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Вопъл на Ангела, облечен във одежди,  
или страданията на човека с Ангел, 

 вместо душа.

На кого, защо аз пиша тези редове? Навярно, 
сам на себе си, не зная. Прекарвайки толкова лета в 
светото място, едва два пъти разпознаван бях, и то от 
хора, по воля Божия, с Душа свободна от ума. Умът 
човешки – каменна преграда, да не, за жалост цяла е 
скала, стояща пред Душата. Не ще я заобиколиш, не 
ще прескочиш. А към върха да се катериш, по остри 
зъбери, раздирайки ръце до кръв и падайки обратно 
долу със сладката заблуда на ума, и пак да ставаш, на-
брал духовни сили, нагоре да пълзиш... Не е за всеки 
дадено това. Нали в подножието е тъй красиво, уютно, 
топло и добро. И разумът от дрехата ти смъртна, ще 
създаде илюзия за всичко, което пожелаеш ти. Един-
ствено е нужно да желаеш... Желаеш земната любов с 
домашно приказно огнище, дечица за продължението 
на рода, богатство, слава – все едно. Най-важното е да 
желаеш... Желаеш, желаеш, и всичко ще ти се даде. В 
илюзия една или пък друга, не е тъй важно, единстве-
но е нужно да желаеш. Желаеш! Желаеш земното...

„Толкова е сложно!” – крещят мнозина. Не, не 
е тъй сложно. Аз много пъти таз дреха съм обличал.  
С тоягата в ръка безкрайни пътища съм извървял, и 
хранех свойта плът с това, което пътьом аз намирах. 
И цар съм бил, и дълго, народите съм ръководил, на-
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роди, които нямат чет. И всеки път таз дреха ми убива-
ше, бодеше, и пречеше ми да живея. От страх тресеше 
се, и болна беше, досущ, както у всички хора, в начало-
то тя много искаше, до тоз момент, кога успявах аз да я 
преборя. Този страшен звяр, от който таз дреха цялата 
е изтъкана, бои се само от господаря свой  – Душата. 
Но много от Душите боят се повече от звяра, Души, ко-
ито им пречат да живеят, както на мен ми пречи тази 
дреха. Да разбера такива хора, аз не мога. Да разме-
нят цялата вечност за едно мигновение. В какво е сми-мигновение. В какво е сми- В какво е сми-
съла? Да страдаш в прегръдката на звяра, да служиш 
на дрехата, която сменяш ден след ден? И ти наричаш 
това живот! Животът е безкраен! Страдание във него 
няма, той не се къса, не е възможно Душата да изно-
сиш. А дрехата Дом няма, тя има само дрешник, къ-
дето временно се пази. Дом вечен има само у Душа-
та! И именно Душата се стреми там, където Вечност-
та поражда чувство за Дома, дом, който цял живот чо-
векът търси.

Ригден Джаппо
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За всички изминали години от излизането на 
първите книги, се случиха много събития, което още 
веднъж ме убеди, че искреното желание на един чо-
век да помогне на хората, в съчетание с неговите ре-
ални действия и самоусъвършенстване, действител-
но  раждат своите невероятни плодове.  И работата 
не е само в книгите, като четиво, колкото до разби-
рането и практическото прилагане на Знанията, пре-
доставени в тях. Книгата – това е средство за преда-
ване на  Знания. Знанията не като „собственост” или 
„свои умозаключения”, а в понятието за Мъдрост Сви-
ше, протичаща през вековете. Мъдрост, като Отворе-
на Порта, за навлизане в това удивително висше със-
тояние на одухотвореност, през която идва озарение-
то от Този, който е създал всичко. Мъдрост, която ви-
наги е била, и винаги ще бъде, даже тогава, когато па-
метта за нейните човешки проводници изчезне в пра-
хта на вековете.

Именно тази Мъдрост, като истинно зрънце, да-
рява човека с благи пориви, помагайки му да освободи 
ума си от дълбините на човешките страхове, от тесни-
те сводове на човешките заблуди, да преодолее броня-
та на материалистичното мислене, да открие за себе си 
безкрайната сфера на познанието за Истината. Пома-
га му да се извиси над приземената самодостатъчност, 
да види света от висините на духовното прозрение без 
превзетост и материалистични пелени. Мъдростта да-
рява човека с искреност и целеустременост, обогатява 
с разбиране, повишава отговорността за духовното ка-
чество на неговия живот.
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Тази вечна Мъдрост за духовния човек е като 
живителната влага за житния клас покълващ от добро 
семе. Тя позволява да се осъзнае корена на човешки-
те проблеми и да се подобри атмосферата на духовния 
живот. Дава основните ключове за разбиране на слож-
ната реалност за човека и света, служи като източник 
за създаване на уникални условия за сътворяване от 
човека на съзидателно Духовно общество в жестоки-
ят свят на материалния Животински разум. Вечната 
мъдрост позволява на човек да се преобрази духовно, 
да прозре скрития смисъл на минали и бъдещи съби-
тия. Точно тази Мъдрост е сътвореното от Него съзи-
дателно начало, откриващо на всеки, който Я приеме, 
пътя към Неговата вечност.
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Ригден: Има съществена разлика между тези, кои-
то задават въпроси от ума и тези, които биват теглени 
от жаждата да узнаят Истината. В света учат основно 
чрез ума, паметта и логическите знания. А при позна-
ването на Истината е нужно да се усвоява възвишено-
то стъпало на самоусъвършенстването, осъзнатостта и 
разбирането на тези дълбочинни  духовни чувства, ко-
ито извират от Душата. Та нали духовния опит се на-
мира извън пределите на ума...

Анастасия: Да, вие говорихте и преди за това, но 
едва сега, от позицията на  многото години ежедневен 
труд над себе си, когато започнах да чувствам и обем-
но да осъзнавам информацията, разбрах на практи-
ка какво представлява духовния опит намиращ се из-
вън границите на ума. И за това много ми помогна ду-
ховното разбиране за света и самата себе си, благода-
рение на тези уникални Знания, които отново идват 
в света чрез вас.

Изминаха не чак толкова много години от излизане-
то на първите книги, чрез които на хората бяха преда-
дени духовните зрънца на Мъдростта. Хората не само 
възприеха книгите с благодарност. Душите на много 
от тях подобно на докосната струна вибрираха в резо-
нанс с тази Мъдрост и издаваха тържествена мелодия. 
Даже нещо повече, тези книги накараха да се поколе-
баят и тези от хората, на които в съзнанието доминира 
Животинското начало. Те започнаха да работят много 
по усърдно над себе си, стараейки се да контролират 
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своите мисли, да разбират посоката на движение на 
своето развитие, същността на своите духовни потреб-
ности и да забелязват духовните зрънца в традицион-
ните вярвания. Читателите на тези книги не само за-
почнаха да се пробуждат, но и започнаха да растат ду-
ховно. И това може да се проследи по еволюцията на 
задаваните от тях въпроси. Първия въпрос, които из-
никва в съзнанието на повечето хора, това е въпрос от 
човешкия ум: съществуват ли в същност главните ге-
рои на книгите или не, измислица ли е това или исти-
на, особено главния герой Сенсей? (Ригден се усмих-
на благо).  Други хора от избликналата вътрешна ду-
шевна радост бързат да зададат въпрос на основата 
на потребителското мислене: „Прочетох книгата, кога 
излиза следващата?“ Трети пък се опитват да се за-
нимават с изложените в книгите духовни практики, 
практически, без да променят своите материалистич-
ни приоритети, затова и постоянно се намират в спор 
със самите себе си. И въпросите, които произлизат от 
тях, са от същия характер, ето на, занимавам се с ду-
ховните практики и никакво чудо не се случва, нищо 
в живота не се променя.

Ригден: Човек по природа е двойствен. Неговият ум с 
лекота може да се мести от едната крайност до друга-
та, създавайки по такъв начин в него смут и нестабил-
ност. Външното е само отражение на вътрешното.

Анастасия: Но има и такива, които се докосват до 
дълбините на Знанията. И това из основи преобръ-
ща живота им. Те не се нуждаят от доказателства за 
очевидната доминация на духовното пред логиката на 
ума. Те са устойчиви в своя житейски избор. Тези хора 
са чисти по Душа, и тяхното съзнание не се е окаля-
ло в блатото на егоистичните шаблони и личните съм-
нения. Те са досущ като лотосовия цвят: озарени от 
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слънчевите лъчи, стремящи се към Светлината. Зато-
ва и качеството на задаваните от тях въпроси е съвсем 
друго. Техните въпроси изникват не от логиката, не 
от човешкия ум, а от дълбочинните чувства, все едно 
протича невидим диалог между Душите.

Ригден: Дълбочинните чувства – това е много особен 
език, различаващ се от човешкия. Когато човек пре-
одолява низостта в себе си, работи над себе си всеки 
ден, развива се, преобразявайки и превръщайки се в 
истинско човешко същество, той става просветлен. Ко-
гато човек расте духовно, той се сблъсква с въпросите 
изникващи от своя ум. Опитът от духовните практи-
ки му дава осъзнаване, че материалният мозък е огра-
ничен в своето възприятие, защото търси отговорите 
в тялото, а то е тленно и смъртно. А Душата намираща 
се в него, е невидимо, но вечно. Той разбира, че опитът 
на ниво чувства не може да бъде предаден с думи от 
ума. Та нали духовните практики са – само един ин-
струмент, помагащ за разкриването, опознаването и 
развитието на човешките дълбочинни чувства, с помо-
щта, на които произтича неговия диалог с Висшите от-
въд предела, чийто език се явяват именно тези – дъл-
бочинни чувства. За това божественото не ще обясниш 
с думи, защото всяка мисъл ще бъде просто алегория. 
Защото божественото – това е друг език, непознат за 
ума, езика на дълбочинните чувства, които разбира 
всяка Душа. Тъкмо това е и единният език на всички 
човешки Души. Тъкмо това е езика на Истината

Анастасия:  Да, подобен опит наистина идва с прак-
тиката. Разбрах, че има съществена разлика между 
асоциациите на ума и истинското разбиране посред-
ством дълбочинните чувства. Би било много трудно да 
предам своя опит с думи. Макар, че хората, с които се 
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намираме на една духовна вълна разбират всичко и 
без думи.

Ригден: Въпросът, по какъв начин да се сподели ду-
ховния опит и да се обясни на хората какво е истин-
ската Реалност е вълнувал във всички времена тези, 
които действително са знаели Истината. Съдържани-
ето на личния духовен опит е трудно да бъде обяснено 
с думи, защото това е опит от сферата на познание на 
съвършено друг свят, напълно различен от материал-
ния. С други думи всичко, което кажеш, ще бъде въз-
прието през призмата на материалистичното мисле-
не, следователно, ще бъде или неправилно разбрано, 
или изкривено от възприятието. Освен това, от хиля-
дите слушащи ще чуят само единици. На останалите 
това няма да донесе никаква полза. Та нали грани-
ците на Реалността са видими само за този, чи-
ето око наблюдава за нея.

Анастасия: Също така има много читатели с богат 
жизнен опит, които според мярката на днешното обще-
ство са успели в живота си, достигнали са много, по-
лучили са възможност да променят много неща в на-
шия свят. Знанията задянали Душата им и резонанса 
от съприкосновението с тях не им дават покой. И ма-
кар да задават логични въпроси, базирани на опита от 
техния живот, същността на въпросите им извира от 
духовното. Чувства се, че тези хора искат да знаят от-
говора не от празноглавие, а от потребността да про-
менят света към по-добро. Един от тези въпроси сче-
тох за съществен и бих искала да ви го задам, защо-
то отговорът може из основи да промени светогледа на 
хората и да повлияе на глобалния избор на цивилиза-
цията. Въпроса е следния: „Има ли такива Знания, ко-
ито хората не биха могли да използват за военни цели, 
но тази информация може да разхлаби статуквото на 
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официалната наука и да доведе търсещия ум до пря-
ко научно доказателство за произхода на материал-
ния свят от Духовния, тоест, че светът е създаден 
от Бога?“

Ригден: Да, виждам, че този въпрос произлиза от чо-
век, жадуващ за Истината... Какво да се прави, щом 
хората вече задават такива въпроси, значи е дошло 
времето да му се даде отговор. Да, има такива Знания. 
Те са свързани с Астрономията, или по точно с наука-
та астрофизика, която изучава явленията в космиче-
ското пространство, еволюцията и взаимодействието 
на космическите тела и техните системи. Отчитайки, 
че на днешен етап на развитие в астрофизиката се из-
ползват нови открития на съвременната физика, вли-
зат в употреба най-новите достижения на научно-тех-
ническия прогрес, следователно сведенията, с които 
ще бъде обогатена в много отношения ще способстват 
за развитието на самата физика, като наука изучава-
ща общите закономерности на явленията в природата. 
А ако хората достатъчно дълбоко навлязат в закони-
те на физиката, те ще могат по научен път да достиг-
нат до реално доказателство за първичността на Ду-
ховния свят и вторичността на материалния. Следова-
телно това ще промени качеството и смисъла на живо-
та на хората и ще открие още един път за постигането 
на Истината, а именно – чрез науката.

