождат с по-голяма задълбоченост към материята и т. н. 

4. Личността ще проявява човечност, искреност и простота. Този човек живее според най-
висшите закони. Той няма нужда да бъде перфектен, но трябва да е очевидно, че се стреми към 
тази цел. Тази личност не отправя претенции и изисквания нито към себе си, нито към другите. 

5. Контактът с тези личности винаги ще стимулира силни, позитивно-интуитивни и умствени 
реакции. Те са като генератори на енергия. Те окуражават, лекуват и защитават другите. 

6. Онези, които са осъществили истински духовен контакт и притежават душевна интуиция, 
са високо организирани. Те са развили умовете, сърцата и интуитивните си способности. Те са 
съзидателни в много направления и имат зад себе си много години на служене. 

7. Налице е дейност, съобразена със закона за неприкосновеността на личността. Тази 
личност може да се настрои към вас и да научи доста неща за вас, но тя никога няма да ги разкрие 
или разгласи, защото се подчинява на този висш закон. Тези хора знаят, че са надарени със силата 
да въздействат върху другите и са крайно внимателни относно онова, което казват. Те могат да 
видят нещо, но да не ви кажат какво са видели. Те могат да не ви разкрият нещата директно, но 
енергията им ще стимулира по такъв начин интуицията ви, че вие самите ще можете по-ясно да 
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виждате и да разбирате нещата. 
Една личност, осъществила правилен духовен контакт и развила душевните си способности 

не само ще получи впечатления за вас и вашия живот, но също ще види как най-вероятно ще 
реагирате на информацията, която ще ви даде. Поради това тази информация бива формулирана 
така, че най-лесно да работите с нея. 

Контактът с духовната реалност винаги е нещо запомнящо се. Той засилва волята и носи 
просветление на ума. Той придава нов смисъл на живота и пробужда едно ново разбиране за 
задълженията ни. Той ни помага да запомним, че соченето към слънцето не е слънцето! 

Целта на духовния контакт не е в ясновидската сила или в публичните демонстрации. 
Неговият смисъл е да ни накара да погледнем отвъд физическите ограничения в живота, да 
осъзнаем съзидателните възможности, които се крият в тях и да се опитаме да надхвърлим 
границите. Неговата цел е да ни помогне да преоткрием чудото, величието и силата, които са 
присъщи на нашия живот. 
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