Анастасия: Тези знания биха били изключително на 
време. Доколкото ми е известно астрофизиците се оп-
итват да изследват еволюционните проблеми и да от-
говорят на вечните въпроси: „Какво е било?“ и „Как-
во ще бъде?“. Въпреки сериозния скок в науката на 
хората им е доста трудно да направят това. И за това 
има много причини. Известно е, че знанията за звез-
дите на днешен етап в много отношения се основа-
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ват на спектралния анализ на електромагнитното из-
лъчване на небесните тела,  тоест на информацията 
получена благодарение на слабите електромагнитни 
вълнови потоци, идващи от тези тела на Земята. И 
всичко това без участието на видимия за човешкото 
око вълнов спектър, – радиовълни, инфрачервени, ул-
травиолетови, рентгенови излъчвания, гама-излъчва-
ния – електромагнитни вълни с различна дължина на 
вълната, която е или по-дълга или по-къса от види-
мия спектър. Като цяло, каквито прибори са изобрете-
ни благодарение последните достижения на науката, 
това са и видели.

Ригден: Сред космическия океан с множеството си 
вълни от най-различна природа, тези известни на 
днешната наука електромагнитни вълни заемат едва 
една малка част от  спектъра на излъчванията. 

Анастасия: В това е и проблема. Та нали труда на 
съвременните астрофизици е подобен на човека, кой-
то се опитва да разбере какво представлява целия 
този външен свят, надничайки през миниатюрния от-
вор показващ много малък участък на материалния 
свят, при това от далечното минало, а не настояще, 
какво остава да говорим за бъдещето. Ако си зададем 
въпроса какво представлява светлината съгласно раз-
биранията на днешната наука, то в тесния смисъл на 
това понятие отговора ще бъде такъв  – светлината е 
електромагнитна вълна в определен честотен диапа-
зон възприеман от човешкото око, а в широкия – оп-
тическо излъчване. Отчитайки известната на учените 
скорост на разпространение на светлината, не е учуд-
ващо, че виждат множеството явления свързани със 
звездите, като събития от далечното минало. Тоест в 
същност наблюдават процеси, които са се случили ми-
лиони години назад...
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Ригден: (с усмивка): Е, да... когато вида хомо сапиенс 
още не е съществувал на тази планета,

Анастасия: Получава се много интересно... Учените 
смятат, че съвременният човек се е появил не по-къс-
но от 40 хиляди години назад, а първите „достоверни“ 
Homo, като представители на човешки род на Земята – 
около 2 милиона години назад. И ако отчетем, че свет-
лината от мъглявината Андромеда, като една от най-
близките галактики пътува до нас повече от 2 мили-
она години, то така и излиза, че виждаме не това, ко-
ето се случва сега, а това, което се е случило някога, 
когато на земята не е имало и следа от човешко при-
съствие.

Ригден: Така е. А какво остава да говорим за далеч-
ните извънгалактически обекти. Хората ги виждат в 
това състояние, в което са били милиарди години на-
зад. Звездите, дори и тези с най-кратък живот, живе-
ят много по-дълго в сравнение със същата тази човеш-
ка цивилизация. А пък за обикновения човек изобщо 
няма какво да говорим, който за своето мимолетно съ-
ществуване като „разумен субект“, често дори и не 
разбира истинското си предназначение, какво остава 
за голямото. Неговия живот е, като парата, появява се 
за миг и на момента изчезва...

Освен това самото човечество се отнася към бързо де-
градиращите цивилизации. Макар че на хората пе-
риодически се дават Знанията, но в повечето случаи 
тези Знания още не успели да се появят в света биват 
използвани за придобиване на власт над себеподоб-
ните. Тъкмо това е човешкия избор, в полза на Живо-
тинското начало. Само малцина успяват да се възполз-
ват от тези Знания за своето духовно развитие. Резул-
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татът от избора е подобен на водата, приемаща 
формата на един или друг съд.

Анастасия: За съжаление това може да се наблюда-
ва и в днешни дни, където човек живее в робството на 
своите собствени страсти. Не далечен пример: около-
земното космическо пространство хората започнаха 
да усвояват практически след изобретяването на ба-
листичната ракета и атомната бомба.

Ригден: Ако човек не промени глобално своите прио-
ритети в мисленето в посока към духовното, то циви-
лизацията я чака трагична участ. Такива цивилиза-
ции, като правило са кратковременни и съществуват 
в сравнително кратък времеви диапазон, защото сами 
се унищожават във войните.

Анастасия:  Да, сто години, както и хиляда са нищо 
в сравнение с мащабите на Вселената. Разбира се, що 
се касае за смъртния човек, то за никакви глобални 
практически наблюдения над космическите обекти не 
може да се говори.

Ригден: Човешкия живот е миг, и това е самата исти-
на. Но човека – това е нещо много повече, от колкото 
едно тяло. Затова много от знанията са се давали на 
хората изначално, преди всичко, относно явления не-
видими за човешкото око. Така че, хората от древност-
та са знаели и за устройството на света, и за Вселена-
та, и за многоизмерността на човека, неговите същно-
сти и предназначение. Друг е въпроса по какъв начин 
тези знания са били узурпирани от човешкото Его,  
изкривявани до неузнаваемост от ограничения мате-
риален ум, а и в какъв вида са се съхранили до днеш-
ни дни.
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Анастасия: Уви, умишлено в наши дни, всички тези 
знания на древните народи се поднасят на хората, 
като митология и древни „примитивни вярвания“. А 
„неудобните факти“ свидетелстващи за същите тези 
знания от древните хора, за които до скоро не е знаела 
дори и съвременната наука просто не се коментират. 
Нещо повече, цялата наука се гради изключително на 
базата на материалистичното мислене. В астрофизи-
ката например, за изучаването на космическите явле-
ния често се използват аналитични методи за изграж-
дането на теоретични предвиждащи модели.

Ригден: (усмихвайки се): На скърцащата талига на-
речена материалистичен мироглед в истинската наука 
далече не ще стигнеш. Все едно, рано или късно истин-
ският учен ще достигне до такива научни хоризонти, 
където съществуващите основи, на които се гради ця-
лата логическа връзка на човешките умозаключения 
ще бъдат абсолютно неприложими. Днес хората често 
се опитват да обяснят невидимото въз основа на при-
мерите от видимото. Ето че се получава „трагедия от 
човешкия ум“, в много от случаите се случва несъот-
ветствие на теориите със случайно откритите факти. 
И същите тези учени до ден-днешен нямат точни опре-
деления за това, какво например представлява елек-
тричеството, гравитацията или пък черната дупка. А 
и на това отгоре си служат с тези понятия. Но за да се 
вникне и разбере глобално природата на тези явления 
е необходим фундаментално различен светоглед, ка-
чествено различен от материалистичния.

Анастасия: Разбирането на явленията от позицията 
на Духовния свят?
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Ригден: Точно така.

Анастасия: Вие някога споменахте, че „Вселената е 
толкова голяма, че не е възможно да се събере в чо-
вешкото съзнание. Но в нея няма ни едно празно мяс-
то, където да се забоде и най-тънката медицинска игла 
без върха и да докосне нещо“.

Ригден: Това действително е така. И отговаряйки на 
зададеният въпрос аз засегнах едва няколко важни 
теми от астрофизиката, естествено в достъпна за чо-
вешкото възприятие форма. Но разбирането същ-
ността на казаното, може да даде на хората за-
нимаващи се с наука глобално друг поглед вър-
ху устройството на света.

Ще започна с шаблонната за днешния начетен ум съ-
временна теория на Големия взрив, който се е случил, 
както смятат учените при раждането на Вселената. 
Тази популярна хипотетична теория те аргументират 
със законите на термодинамиката. Съгласно дадено-
то предложение, Вселената е била свита в точка, след 
чийто Взрив са се появили обекти с маса милиард тона 
и с размерите на един протон.

Анастасия: Както се казва, с каквото разполагат на 
днешен ден, с това се и аргументират. Учените смятат, 
че достатъчно добре са усвоили този раздел на физи-
ката, изучаващ законите на топлинното равновесие и 
превръщането на топлината в други видове енергия. 
А и самия термин „термодинамика“ в превод от гръц-
ки език много добре характеризира техните спорове 
в научните среди: „therme“ – „горещина“, „топлина“; 
„dynamikos“ – „силен“. Там във всяка дискусия само 
пепел и жупел.
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Ригден: Разпалената реч все още не е образованост, 
както и една буря – това не е сезона на дъждовете. 
Силния в спора се радва, когато победи един, а знае-
щия носи полза на хиляди.

Анастасия: Доколкото ми е известно в съвременна-
та наука съотношението на „силните“ и „знаещите“ 
е катастрофално, в смисъл огромния брой на първи-
те и незначителния брой на вторите. Знаещия човек в 
кой да е колектив цена няма. Той е като протон (в пре-
вод от гръцки език означава „prōtos“ – първи), защото 
това е елементарна частица винаги притежаваща по-
ложителен заряд и влизаща в състава на всички атом-
ни ядра. Така е и знаещия човек, на когото може да се 
каже, че се държи цялата наука в този колектив.

Ригден: Така си е. Надявам се, че Знанията, които ще 
получат хората, ще увеличат количеството на знаещи-
те не само в науката, но и в обществото, и ще проме-
нят разбиранията в света, в това число и във въпроси-
те за произхода на Вселената. Както вече казах, днес 
хората наивно предполагат, че Вселената е била свита 
до размера на точка, а след нейния „голям взрив“ са се 
появили обекти с маса от милиард тона и размера на 
протон. Още повече това погрешно предположение от 
ума гласи, че дадените обекти не се явяват нищо дру-
го, освен микроскопични черни дупки. Уви, принуден 
съм да разочаровам разпалените „теоретици“, такива 
обекти с размера на протон и маса от милиард тона не 
съществуват.

Но съществува следното явление в космическа-
та природа – това са обекти, образуващи се от 
информационни клъстери (съединения) по вре-
ме на изхвърлянето на информацията при раз-
пада на материята, когато последната попадне в 
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зоната на действие на черната дупка. Най-голе-
мите и „тежки“ съединения, които могат да об-
разуват информационните клъстери – това са 
обекти с размер малко по големи от протон и 
маса малко по-малка от един грам, по-точно 0,8 
грама. Тези обекти имат много кратък живот, 
тоест съществуват едва част от секундата, след 
което се разпадат на отделни „блокчета“ (гра-
дивни елементи). Образуването на такива обек-
ти е пряко свързано с така наречените от хора-
та черни дупки във Вселената.

Анастасия: Обекти малко по-големи от протон? Съ-
гласно последните изследвания радиуса на протона 
съставлява 0,84184 фемтометъра (1 фм = 10-15 метра). 
Ако отчетем казаното от вас, че дадения обект прите-
жава маса малко по-малка от един грам, то се получа-
ва реално „тежък“ обект за микрокосмоса. Това дейст-
вително е много интересна информация. Във връзка с 
нея, у хората като минимум, могат да възникнат поне 
три въпроса. Какво представляват информационните 
клъстери „блокчета“? Какво означава изхвърляне на 
информацията от материята? И по какъв начин обра-
зуването на тези частици е свързано с черните дупки 
във Вселената?

Ригден: В този материален свят всичко, в това число 
и известното ни днес, от субатомните частици до ато-
ма, от прашинките на твоите обувки до звездните съ-
единения в далечния космос, съществува благодаре-
ние на подредеността на информация. Именно  подре-
дената информация създава материята, задава и свой-
ства, обем, форма, маса и други характеристики. Об-
ръщам внимание, че ние говорим не за информация-
та във вида в, който се възприема от обикновения чо-
век, а за малко по различно нейно проявление. Макар 
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че, дори и в обичайното за човека тълкуване на дума-
та „информация“ има няколко значения, в това число 
„разсъждаване, обучаване, разясняване“, „придаване 
на вид, форма, формиране, създаване“

За по-добре възприемане, условно ще наречем тази 
подредена информация - „информационни блокче-
та“. Какво представляват информационните блокчета 
на практика? Ще обясня това с асоциативен пример.  
Представи си, че си решила да проведеш своеобразен 
експеримент. За това ти е нужна вода, стъклен аквари-
ум и блокчета. Нека си представим, че тези блокчета са 
с тегло, все едно са направени от пенопласт и цвета им 
не е бял, а прозрачен. Твоите действия са следните: в 
празния стъклен аквариум ти сглобяваш от пеноплас-
товите прозрачни блокчета красив замък (все едно си 
играеш с детски конструктор) с много стаи, кули и т.н. 
При съединяването на един прозрачен блок с друг се 
появява определена окраска, която е видима за окото 
ти. Тоест в главата си имаш план, как да направиш 
замъка, имаш воля да го сътвориш и имаш сила,   при-
лагайки всички тези сили, ти строиш с този необик-
новен материал. По нататък, вече си сглобила замъ-
ка, който благодарение на тези съединения е станал 
видим и вече можеш да се радваш на неговата красо-
та, обем и сложност на архитектурата.

После, изпълваш аквариума с вода. И какво се случ-
ва? Да предположим, че водата  запълва аквариума с 
такава сила (налягане), че напълно разрушава постро-
ения от теб замък. При това пенопластовите блокчета, 
някогашни съставни части от стените, покрива и дру-
ги части на замъка започнат да изплуват на повърх-
ността на водата: някои отделно превръщайки се от-
ново в невидими, а други в групи – клъстери, които си 
остават видими за окото, защото са съединени помеж-
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ду си. В края на краищата цялата тази конструкция 
под налягането на водата се разпада на съставните и 
блокчета, които отново възвръщат своя първоначален 
вид – стават прозрачни и от твоя замък не остава ни 
следа. А сега ако източиш цялата вода от аквариума, 
пенопластовите прозрачни блокчета ще паднат на дъ-
ното.  Сами по себе си без твоята воля, план и усилия, 
не могат да се подредят в красив замък. Това ще бъде 
само хаотична купчина пенопластови прозрачни блок-
чета, невидими за окото. Можеш колкото си искаш да 
друсаш и клатиш аквариума, ако ще и цяла една веч-
ност ги бъркай, но замък от тях никога няма да стане 
докато не го построиш отново.

Така че тези условни прозрачни блокчета, са образ-
ното сравнение на информацията, която създа-
ва материята, задавайки и определени параме-
три: форма, обем, маса и т.н. А видимия замък 
– това вече е и един от материалните продукти  от 
подредеността на информацията, при която се 
образуват елементарните субчастици, съста-
вящи атомите, молекулите, химическите съе-
динения и т.н., тоест материята във Вселена-
та. И накрая волята, плана на съоръжението и 
приложената сила – това са основните състав-
ни сили на духовния свят, които се проявяват 
в този свят.

Анастасия: Искате да кажете, че в основата на цяла-
та материя е информацията?

Ригден: Правилно. Същия този атом се състои от еле-
ментарни субчастици, които на свой ред се състоят от 
определен брой информационни блокчета. И това е 
така, с каквото и да се докоснеш във Вселената. Доста-
тъчно е да се отхвърли (махне) информацията, и всич-
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ко, което ние наричаме материя изчезва, както дупка-
та на геврека след, като го изядем.

Анастасия: Тоест елементарното обяснение е: Докато 
има геврек – има дупка, след като изядем геврека из-
чезва и дупката. Така изчезва и материята? Няма ин-
формация – няма материя?

Ригден: Съвършено вярно. Между другото, един ин-
тересен факт: количеството на материята във Вселе-
ната постоянно варира, колебанията, както към ней-
ното увеличение, така и към нейното намаляване би-
ват доста сериозни. При това количеството инфор-
мация винаги е стабилно, благодарение, на ко-
ето общата маса на Вселената от деня на нейно-
то Сътворение и до ден-днешен не се е промени-
ла нито на една милиардна от грама.

Анастасия:  Да, тук има над какво да се позами-
слим. 

Ригден: Така, че, количеството на информацията във 
Вселената е постоянно от деня на нейното Сътворе-
ние. Но дори и едно информационно блокче да изчез-
не, то ще изчезне и цялата Вселена.

Анастасия: Изчезва част – изчезва и цялото. Сега за-
почвам да разбирам как ще свърши историята с раз-
ширяването на Вселената. 

Ригден: Вселената просто ще достигне до определен 
момент на разширение и ще изчезне. Всичко е гени-
ално, и както винаги, просто... Тези информационни 
блокчета на мирозданието никога и никъде не изчез- на мирозданието никога и никъде не изчез-
ват, тоест не напускат предела на Вселената (в на-
шия пример – аквариума) и съществуват в нея в стро-
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га подредба. Акцентирам внимание, че сами по себе 
си информационните блокчета, без определен план 
за изграждане и волята на Строящия, щяха да бъдат 
една неподредена камара (хаос на дъното на аквари-
ума). А що се отнася за материалния свят на Вселена-
та, то тези информационни блокчета, заедно с други 
характеристики при формирането на материята оп-
ределят и параметрите на нейната маса. Те опреде-
лят конкретното място в мирозданието на съз-
дадената материя (нейните координати). Имен-
но подредбата на информацията, тоест стро-
гото разположение  на самите информацион-
ни блокчета, различават кварка от квазара. Да 
го кажем така, подредеността на информация-
та „съгласно генералния план“ прави Вселена-
та жива.

Анастасия: Тоест искате да кажете, че всичко в този 
свят е строго подредено и съществува благодарение на 
определения план, воля и сила на Строящия. Но това 
доказва, че нашата Вселена е създадена по изкуствен 
начин, а не се е образувала хаотично, сама по себе си, 
както предполагат!

Ригден: Абсолютно вярно, и това не е сложно да се 
докаже по научен път! Изобщо не е сложно, ако се 
следва  указаната посока, зададена в твоите пре-
дишни книги и се сумира тяхната информация с 
информацията, изложена тук, а също така и с по-
следните достижения на науката... Живота във 
Вселената се гради на постоянния информационен 
обмен, което привежда в движение материята, коя-
то взаимодействайки помежду си, предизвиква пър-
вични физични и химични реакции. Вследствие на 
това се случват най-разнообразни процеси, напри-
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мер, взрив на масивни звезди, зараждане на нови 
тела и т.н.

Анастасия: Между другото, относно взривовете на 
масивните звезди... Знаете ли, интереса към астроно-
мията и точните науки в мен възникна тъкмо след, 
като разказахте, как по време на активната дей-
ност на Агапит Печьорски, конкретно през ля-
тото на 1054 година, на небето се е появила ярка 
звезда, която се виждала дори и през деня. Вие 
още тогава уточнихте, че това е била светлина, дости-
гнала до Земята от взрива на свръхнова звезда, коя-
то се е намирала в съзвездието Телец (или Бик) в на-
шата Галактика. Четох, че остатъците от взрива на 
свръхновата днес се наблюдават, като разширяваща 
се Ракообразна мъглявина и в центъра и се намира не-
утронна звезда (пулсар), в която се е превърнала взри-
вилата се свръхнова звезда. Интересно е, че лъча от 
радиовълните на същия този пулсар и до ден-днешен 
обикалят Земята, все едно лъч от въртящ се морски 
фар в качеството си на сигнал за корабите.

Удивително, това е била първата неутронна звезда във 
Вселената, която учените започнали да отъждествя-
ват с остатъците на свръхнова звезда. Бях изумена 
от факта, че нейните размери, както предполагат, са 
едва 25 км, тоест звезда с размерите на град,  черпей-
ки от енергията на гигантската Ракообразна мъгля-
вина. Плътността на неутронната звезда е много го-
ляма. Най-интересното е, че в последно време започ-
наха да засичат неочаквано силни гама-излъчвания 
от този пулсар.
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Ригден: В последно време много интересни неща се 
случват не само на нашата планета, но и в космоса.

Анастасия: Да, процеса на зараждане на новите звез-
ди е изключително интересен и познавателен.

Ригден: (с усмивка): Безусловно, но той е и изклю-
чително разрушителен за много съвременни теории... 
Работата е там, че видимия процес на формирането на 
звездите, който в днешно време могат да наблюдават 
учените, започва от формирането на звездното ядро. 
С други думи, астрономите, независимо от днешното 
оборудване, са способни да „засекат“ (да видят, фикси-
рат) зараждането на нова звезда единствено на етапа 
на формиране, когато са налице плътните газово об-
лаци. Тоест, когато вследствие на взаимодействията 
на материята, започне да се излъчва енергия, по точ-
но това, което наричаме „светлина“. И чак след изуча-
ване на спектъра, указващ уплътняването, свиването 
на отделни участъци на газовите облаци се правят за-
ключения за образуването на нова звезда. И въпреки 
това, астрономите не могат да си отговорят на въпро-
са, как си взаимодействат тези облаци и какво ги кара 
да се уплътняват. Както не могат да отговорят от къде 
се взимат и защо възникват тези газови облаци и още 
повече, как от това оскъдно количество материя, на-
мираща се в тези облаци се образуват не само единич-
ни звезди, но и цели звездни масиви. 

Работата е там, че всички съвременни теории, от об-
щата теория на относителността на Айнщайн до за-
коните на термодинамиката, са основани на взаимо-
отношенията между „видимата материя“ и логическо-
то предсказване на нейното поведение. Макар че тук е 
пълно с въпроси. На пример, нека вземем черните дуп-
ки във Вселената – тези загадъчни, неизучени от съ-
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временната наука обекти, поглъщащи материята. Но 
преди да разгледаме този въпрос, както и разкриване-
то на обектите, образуването, на които пряко е свър-
зано черните дупки, бих искал първо да разбера как-
во ти е известно относно черните дупки?

Анастасия: Е, не чак толкова много, колкото би ми 
се искало... Черните дупки са невидими за външния 
наблюдател, защото не излъчват нито светлина, нито 
каквото и да било друго известно на науката излъч-
ване или тела. В днешно време се опитват да ги фик-
сират единствено по косвените признаци, изучавай-
ки тяхното взаимодействие със заобикалящата ги ма-
терия... Смята се, че черната дупка изкривява, както 
геометрията на пространството така и времето около 
себе си.

На дадения етап на развитие на астрофизиката, се 
предполага, че черната дупка – това е някакъв лока-
лен участък от космическото пространство, образуван 
при неограничено гравитационно свиване на масив-
ните космически тела. Както разбирам, това е своеоб-
разно гравитационно гробище, в което каквото попад-
не изчезва завинаги. Границите на този участък се 
нарича хоризонт на събитието. А неговия радиус – гра-
витационен радиус. Счита се, че той зависи от количе-
ството материя всмукана от дупката. Заедно с расте-
жа на масата на черната дупка, линейно расте и ней-
ния размер, тоест, нейния радиус се увеличава. Разме-
рите на този обект могат да бъдат различни...

Съвременната теория на звездната еволюция разглеж-
да образуването на черните дупки като резултат от 
разпадането на масивните и свръх масивни звезди. 
Както разбирам, когато ядреното гориво се изразход-
ва и термоядрените реакции в ядрото на звездата спи-



26

рат, високата температура и налягане, които са въз-
препятствали свиването на звездата под въздействи-
ето на собствената гравитация спадат. Ако масата на 
звездата е по малка от масата на три Слънца, то тя 
няма да стане черна дупка, а само ще се превърне в 
неутронна звезда или бяло джудже. А вече ако звез-
дата има маса по голяма от масата на три Слънца, то-
гава учените предполагат, че катастрофалния колапс 
не може да бъде избегнат. Цялата и материя бързо ще 
отиде отвъд хоризонта на събитието и звездата ще ста-
не черна дупка. 

Изхождайки от същата тази съвременна теория на 
звездната еволюция се счита, че сред 100 милиарда 
звезди трябва да има като минимум 100 милиона чер-
ни дупки. И само в нашата галактика би трябвало да 
блуждаят хиляди черни дупки, поглъщащи всичко, 
което „по невнимание“ застава на пътя им, газови об-
лаци, звезди и т.н. Има предположения, че в центъра 
на Галактиката могат да се намират свръх масивни 
черни дупки с маса от милиарди Слънца.

Ригден: Е, какво, не е лошо. Имаш приблизителна 
представа на каква основа тъпче теорията на офици-
алната наука, извършвайки в техните дискусии, раз-
ходка в затворен кръг.

Анастасия: Може да не зная тънкостите от всич-
ки тези дискусии, но както се казва обща предста-
ва имам... Ето какво още ме заинтригува. Предпола-
гам, че вътре в черната дупка поради неимоверната 
гравитация силно е изкривено времето и простран-
ството. Обикновената евклидова геометрия там може 
да бъде просто не справедлива, защото паралелните 
прави могат да започнат да се пресичат и т.н. Даже се 
изказват мнения, че всичко в черната дупка по идея 
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би трябвало да се струпа в центъра, където в послед-
ствие звездното вещество може така да се свие, че да 
се превърне в безкрайно плътна точка, тоест може да 
възникне така наречената гравитационна сингуляр-
ност.

Ригден:  Просто теоретиците се опитват да подве-
дат своите умозаключения под скалъпената теория 
на Големия взрив. Според тях, той се е случил тък-
мо от такава безкрайно плътна точка, където е била 
концентрирана и свита цялата материя във Вселена-
та, а когато в тази „точка“ нещо е провокирало Го-
лемия Взрив, материята започнала да се разпръсква 
във всички посоки и започнал процеса на разшире-
ние на Вселената. Поради това, че изникват множе-
ство въпроси, на които учените от позицията на ма-
териалистичното мислене не могат да отговорят, се 
ражда тази бъркотия в съвременните теории. Авто-
рите просто се натикват един друг в задънена улица. 
Те се опитват да обяснят нещата, използвайки налич-
ната база от данни. А в резултат на така построена-
та теория за произхода на Вселената и същите тези 
черни дупки, при тях се получава, както в историята 
за слона. Тоест вместо да разгледат въпроса от къде 
се е взел слона, защо се движи и защо се храни, се 
разглежда траекторията на движение на слоновете в 
африканската савана, вероятността, каква растител-
ност могат да изядат по пътя си, какво расте в тази 
местност и какви свойства притежават тези растения. 
Точно така се получава и при учените: каквото виж-
дат за това и разсъждават, а всичко, което не могат да 
видят и не се припокрива с техния формат на мисле-
не и мироглед просто не съществува.

Анастасия:  Но най-смешното в цялата тази съвре-
менна теория според мен са, тези така наречени „пър-
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вични черни дупки“. Учените предполагат, че те са се 
образували веднага след Големия взрив, приблизител-
но преди 14 милиарда години, когато е започнало раз-
ширението на Вселената. Има мнения, че черната дуп-
ка винаги е готова да погълне кое да е излъчване или 
вещество, при това увеличавайки своята маса. Според 
представите на тези учени размерите на черните дуп-
ки могат да се колебаят: от свръхмалка (с маса едва 
1015 грама, която видите ли можела да се съхрани и 
до наши дни в просторите на Вселената), до свръхги-
гантска, хипотетично намираща се в центъра на га-
лактиката.

Даже да приемем за вярно тяхното твърдение, че след 
Големия взрив материята е започнала да лети във 
всички посоки с максимална възможна скорост в про-
дължение на милиони години и след това се е образува 
една свръхмалка черна дупка с маса едва 1015 грама, 
но с незадоволим „остър гастрономически апетит“, то 
сега вместо Вселена щеше да има една безкрайно го-
ляма черна дупка.

Ригден: Радвам се, че разбираш. При тези теоретич-
ни разчети, Вселената щеше да престане да съществу-
ва, като минимум, още преди пет милиарда години.

Анастасия: Справедлива забележка. А като цяло, те-
мата за черните дупки си е доста интересна и завла-
дяваща, особено, когато четеш трудовете на хора, ко-
ито се стремят към познанието, към разкриването на 
Вселенските тайни и пишат за хората. Но истината е, 
че е пълно и с трудове, където авторите разсъждават 
за черните дупки явно от скука. Очевидно са ги писа-
ли, както се казва в поговорката: „където кихнел – за-
петайка, където хлъцнал – двоеточие, а където го за-
сърбяло – точка“... Така че за мен като страничен на-
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блюдател на перипетиите в науката свързани с черни-
те дупки се изгражда впечатлението, че: „В науката по 
този повод е известно, че нищо не е известно“.

Ригден:  Нещо подобно е и самата ситуация. Много 
учени се заблуждават, съсредоточавайки своите сили, 
а много често и прекарвайки целия си живот в разви-
тие на теории водещи до задънена улица. На хората 
просто не им стига елементарното: Знание и ориен-
тир в посоката на изследване. Имайки такива ори-
ентири е напълно възможно да се постигне революци-
онен скок не само в науката, но и в развитието на са-
мото общество. Информацията, която вече разказах и 
тепърва ще разкажа съм уверен, че ще бъде от полза, 
естествено ако се подкрепи и от човешкия избор.

Анастасия: И какво всъщност представлява черна-
та дупка?

Ригден: Всъщност това, което наричат черна дупка 
в мащабите на Вселената, е изключително кратко-
временно явление, което не притежава никак-
ва маса. Появяването и изчезването на черни-
те дупки във Вселената, независимо от техния 
брой не нарушава закона за устойчивостта на 
общата маса във Вселената.  Даже и най-голяма-
та черна дупка съществува в много кратък ин-
тервал от време и нейната маса е равна на нула. 
Но нейната роля в астрофизичните преобразу-
вания е колосална.

Асоциативно бих я сравнил с мисълта. Нали мисъл-
та също не се вижда. Не е възможно да бъде претегле-
на или пипната, но тя съществува, щом се е появила 
в нашето съзнание. Мисълта има обем (да го наречем 
информационен). Тя има много кратък живот, защото 
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много бързо бива заменяна от други мисли. Тя няма 
маса, но може да има колосални последствия в матери-
алния свят. По същество, това е едно Нищо.

Анастасия: Нищо? За настоящия човек понятието 
Нищо – в най-добрия случай означава вакуум.

Ригден:  Изобщо не е празен този вакуум. Прост 
пример. В междузвездното пространство преоблада-
ва така наречения от хората висок вакуум. Неговата 
средна плътност е по-малко от 1 молекула на кубичен 
сантиметър. А ако вземем за сравнение дори и най-
разредения вакуум, който са създали хората, то там 
се намират средно около 100 000 молекули на куби-
чен сантиметър. Учените вече разбират, че даже пъл-
ния вакуум, в който се предполага пълно отсъствие 
на частици, не се явява „абсолютно празен“, лишен от 
всякакви свойства. Едва в днешно време съвременна-
та науката достигна до теорията на физическия ваку-
ум, както учените нарекоха низшето енергийно със-
тояние на квантовите полета. Физическия вакуум в 
тази теория се характеризира с отсъствието на какви-
то и да било частици, но в същото време съдържа все-
възможни виртуални частици. Но съществува и дру-
га теория (вярно, упорито не признавана от „офици-
алната наука“), в която се разглежда зараждането на 
частиците и античастиците (шестте класа) от първич-
ния вакуум по пътя на неговото разслояване по спина 
и появяването на левите и десни торсионни полета – 
своеобразни катализатори, провокиращи зараждане-
то на грубата материя.

Кой е по близо до Истината, еднозначно, ще отсъди 
времето. Проблема е там, че много учени желаейки да 
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постигнат Истината, всъщност се сблъскват с нейното 
лъжливо отражение в своето съзнание. Бързат да пуб-
ликуват и огласят най-удобните за тях теории и про-
дължително време да защитават тяхната „правота“, 
изразходвайки за това години от своя живот, своите и 
чужди „нерви“, без да се замислят за дълбоките при-
чини пораждащи подобна инверсия в тяхното съзна-
ние. На хората в същност още много не им е ясно за 
невидимия свят, за това колко е силен Животинския 
разум в този свят и колко е важно  всеки човек да се 
грижи за своята духовна чистота. Тъкмо последното 
разкрива Истината отвъд предела в своята изначал-
на природа.

Анастасия: Да, аз си спомних за тази теоретическа 
схема на зараждане на частиците и античастиците. 
Просто удивително, там всичко е построено по същата 
схемата на наклонения кръст... Веднъж вие много на-
ходчиво сравнихте Вселената с океана, в който всич-
ко е запълнено до предела. А какво представлява чер-
ната дупка ако я разглеждаме използвайки това асо-
циативно сравнение с океана?

Ригден: Черната дупка във Вселената прилича ус-
ловно казано на въздушен мехур във водите на океа-
на. Но само изглежда, а не съответства, защото меху-
ра във водите на океана е изпълнен с въздух, а черна-
та дупка в просторите на Вселената не е запълнена с 
нищо, базирайки се на човешкото разбиране за даде-
ното явление.

Анастасия: Казано по друг начин, черната дупка – е 
едно Нищо, нещо несвойствено за материални свят?
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Ригден: Може и така да се каже.

Анастасия: Вие споменахте, че ролята на черната 
дупка в астрофизическите преобразувания във Все-
лената е колосална. Моля ви разкажете малко по-под-
робно за това, за основните и функции, дори и да е на 
чисто асоциативно ниво.

Ригден: Е, какво пък, функциите на черната дупка 
може условно да се сравнят с имунната реакция, по 
точно с имунните клетки в човешкия организъм, кои-
то го защитават от различни болестотворни възбуди-
тели, идентифицирайки и унищожавайки такива па-
тогени или преродени клетки от самия организъм (ра-
кови клетки) и т.н.

Ако в нашия организъм попадне чужд агент, било 
то вирус или патогенен микроб, имунните клетки 
го намират и унищожават. Или когато някоя клет-
ка или група от клетки стават дефектни, излизат 
от строя и започват безконтролно да се делят, и тук 
имунните клетки въдворяват ред унищожавайки 
ги. Но това сравнение също не е много правилно по 
отношение на черните дупки във Вселената, защо-
то имунните клетки постоянно обикалят простори-
те на човешкия организъм в търсене на „нарушите-
лите“ на реда.

А пък черните дупки се появяват моментално, 
все едно от Никъде, при това там, където това е 
необходимо и отново в това Никъде изчезват об-
ратно. При това изчезват на мига, често (но неви-
наги) оставяйки след себе си в материалния свят цели 
формирования от фрагменти на звезди и огромни об-
лаци от прах и газове, които е лесно да бъдат просле-
дени с помощта на съвременното оборудване. Тази ос-
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татъчна материя след унищожаването на основната 
„патогенна“ материя, е подобна, да го кажем така, на 
боклука паднал от конвейера в цеха за надробяване и 
преработка на камъка.

Трудно е да бъде обяснено, как Нещо се появява от 
Никъде, унищожава цели съзвездия и отново изчез-
ва в Никъде. При това черната дупка действи-
телно изкривява сериозно времето и простран-
ството около себе си, също така притежава и ог-
ромно гравитационно притегляне, въздейства-
що на заобикалящата я материя. Черната дупка 
– това е единственото, което можем да наречем истин-
ска Пустота – Нищо, защото там според човешката ло-
гика няма нищо материално.

Анастасия: М-да, за хората с научно – материали-
стичен мироглед ще им бъде доста трудно да разберат 
това... Вземайки предвид горе изложената информа-
ция, назрява въпроса, а Кой тогава от Никъде ръково-
ди този процес? Кой констатира наличието на такива 
дефекти във Вселената и способства за възникването 
и изчезването на черните дупки, при това на точно оп-
ределени участъци?

Ригден:  За да се разберат тези процеси, при това, без 
да говорим тях във вид на формули е нужно да се при-
тежава принципно друг мироглед.

Анастасия: Вие споменахте, че масата на черната 
дупка е равна на нула.  А как се преработва матери-
ята, която тя поглъща? Вие казахте, че образуването 
на най-тежките микрообекти във Вселената директно 
е свързано с черните дупки. Значи, все пак трябва да 
има някаква маса?
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Ригден: Аз мисля, че когато разбереш самия принцип 
на „работа“ на черната дупка, въпросите ще отпад-
нат от само себе си. И така, как черната дупка прите-
гля материята и къде изчезва след това тази материя? 
Черната дупка, да го кажем така, това е вид аномал-
на област. Бидейки нематериална структура, тя се по-
явява в тези участъци на Вселената, където произти-
ча определено нарушаване на полетата. Нейната цел – 
е да унищожи материята, която предизвиква тези на-
рушения. Самия факт за присъствие на дадено мяс-
то във Вселената на черната дупка предизвиква прос-
транствено – времево изкривяване.  Тоест тя самата 
активира определени механизми, които изкривяват 
плавния ход на времето в дадения участък от прос-
транството. Това води към определени взаимодейст-
вия, въз основа, на които възниква огромна гравита-
ция, която започва да притегля материята. Смятам, че 
това е ясно?

Анастасия: Да

Ригден:  Тогава да продължим. Когато материята се 
привлича, то обектите, да кажем с размерите на Лу-
ната започват да се деформират още в началото пора-
ди огромните гравитационни сили. А когато матери-
ята започва да навлиза в зоната на акреция, то тъкмо 
там се намира най-мощното гравитационно поле, къ-
дето материята се разкъсва на парчета. Получава се 
своеобразна месомелачка.

Анастасия: Моля ви, уточнете какво означава тер-
мина „зона на акреция“, същия смисъл на тълкуване 
ли има както в съвременната наука? Има се предвид 
акреционен диск, като източник на мощно излъчване, 
който се върти около черната дупка образувайки се 
при попадането (акрецията) на вещества от най-близ-
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ката съседна звезда или междузвезден газ в неговия 
обсег под въздействието на собственото гравитацион-
но поле. Така ли? С други думи материята, сблъсквай-
ки се с черната дупка, започва да се движи по орби-
та около нея, образувайки този същия бързо въртящ 
се диск?

Ригден: Да. По време на такова „материосмилане“ 
има един много важен момент. Силата на притегляне 
е такава, че тя просто разделя информационните бло-
кове един от друг, които вече не е възможно да се на-
мират на своите строго зададени места, тъкмо за това 
се откъсват от своя информационен строй. Веднага, 
след като се загуби информационния строй или под-
редба благодарение, на която е била създадена тази 
материя, като такава, се случва изхвърляне на ин-
формацията от материалната структура и тя изчезва. 
Съществува парадокс, защото черната дупка не вли-
яе на самите информационни блокове, но пряко влияе 
на материята, последната бива силно притегляна, при 
което информационните блокове се отблъскват един 
от друг и вследствие на това – изчезва материята.

Анастасия: Значи информацията не се разрушава. 
Материята е създадена на основата на информацията 
и когато протича изхвърляне на информацията, мате-
рията престава да съществува.

Ригден: Вярно. Ако си представим целия този про-
цес с асоциативния пример на нашия условен експе-
римент, то се случва следното. Представи си, че си по-
строила замък от невидими пенопластови блокчета, по 
този начин, правейки го видим. След това, внимател-
но го вдигаш и го хвърляш в аквариума с вода. Как-
во ще се случи? Естествено, че при допира си с вода-
та, замъка се разлита на своите съставни части. Тоест 
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в нашия случай ще премине в друго състояние: мате-
рията изчезва и остава само информацията във вид на 
тези същите първични невидими пенопластови блок-
чета, които остават да плуват на повърхността на во-
дата. Въпрос: „А къде изчезва самия замък (матери-
ята)?“ Разбираемо е защо въпроса ми те накара да се 
усмихваш. Ще кажеш: „Там, където изчезва и дупка-
та от геврека, след като го изядеш“. И ще бъдеш абсо-
лютно права.

А сега си представи, че аквариума е малко по голям 
и такива като теб, стоящи над аквариума със замъци 
в ръце са поне десетима. И вие практически едновре-
менно хвърляте своите замъци в аквариума. И в мо-
мента на съприкосновението им с водата, пеноплас-
товите блокчета (отделните информационни блокове 
или цели групи) не остават да плуват на повърхност-
та на водата, а веднага се отблъскват от нея (като от 
нещо свръх плътно), все едно топка за тенис от асфал-
та. Представи ли си го? Ето това е в малко изкривен 
вид модела на „работа“ на черната дупка.

Анастасия: А какво се случва с информационните 
групи или съединения? Това все пак е миниатюрна, 
но видима материя. Те все още не са се разделили на 
невидими информационни блокове?

Ригден: (с усмивка): Браво, виждам, следиш вни-
мателно ситуацията... Формата на черната дупка е 
сферична. По време на изхвърлянето на информа-
цията от материята, когато информационните блок-
чета се откъсват от деформиращата се материя, ня-
кои от тях се отделят на цели групи – клъстери. 
Тъкмо това са кратковременните клъстери с маса 
0.8 грама, които във вид на фоново излъчване из-
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лизат непосредствено от „полюсите“ на тази сфера. 
А и самото понятие „полюси“ при сферата е отно-
сително, защото тук има значение позицията на на-
блюдателя и натрупването на преработваната мате-
рия спрямо тази сфера.

Анастасия: Изглежда процеса на случващото се с 
материята около черната дупка, бихме могли още да 
сравним, чисто образно с форматирането на компю-
търния твърд диск, когато цялата информация на 
твърдия диск се унищожава. А защо тези кратковре-
менните обекти живеят само част от секундата?

Ригден: Защото те нямат програма за живот. Те прос-
то се разпадат на отделни информационни блокчета. 
Парадокса е в това, че тези блокчета едновременно 
се намират в две състояния: енергийно и материално 
(във вид на групи от информационни блокчета, кога-
то образуват материална частица). Тоест хем ги има, 
хем ги няма. Самите информационните блокчета ня-
мат маса.  Но именно информацията създава материя-
та с нейната маса, както и пространството, гравитаци-
ята, времето. А с информацията си служи Този, Кой-
то е създал всичко. Той е създал информацията, като 
сила способна да поражда енергии формиращи мате-
рията (в човешките разбирания). 

Между другото, тези същите блокчета при образува-
нето на слабо информационни частици (неутрино и 
тем подобни) в значителна степен изменят „стройна-
та“ теория на относителността на Айнщайн. Работа-
та е там, че някои от тези частици, поради „просто-
тата“ на своята структура слабо си взаимодействат с 
другите частици във Вселената, в голяма степен в на-
шето измерение, което им позволява да се премест-
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ват свободно по безкрайните простори на Вселена-
та със скорост значително надвишаваща скоростта 
на светлината.

Анастасия. Със скорост превишаваща светлината? 
В такъв случай самия факт, че съществуват такива 
частички налага преразглеждането не само на теори-
ята на Айнщайн, но и много други аспекти на съвре-
менната физика. 

Ригден: Безусловно, рано или късно ще се наложи да 
се преразгледат тези теории. Затова пък, това значи-
телно ще подобри разбирането на процесите на взаи-
модействие на материята във Вселената. И най-важно-
то е, че ще приближи човечеството към познанието на 
такива физически проявления, като времето и прос-
транството... Така, че от информационните блокчета 
са изградени и най-бързите, и най-тежките микроо-
бекти в света, както и всичко останало...

Анастасия: Ако хипотетично си представим... неу-
тронна звезда, която е съставена от тези най-тежките, 
краткотрайни обекти, то излиза, че нейния размер ще 
се свие стотици пъти, а нейната маса ще се увеличи, а 
от там и нейното гравитационно свиване. Грубо каза-
но, би ли могло тази звезда да претърпи пълен грави-
тационен колапс и да се превърне в черна дупка?

Ригден: Хипотетично, разбира се, може да си пред-
ставим какво ли не. Но ето, че в реалността това не е 
възможно, защото това не е съвместимо с природата 
на материята. Коя да е материална структура при та-
кова мощно гравитационно привличане просто ще се 
разруши, тоест ще престане да съществува, като ма-
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терия, защото при този процес неизбежно се създават 
условия, които отблъскват информационните блокове 
един от друг. Освен това и гравитационните сили си 
имат свой предел, така, че подобно нещо не е възмож-
но. Нека вземем за пример процесите случващи се око-
ло черната дупка. Тези кратковременни обекти, за ко-
ито разказах се разпадат достатъчно бързо на инфор-
мационни блокове веднага след, като свързващата им 
енергия изчезне. 

За ума възприемащ света от материалистична гледна 
точна тези процеси са трудни за възприемане. Рано 
или късно, човек в своето духовно развитие ще се 
сблъска с пределите на това ограничено възприятие, 
зад което се крие съвсем друг свят и закони. Колкото 
и голяма да бъде една звезда, колкото и слънчеви маси 
да съдържа в себе си, да се трансформира в черна дуп-
ка просто не е възможно, защото не е възможно сама-
та материя да претърпи пълен гравитационен колапс. 
Та нали материята е изградена от тези информаци-
онни блокове. А информационните блокчета са нераз-
рушими, те не могат да бъдат нито унищожени, нито 
променени, и тяхното количество във Вселената 
е стабилно и постоянно.

Анастасия: Сега разбирам, защо самата черна дупка 
има маса равна на нула. Тя просто, като обект от нема-
териалния свят създава условия, сила около, която се 
извършва основното действие, тоест грубо казано ути-
лизира непотребната материя. Подобно на гумичката 
за триене, която почиства повърхността на хартията 
от надписите. Материята изчезва напълно още преди 
да е попаднала изцяло в черната дупка. А от какво за-
виси размера на черната дупка?
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Ригден: Размера на черната дупка зависи от количе-
ството на, да го наречем така, „патологичната мате-
рия“ (по друг начин тази материя не бихме могли да 
наречем), подлежаща на унищожение в дадения учас-
тък на Вселената. Черната дупка може да бъде с раз-
лична големина: и голяма, и малка. За по-добро раз-
биране на тези космически процеси, ще се наложи да 
дам още един пример свързан с човешкия бит. Пред-
стави си, че на човек му е нужно да почисти опреде-
лен участък на двора си от плевели. Той вижда този 
участък и преценя колко сила е нужно да приложи, и 
колко време ще му е необходимо за извършването на 
тази работа. А след това, в едно прекрасно утро оти-
ва на двора и се залавя за планираната работа, при 
това, съгласи се, съвсем неочаквано за самите плеве-
ли. Друга е вече работата, когато е нужно да се почис-
ти цяло поле с плевели. Тук вече за тяхното унищо-
жение на човек ще му е нужна сериозна сила, напри-
мер във вид на селскостопанска техника, привлича-
нето на цяла работна бригада или нещо друго. Тоест, 
приложената сила е правопропорционална на обема 
от работа.

Анастасия: Добър пример... Въобще, в съвременната 
физика до ден-днешен остава отворен въпроса за про-
изхода на масата като такава. Нещо повече, самите 
учени го определят, като фундаментален. Независи-
мо от множеството теории и предложения, няма досто-
верно обяснение защо едни частици притежават маса, 
а други не. Аз самата, докато не се позаинтересувах 
по-подробно по тези въпроси, смятах, че масата е нещо 
стабилно и подразбиращо се от само себе си, характе-
ристика, която притежава всеки материален обект. На 
всички е ясно, че слона е по тежък от мухата, защото 
неговата маса е повече. Но както се оказва, не всичко 
изглежда така, както смятаме ако се гмурнем в микро-
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космоса. Учените са установили, че съществуват час-
тици, наречени от тях самите „елементарни“, с маса 
равна на нула. Един от представителите на тези час-
тици без маса (в състояние на покой) се явява извест-
ният на всички фотон, светлинния квант.

Ригден: Това действително е въпрос, на който наука-
та до ден-днешен не може да отговори, защото е огра-
ничена в рамките на предложените теории. А тези те-
ории, без да обръщаме внимание на все по-голямото 
им усложняване, все още не са способни да дадат дос-
товерни отговори на такива важни въпроси, свързани 
с доста по-дълбоко разбиране устройството на Вселе-
ната, на пример: „Какво дарява с маса една или друга 
частица?“, „Защо масите на частиците са различни?“

Смята се , че масата на тялото директно е свързана със 
съдържащото се в него вещество състоящо от атоми. 
Но какво съставлява самия атом? Съгласно съвремен-
ните представи, атомите се състоят от електрони, про-
тони и неутрони. Предполага се, че протоните и неу-
троните са изградени от кварки. И именно електрони-
те и кварките хората считат за реалните елементар-
ни частици...

Анастасия:  Да, предполагат – но не разполагат. Ве-
чната логическа игра на „вярвам – не вярвам“ на жи-
теля на триизмерния свят: каквото не е способен да 
види с помощта на наличните в днешни дни инстру-
менти, то това и не съществува.

Ригден: Всеки човек има свой път за познаване на Ис-
тината, често преминавайки през голямо количество 
проби и грешки. Макар, че чистата мисъл и гъвкавия 
ум позволяват на истинския учен да погледне по-ши-
роко на света, да се отърси от наложените му шабло-
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ни. Въпроса не е в знанията, въпроса е във възприя-
тията на човека.

Анастасия: Най-смешното е, че ако погледнем с не-
превзет поглед на теоретическите описания на пове-
дението на елементарните частици за последните сто 
години, то излиза, че всяка следваща теория се опит-
ва да запуши дупките на предишната, която започва 
да проявява своите дефекти още в процеса на експе-
риментиране. Вероятно е нужен съвсем друг подход по 
този въпрос... Моля ви кажете, какво всъщност пред-
ставлява масата в глобален мащаб?

Ригден: Всичко всъщност е много по-просто, от кол-
кото си го представят хората. Количеството материя 
(нейния обем, плътност и т.н.), а и самия факт на при-
съствието и във Вселената не влияят на общата и маса. 
Хората са свикнали да възприемат материята с присъ-
щата за нея маса единствено от позицията на трииз-
мерното пространство. Но за да се разбере по-дълбо-
ко смисъла на този въпрос, са нужни познания относ-
но многоизмерността на Вселената. Обема, плътност-
та и другите характеристики на видимата, тоест при-
вичната за хората материя в цялото си многообразие 
(в това число и „елементарните“ частици) се променят 
вече в петото измерение. Но масата остава постоянна, 
защото се явява част от общата информация за „живо-
та“ на тази материя до шестото измерение включител-
но. Масата на материята – това е само информа-
ция за взаимодействието на една материя с дру-
га в определени условия. Както вече казах, подре-
дената информация създава материята, задава и свой-
ства, в това число и маса. Отчитайки многоизмер-
ността на материалната вселена, нейната маса 
винаги е равна на нула. Сумарната маса на матери-
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ята във Вселената ще бъде огромна само за наблюда-
теля от третото, четвъртото и петото измерения...

Анастасия: Масата на Вселената е равна на нула? Та 
това директно указва на илюзорността на света, като 
такъв, за което се говори в толкова много древни све-
товни легенди...

Ригден: Ако науката на бъдещето избере указания в 
твоите книги път, ще може без проблем да достигне до 
отговорите за произхода на Вселената и нейното из-
куствено естество.

Анастасия: Имам още един въпрос. В съвременната 
наука има предположения, че в ядрата на почти всич-
ки големи галактики има свръхмасивни черни дупки. 
Това съответства ли на действителността?

Ригден: Не. Това предположение е възникнало, за-
щото активните галактики изпускат много мощно из-
лъчване и звездите около този център се движат така 
все едно нещо невидимо за съвременната техника ги 
привлича, нещо много масивно. Но в ядрата на галак-
тиките няма черни дупки. Там просто действат малко 
по-различни закони.

Анастасия: Спиралните галактики са били открити, 
като едни от първите. Играе ли формата на спиралата 
някаква роля в микро и макрокосмоса на Вселената?

Ригден: Да, и това е свързано със структурирания ход 
на енергията, съхраняването на информацията и ней-
ния обмен, като цяло, с физиката на ниско ниво. Ако 
се изучи внимателно този въпрос, то може да се раз-
бере, че много неща в материалния свят са раз-
положени във формата на спирала или извърш-
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ва спираловидно движение, започвайки от микро и за-
вършвайки до макрообектите. Например нека вземем 
микрообектите в нашия свят, същия този еукариотен 
цитоскелет на клетките. Помниш определението по 
биология, че еукариотите – това са организми, клетки-
те, на които имат оформено ядро.

Анастасия: Да, към това царство се отнасят всич-
ки висши животни и растения, гъби, едноклетъчни и 
многоклетъчни водорасли.

Ригден: Вярно. В техния цитоскелет можеш да откри-
еш линейно навита спирала, и двойна спирала, и су-
перспирална структура.

Анастасия: Точно! Техните клетки имат ядро, заоби-
колено от мембрана, и хромозоми със спираловидна 
структура, съдържащи биополимер, влизащ също така 
в състава на живите организми, – двойно верижна мо-
лекула ДНК. В по-голямата част от случаите ДНК има 
двойно спирална структура! Даже някои бактерии, ко-
ито се отнасят към прокариотите (организмите с неди-
ференцирано ядро) имат двойно спирална ДНК моле-
кула с пръстеновидна структура.

Ригден: Абсолютно вярно. Също така си спомни про-
цеса на деление на клетките, участието на хромозома 
на женската клетка, хромозомата на мъжката клетка... 
Във всички стадии на клетъчния цикъл основата на 
хромозомите съставляват хромонемите...

Анастасия: Да, да, да... тези невидими структури.

Ригден:  Обърни внимание на следната особеност: в 
не делящата се клетка те са разгънати, така да се каже 
диспирализирани, а по време на делене на клетката 
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са плътно завити по спирала, образно казано като 
две преплетени змии... Както предполагам си спом-
няш във функциите на ДНК влиза съхранението на 
информацията, нейното предаване и реализация на 
генетичната програма на развитие.

Въобще, ако разгледаме по-подробно биохимията на 
животинския организъм, в това число и човека, то 
може да бъде намерено значително разнообразие от 
спирали (ляво странна спирала, дясно странна спира-
ла, тройна спирала и т.н.). Например, типичната мо-
лекула на колагена е съставена от три полипептидни 
вериги от различни видове (α-спирали). Те са завити, 
като правило в дясно странна тройна спирала. А как-
во е това колаген? Това е един от най-разпростране-
ните нишковидни белтъци в животинския организъм, 
той съставлява около 25% от всичкия белтък. Той е в 
основата на колагенните влакна, съединителната тъ-
кан, осигурявайки нейната здравина и еластичност. 
Тоест от него са изградени костите (същия този череп, 
гръбнак и т.н.), хрущялите, сухожилията.

Или друг пример. Какво представляват космите, но-
ктите при човека, а при животните – перата, иглите, 
козината? Това са структури, основно състоящи се от 
кератин (рогово вещество). Кератина, като структурен 
белтък е построен във формата на спирала, например 
същия този структурен белтък на косата или козина-
та α-кератина. В него по-голямата част от пептидна-
та верига е завита в дясно странна α-спирала. А вече 
две пептидни вериги образуват единна ляво странна 
супер спирала. Образно казано,  спирално преплита-
не във вид на две змии. Супер спиралите на свой ред, 
се обединяват в тетрамери, а те от своя страна се съ-
единяват в доста по сложни образувания. Осем таки-
ва сложни образувания съставят вече микрофибрила 



46

на косата и козината. И това са само видимите в мате-
риалния свят процеси, които се зараждат на невидимо 
енергетично ниво в организацията на материята. 

Рисунка 1. Спирални структури 
1) делене на ДНК; 2) белтъка на  α-кератина;  

3) тройна колагенна спирала. 

Спиралната структура – това е една от най-удобните 
форми за дълготрайно съхранение на информация. И 
науката едва днес започва да се докосва до това раз-
биране. Например благодарение на методите на тест-
ване на ДНК, може да се узнае много за човека, в това 
число да се извърши биологическа експертиза за ус-
тановяване на биологическо родство. По рано за ДНК 
анализ се е използвала кръв, Сега вече подобни ана-
лизи се провеждат използвайки слюнката, косата, но-
ктите и т.н. В криминалистиката съдебните лекари 
само по един косъм могат да определят възрастта и 
пола на човека. Те също така могат да определят как-
ви вещества, микроелементи се съдържат в косата, в 
какъв период от живота на индивида са преоблада-
вали в по-голяма или по-малка степен. Тези данни на 
свой ред говорят за живота на човека: какви лекар-
ства е приемал, как се е хранил и т.н. ДНК анализа 
на косата в сравнение с другите образци позволява на 
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специалистите да идентифицират неговия „притежа-
тел“. Този метод се използва и от археолозите при из-
следването на различни погребения, древни гробни-
ци, защото косата се съхранява по-добре дори от кос-
тите.

Вярно, това далеч не е предела на знанията. Науката 
все още стои на прага на познанието и разкриването 
тайните на спираловидните структури (които същест-
вуват, при това в не малко количество в самия човек), 
взаимовръзката на материята с енергиите. Честно ка-
зано, знанията за това ги е имало и в древността. И 
за това свидетелстват – знаците и символите на древ-
ните хора, оставени във вид на записи върху ритуал-
ните предмети, камъните, артефактите от погребени-
ята или на детайлите върху архитектурата, отгласи-
те от магическите ритуали, разпространени почти по 
целия свят сред различните народи. Между другото, 
ритуалите неслучайно са били свързани, например с 
косите, костите и ноктите – с техните спираловидни 
структури способни да съхраняват и предават силата 
(информацията). Информацията, или както по-рано 
са я наричали „спящата сила“ се е активирала (про-
буждала) с помощта на заклинания, тоест определени 
звукови комбинации  или вибрации, както и чрез съ-
средоточаване силите на мисълта и вниманието. Тези 
знания са се използвали от хората, както в позити-
вен, така и в негативен план. Разбира се, че тези ри-
туали са се съхранили и до наши дни, но в по-голяма-
та си част са така изопачени, че предизвикват само на-
смешки, превърнали са се в празно подражание с из-
губен смисъл.

Анастасия:  У много народи съществуват различ-
ни вярвания, даже забрани, свързани с тези същите 
коси и нокти. Например, считало се е, че подстригана-
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та коса и нокти не е добре да бъде безразборно хвърля-
на къде да е, защото носят определена информация за 
нейния притежател и попадайки при недобросъвест-
ни хора, могат да бъдат използвани в ущърб на прите-
жателя им. А при някои народи дори има забрана да 
се плюе: не е позволено да се плюе къде да е, защото 
се е считало, че чрез слюнката човек може да бъде ома-
гьосан или да бъде проклет. Ех ако можеше да се въ-
веде забрана за плюенето в градовете, тогава и култу-
рата можеше да се повиши, и тротоара щеше да ста-
не по чист, а и напълно реално би било да намалеят и 
страданията на жителите на градовете, предизвика-
ни от всякакви разтройства и заболявания от неизвес-
тен произход...

Ригден: Културата, разбира се, никога няма да попре-
чи. Само че работата не е в здравето, забраните, пове-
рията и проклятията. Всичко това са външни проя-
ви, които произтичат от вътрешния свят на самия чо-
век. Работата е в навика и доминацията на определе-
но мислене в индивида, в ежедневния избор. Ако чо-
век разтреби ума си от идеологическата разруха и при-
еме като правило съзидателните духовни приоритети 
в своя живот, тогава никакви магии, проклятия или 
поверия няма да го засегнат.

Анастасия: Напълно съм съгласна с вас... Не е удиви-
телно, че в популярната литература на днешното об-
щество почти на всяка крачка са описани примери на 
отрицателно въздействие с помощта на тези спирало-
видни структури. Но ако има отрицателни, то трябва 
да има и положителни примери. Вие споменахте, че 
тези знания са се използвали и за позитивни цели.

Ригден: Нека да го кажем така, изначално знания-
та са се давали на хората именно за позитивни цели. 
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Нека да вземем примера с косата. Тя съхранява ин-
формацията за човека, връзката между неговата фи-
зическа и енергийна структура. За връзката на косата 
с човешката енергетическа структура, която още не е 
понятна на днешната наука, са знаели още в дълбока-
та древност. Сега могат да бъдат намерени само отгла-
си за това. Например, древните славяни, както между 
другото и при другите народи, смятали, че пуснатата 
свободно коса при жените им давала магическа сила, 
или пък при мъжа (война) не голям кичур до нивото 
на раменете, взет именно от темето също имал маги-
ческа сила. Всичко това са остатъци от някогашните 
магически знания за енергийната човешка структура 
и възможностите за нейното правилно използване в 
живота в помощ на духовното развитие.

Даже кичур отрязана коса съхранява връзката с даде-
ния човек. Някога, когато от родовата община изпра-
щали човек на далечно пътуване с определена цел, то 
той оставял своя кичур с коса. Общината по време на 
тази мисия периодично се е събирала в кръг, поста-
вяйки косата в центъра извършвайки това, което днес 
наричат медитация или молитва. Тоест хората от об-
щината намирайки се в изменено състояние на съзна-
нието (в медитация), чрез кичура предавали на този 
човек допълнителна духовна сила, един вид подкре-
па при изпълнението на мисията.

Между другото, по-рано за тези цели, когато община-
та се е опитвала да помогне духовно на конкретен чо-
век, от него предварително са се отрязвали кичури от 
три места,  описващи триъгълник над главата: места-
та над ушите и на тила. А след това общината, така 
да се каже медитирала над тези кичури. Това се е из-
ползвало в подкрепа на конкретен човек, блокирай-
ки негативното състояние (свързано с неговото мина-
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ло) и потушаване изблиците на неговото Животинско 
начало. От челото никога не се е взимало коса, защото 
предната част на човека и пространството пред него 
се считали свързани с неговото духовно направление, 
пътя напред.

Всъщност, чрез косите тече, макар слабо и кратковре-
менно, но напълно реално въздействие върху човека. 
Но с такова въздействие може да се усили само това, 
което вече доминира в конкретната Личност. С дру-
ги думи, чрез косите на добрия човек, въздействайки 
с дълбочинните вътрешни чувства, друг добър човек е 
способен да предаде позитивна енергия, усилвайки в 
първия за някакъв период от време позитивните сили. 
Но разбира се основната работа над самия себе си ос-
тава за самата Личност.

Интересно е, че знанията за тези допълнителни сили 
са се използвали в магическите ритуали само за ду-
ховна помощ към дадения човек. А в днешно време 
са или изкривени, или биват използвани за негатив-
ни цели. Хората някак си са забравили, че тези зна-
ния са им били дадени, за да оказват помощ един на 
друг.

Анастасия: В някои съвременни религии има такъв 
обред, където се стриже косата. Например подстригва-
нето на монасите в християнството, ритуала на бръс-
нене на косите при мюсюлманите, които извършват 
поклонничество в Мека, пълното бръснене на косата 
в будистките монашески общини, или бръсненето на 
предната част на главата при китайците, манджури-
те, айните в качеството на жертва към Бога. Какво 
лежи в основата на тези ритуали?
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Ригден: Това вече са чисто символични действия, ко-
ито в религиите се тълкуват, като окончателно раз-
деляне на човека със своето минало и приемането на 
решението за служене на дадената религия, разглеж-
да се, като „жертва в чест на Бога“. Всъщност ако чо-
век външно се е подстригал или обръснал, но вътреш-
но качествено не се е променил, то всичко това така си 
и остава просто символика. Повтарям, важна е не ат-
рибутиката, дрехите, външния отличителен вид, а въ-
трешната съставляваща у човека. Същото това кръс-
тообразно подстригване на косите, бръсненето на те-
мето, челото – това вече е изкривено предаване на зна-
нията, тълкуване на самите хора, чисто символична 
външна демонстрация на съпричастност и връзка с 
Бога, шествие по духовния път и принадлежност към 
една или друга религия.

Анастасия:  Да, неслучайно народа казва: не съди по 
външния вид на човека... Връщайки се на въпроса за 
спиралната форма в микро и макрокосмоса, си спом-
них, че движението на електрона с постоянно магнит-
но поле също е спираловидно.

Ригден: В природата много явления са свързани с 
това движение. Обърни внимание на мащабните при-
родни явления, например, въздушните циклони, ан-
тициклони, гигантските океански водовъртежи (така 
наречените пръстени, центъра на, които може да се 
намира десетки метри под нивото на океана), полетата 
със спирална турбулентност, генериране на спирал-
ни вълни и т.н., спиралната структура и движение на 
макрообектите, например галактиките. 

Даже ще кажа нещо повече за спираловидната форма 
на макрокосмоса, нещо, което не е известно на науката 
в днешно време, но е отразено в древните легенди за 
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сътворението на света при различните народи. Стру-
ва си умните хора да се замислят, защо въпреки види-
мото многообразие на описания на света при различ-
ните народи, основните сведения са толкова сходни?  
И едва в някои случаи поради контакт между култу-
рите това може да бъде обяснено, като „съвпадение“. 
От къде древните са знаели как се е зародила Вселе-
ната и живота в нея, че полярните космически нача-
ла имат нещо общо помежду си? Защо древните хора 
са възприемали света, като вечно възникване, а всич-
ко тленно в него като – плод от борбата. Откъде са зна-
ели за съществуването на различните „пространства“, 
гъстонаселени от „различни богове и духове“ (3, 7, 9 
и повече „небеса“, „земи“ и т.н.), За „стъпаловидната 
структура на Вселената“, за единната първооснова на 
Вселената, която задава формата, качествата, и свой-
ствата на света, но самата е лишена от всички тези 
признаци?

Защо в митовете има толкова много сходства в коли-
чествените и качествените характеристики на стихии-
те и често се говори именно за четирите стихии: вода, 
въздух, огън, земя? Защо в повечето случаи тези сти-
хии са обединени от пети централен елемент и всич-
ко взето заедно се свързва с материалната основа на 
света? Например, при древните китайци петте основ-
ни елемента са се означавали с термина „у-син“ („у“ 
означава „пет“, а йероглифа „син“ – „действие, дви-
жение“), тоест „петте елемента, пребиваващи във веч-
но движение“. Развитието на света при тях се е опре-
деляло, като взаимодействие на два противоположни 
космически принципа – Ин и Ян. В древните индий-Ин и Ян. В древните индий-н и Ян. В древните индий-
ски текстове заедно с четирите стихии важна роля във 
Вселената е била отредена и на Душата (атман), разу-
ма (манас), а също така и на времето (кала), простран-
ството (дик) и на такова понятие, като „акаша“.  Суб-
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станцията „акаша“ била представяна, като нещо не-
делимо и всепроникващо.  На нея е била приписвана 
само една характеристика – Звука. Именно тя, съглас-
но древноиндийското описание, свързва всички избро-
ени субстанции, тоест четирите материални и четири-
те не материални.  Много свещени легенди на народи-
те по света пазят знания за това, че човек е съставен 
от пет основни части.

Между другото, представите на древните хора за жи-
вота и смъртта качествено са се отличавали от пред-
ставите на днешните хора. Смъртта съгласно техния 
мироглед не се явявала окончателно унищожение на 
човека. Живота и смъртта са тясно свързани един с 
друг, те се допълват. Смъртта в преданията се раз-
глежда, като преход в друга форма на съществуване. 
Но този преход зависи от духовните качества, които е 
натрупал човек през своя живот, тъкмо затова са каз-
вали, че живота поражда смърт, а смъртта – живот. 
Да се умре означава да се родиш отново според заслу-
гите си или да отидеш в друг висш по-добър свят. И 
този преход в другия свят се е сравнявал с преобра-
жението на човека, а също с прехода на „космически-
те води“ (според различните легенди: на лодка, птица, 
кон, змей или фантастическо същество).

И естествено, в легендите на народите по света се оп-
исва как именно ще загине Вселената. Умните хора си 
струва да се замислят за това, откъде са могли древ-
ните да знаят всички тези неща, както и да разсъж-
дават с такива мащабни категории. Та нали хората от 
далечното минало в по-голямата си част не са вижда-
ли повече от своя район на местообитание, какво да го-
ворим за космоса и още повече за раждането и смър-
тта на Вселената.
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Но знанията за Вселената са съществували! И общия 
смисъл, на който са се формирали космическите ми-
тове на народите по света, говорейки на съвременен 
език, е бил такъв. От света на Бога (който се назова-
ва в легендите по много начини: вселенските води, все-
ленски океан, света на Изначалното, Твореца), се по-
явил Първичния Звук (митична Птица, Звук, Първия 
Логос, Божието Слово). Понякога в легендите се спо-
менава за сътворението на света от хаоса. Но трябва 
да се разбира, че гръцката дума „хаос“ (�haos) – „зей-(�haos) – „зей-– „зей-
нал, широко отворен“,  е произлязла от „�ha-“, думата 
„�haino“, “�has�o” – „прозявам се“, „зейвам“. Така, че 
хаоса в митологията означава „зейвам“, „разтворено 
пространство“, „празно пространство“.

Анастасия: Почти както в началото на Библията, къ-
дето се разказва за сътворението на света: „А земята 
беше безвидна и пуста, тъмнина се разстилаше над 
бездната, и Дух Божий се носеше над водата“.

Ригден: Сега в синодалния превод на Библията е – 
бездна. А изначално в древно месопотамския текст, от 
където еврейските жреци са заимствали шумеро – ва-
вилонската космология, са били „световните води на 
първозданието“, „море“. И ако погледнеш значението 
на глагола „нося се“ в оригинала, от който е напра-
вен превода, ще видиш, че той също така се е прила-
гал за „птица“, която мъти яйцата и отглежда малките 
в гнездото. А „духа божии“ (в руската транскрипция 
– „руах елохим“) произлиза от древносимитски корен, 
родствен на арабското „рух“. От този корен е образу-
вано името на гигантската митична птица Рух, коя-
то до ден-днешен присъства в древните приказки на 
арабите.



55

Анастасия: Искате да кажете, че този библейски сю-
жет е бил направен на основата на много по-древни 
митове на другите народи, че света е бил сътворен от 
голяма птица витаеща над океана на първозданието? 
Изобщо, да. Мотива за сътворение на земята от  води-
те на първозданието именно от птица са често срещан 
мотив в митовете на народите. Излиза, че целия сми-
съл е в движението, действието и сътворяването сви-
ше на този свят.

Ригден: Точно така. Така, Първичния Звук създал 
Вселената във формата на кълбо (световното, кос-
мическо яйце, Златния Зародиш, първичното семе). 
На неговата повърхност въз основа силите на Ал-
лат (първичната енергия, пораждаща жизненото 
движение) започнала да се образува материята (част 
от енергията започнала да се преобразува в материя). 
Благодарение на тези същите сили на Аллат (в ми-
тологията – Прамайката на всичко изначално, съзи-
дателното божествено женско начало, творящо, съзи-
дателното Начало,  Майката – птица, Божията воля, 
силата на Божията мисъл), материята започнала да 
взаимодейства помежду си. Преди време доста под-
робно разказах, как именно се е образувала Вселе-
ната, какво в действителност е Аллат, времето, прос-
транството и гравитацията.

Анастасия:  Да, аз включих тази информация в кни-
гите „Сенсей-IV“ и „Езоосмос“.

Ригден: Добре, значи е понятно за какви процеси ста-
ва въпрос. Така, в местата на най-голяма концен-
трация на действието на Аллат от повърхността 
на тази изначално кълбовидна Вселена, материята 
започнала да се концентрира в определени образова-
ния. Точно те станали „прародителите“ на бъдещи-
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те галактики, в които се зародил живота. (В раз-
личните предания, това е изобразявано с образите на 
появяващ се огромен изначален човек, гиганти, пра-
родители, образуващи със своите тела Вселената, а в 
последствие след смъртта си разделяни, давайки жи-
вот на други образувания). Между другото, в тези из-
начални места с концентрирана материя са се повили 
огнищата на топлинното излъчване, които останали и 
до наши дни във вид на вълни от микровълновия ди-
апазон. Днес тези вълни вече са известни на науката, 
като микровълново фоново излъчване (реликтово из-
лъчване). Тъкмо това е и първо действието на силата 
на Аллат при създаването на материалния свят. Въоб-
ще трябва да се отбележи, че именно благодарение 
на Аллат живота е започнал да се заражда и под-
режда в материя.

И още един много важен момент в образуването на 
Вселената, който дава разбирането, какво точно пред-
ставлява тя. Стремежа на силата на Аллат към 
единна подредена форма (в посока към Бога) задало 
движението на Вселената „от вътре на вън“ и запо-
чнала да се разширява по правилната спирала. Така 
била зададена функцията на съзиданието. (Движени-
ето „от вътре на вън“ още от времето на палеолита 
символично е било изобразявано във вид на правилна 

 свастика („правилна“, „дясно странна“, свастика), 
тоест във вид на кръст със сгънати на ляво краища. 
Тя символизира движението по часовата стрелка – в 
посока на дясно. Между другото в превод от санскрит 
древноиндийската дума „svastika“ от „su” - „свързано 
с благото“, тоест „су-асти“ - „прекрасното съществу-
ва“, „благо съществуване“)
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Но едновременно, със завиването на Вселената в по-
сока на правилната свастика, силата на Аллат по-
родила и противодействаща сила. Последната за-
почнала да завива на вътре Вселената по посоката 
на обратната спирала в противовес на основното 
действие на Аллат - „от вън на вътре“, обединявай-
ки материята в единен материален Разум или така 
наречения (Животински разум).По този начин била 
зададена функцията на разрушение, противодействие 
на силите на Аллат. (Движението „от вън на вътре“ у 
народите по света символически се изобразявало във 
вид на неправилна, агресивна,  обратна свастика, 
тоест във вид на кръст с краища завити на дясно. Тя 
символизира движението обратно на часовниковата 
стрелка – движение на ляво. В митологията заражда-
нето на двете противоборстващи сили е изобразено с 
появата на огъня и водата).

Анастасия:  За относителното разбиране посоката на 
завъртане на тези сили някога много ми помогна ва-
шето уточнение, че ако в чаша с чай завъртим малък 
„вихър“ (водовъртеж) с лъжичката по посока на часов-
никовата стрелка, то можем да наблюдаваме по краи-
щата на завихрящите се вълнички правилна свасти-
ка. А ако създадем вихър въртейки лъжичката обра-
тно на часовниковата стрелка, то ще наблюдаваме по 
краищата на завихрящите се вълнички неправилна 
свастика.

Ригден: Така е, това е най-подходящия пример, с кой-
то човек се сблъсква всеки ден. Така, че по този на-
чин във Вселената възникнали две право противопо-
ложни сили: голямата сила, която завърта Вселена-
та на вън, и малката сила, която и противодейства 
вътре в самата Вселена. След проявата на тези две 
сили Вселената  загубила своята кълбовидна форма и 
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се уплътнила по тяхното действие, тоест сплескала 
се е, станала много по-плоска. Този момент е отбеляз-
ан в космическите легенди на народите под формата 
на разпукване на световното яйце и разделянето му на 
две половини, от които били сътворени съответно не-
бето и земята, а между тях се намирали водните прос-
транства. В други случаи се говори за това, че остатъч-
ните компоненти от световното яйце след неговото раз-
деляне се разширили и се превърнали във Вселената. В 
трети случаи пък се споменава за разделянето на света 
на две стихии или на две божества с право противопо-
ложни функции, създаване на невидими двойки.

Самите спирали са представени в митовете, например 
с първата двойка богове с противоположни функции 
(едното притежавало божествена същност, а другото – 
демонична), от които произлезли другите божества. В 
друг вариант на легендите – полухора – полузмии (при 
това съзидателните, явяващи се божества на водите, 
– с характерен зелен цвят на телата). В трети – персо-
нажи, които въплъщават ред, водите на живота, пло-
довитостта, светлината и противоположните им – ха-
оса, смъртта, тъмнината, единично същество (напри-
мер, съгласно африканските легенди – чакал, който 
пожелал да стане господар на Вселената). Така била 
изобразена Вселената в митовете и легендите на наро-
дите по света. Просто за съвременните хора вече е из-
губено разбирането на духовната страна на въпроса и 
всичко е сведено до нивото на чисто материалистич-
ното възприятие на древните легенди.

Анастасия: Излиза, че сега Вселената се разширява 
по спирала благодарение на движението на Аллат?

Ригден: Да, и на всяко ново нейно завъртане, скорост-
та й се увеличава, при това времето на всяко завърта-
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не остава едно и същото. Така, че общото движение на 
материята във Вселената, в това число общото движе-
ние на галактиките се извършва по спирала. 

Анастасия: Това действително е важна информация, 
показваща от съвсем друг ъгъл какво представлява 
света. 

Ригден: Между другото, думата „спирала“ е възник-
нала от латинската дума „spira“, което означава „из-„spira“, което означава „из-което означава „из-
вивка“, „извивка на змията“. Последното определение 
е дошло от Изтока, където змията се е считала за све-
щено животно, и много процеси от невидимия свят то-
гава са се обяснявали на хората чрез разбираеми при-
мери от заобикалящия ги свят. Същото това спирало-
видно движение се е обяснявало нагледно с извивка-
та на змията. 

В духовните практики също много от процесите са 
свързани със спираловидния ход на енергията. На 
пример, на Изток в древна Индия символа на скрита-
та, огромна потенциална човешка сила се явява енер-
гията Кундалини, извора, на която е разположен в ос-
новата на гръбнака. Още от дълбока древност тя се е 
изобразявала със символа – на спяща змия, завита 
по спирала в три и половина оборота. Между друго-
то самата дума „кундалини“ в превод от санскрит оз-
начава „завита в спирала (сила)“, „завита във форма-
та на змия“. Пробуждането на дремещата „Змия Кун-
далини“ и нейната активация се счита за едно от ви-
сшите достижения в духовните практики. Всъщност, 
както сама вече знаеш, това е само етап в духовното 
развитие, поредното стъпало, нищо повече.

Ще отбележа, че в митологията на различните наро-
ди по света символа на змията е бил свързван с плодо-
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родието, женската творяща сила, земята, въздуха, во-
дата, огъня (особено небесния), а също така и с Мъд-
ростта. А сега съпостави всичко това с вече известна-
та ти информация. Например, за деленето на клетки-
те, движението на електрона, въздушния циклон, ан-
тициклона, водовъртежа. Или с функциите на спира-
ловидните структури (ДНК), свързани с дълготрайно 
съхранение и предаване на информацията. Ето ти го 
и символа на Мъдростта. И това е само една малка 
част от това, което е известно в днешни дни. Има и 
много знания, например за Земята, космоса, галакти-
ките, които за сега хората причисляват, към „прими-
тивната митология“, защото съвременната наука още 
не е разгадала описаните в нея на чисто асоциативен 
език явления. Не бих казал, че тези знания са се съх-
ранили в първоначалния им вид, но дори и в комби-
нация с човешката фантазия, знаейки смисъла на гло-
балните физически процеси могат да бъдат разбрани.

Анастасия: Ако е възможно, дайте пример за таки-
ва знания.

Ригден: Разбира се, нека вземем същите тези космо-
логически митове на Европа, Азия, Африка или Аме-
рика. Много от тях са свързани с образа на завитата 
змия. Конкретно, ако поне се вникне в смисъла на из-
вестните от теб легенди на Древна Индия за така на-
речената хилядоглава (в други интерпретации седмо-
глава) змия Шеша, може да се разбере много. Тя, съ-
гласно древните предания не само поддържала Земя-
та, но и благодарение на своите неизброими пръсте-
ни служила като ложа за бога Вишну. Нещо повече, в 
легендите се описва, че благодарение на своите безчи-
слени усти тя постоянно е заета с възпяването слава-
та и името на бог Вишну. 
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Анастасия: Да, Вишну – това е един от висшите бо-
гове в индийската митология. Брахма, Шива и Вишну 
съставляват божествената триада – „тримурти“, тоест 
„три образа“ в превод от санскрит. Името Вишну в ин-
дийската традиция се тълкува, като „всеобгръщащ“, 
„всепроникващ“, като световно животворно начало.

Ригден: Вярно, съгласно тази легенда, се считало, че в 
края на всеки космически цикъл змията Шеша бълва 
отровен огън, който унищожава Вселената. След това 
Вишну ляга да спи, почивайки си върху тази змия, ре-
еща се в световния причинен океан. Когато бог Виш-
ну се събужда, той измисля ново творение, пребива-
вайки върху пръстените на змията Шеше. Тогава от 
пъпа му израства Лотос. От Лотоса се появява Бра-
хма, създаващ Вселената. И започва новия космиче-
ски цикъл... Любопитно е, че постоянния епитет на 
змията Шеше се явява Ананта, тоест „Безкрайният“.

Анастасия: Змия, олицетворяваща безкрайността... 
Ананта се явява символ на безкрайността. Интерес-
но, и ако предположим, че под названието пръстени се 
разбира спираловидното движение на енергията...

Ригден: (усмихна се): Даже ще кажа нещо повече, в 
някои митове змията Шеше се разглежда, като илюзия 
на Вишну, а в други, като част от Вишну... Прочети 
повече  „заземаните“ митове. Например за египетска-„заземаните“ митове. Например за египетска-заземаните“ митове. Например за египетска-“ митове. Например за египетска- митове. Например за египетска-
та змия Мехента, окръжаваща Земята, или за сканди-
навската змия Мидгард – Йормунганд, която съглас-
но легендите живее в океана и опасва цялата земя... 
Или пък вземи митологията на народите от Западна 
Африка, например догоните. При тях има сведения, 
че Земята е опасана с пространство от солена вода. И 
всичко това е обвито от огромната змия захапала сво-
ята опашка. А в центъра на Земята се намира железен 
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стълб и земния диск, които в рамките на един ден се 
завърта около своята желязна ос. Или пък обърни вни-
мание на индианците от централната част на Южна 
Америка, съгласно, които е имало времена, когато не-
бето паднало на земята и да ги раздели можела само 
змията усуквайки се около тях. Смята се, че до ден-
днешен тази змия държи разделени небето и земята.

Анастасия: Тоест това напълно реално може да бъде 
някакво силово поле със спираловидна структура, ко-
ето поддържа равновесието на две среди?

Ригден: (Усмихна се): А пък при индианците от ба-
сейна на река Амазонка се е съхранил мита, че зме-
ят Боюсу се явява на земята през деня под формата 
на Дъга (в ролята си на господар на дъжда, пиещ не-
бесната вода), а през нощта, като черна дупка в Млеч-
ния път.

Анастасия: Черна дупка? Ама, че работа!

Ригден: Знанията ги има, само, че за тяхното тълку-
ване е нужен качествено друг мироглед. Така, да се 
върнем към разговора за космоса. Черната дупка – е 
уникално явление в този свят. Тя притегля материя-
та и я унищожава, при това отблъсквайки от себе си 
(съответно, съхранявайки) информацията, образува-
ща материята. И си струва умните хора да се замис-
лят над това, защото разбирането на дадения процес 
ще даде истинския отговор на въпроса за сътворение-
то на Вселената, а и не само на него. Този отговор ще 
промени изкривената човешка представа за явления-
та в макрокосмоса и микрокосмоса. Тогава ще стане 
ясно, защо информацията никъде и никога не изчез-
ва, и защо отблъсквайки се от черната дупка се кон-
центрира в определени участъци на Вселената. Какво 
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кара тези информационни блокчета да се групират в 
една точна подредба и от Нищото да създават матери-
ята? Защо като че ли от никъде в просторите на Все-
лената се появяват молекулярните облаци и как в тях 
се образува електромагнитното поле? Какво кара мо-
лекулите да се обединяват в макрообекти, например 
гигантските звезди? И в крайна сметка какво пораж-
да живота, и не просто живота, а Разумния живот? На 
пръв поглед това са доста сложни въпроси. Но ако тър-
сещия човешки ум съпостави всички предишни зна-
ния, изложени в твоите книги, с това, което сега раз-
казах, и поразмърда своите „пенопластови блокчета“, 
то много в живота на хората може да се промени... Ма-
кар, че аз не съм разказвал нищо ново. Всичко това е 
било някога известно на човечеството.

Анастасия: Тоест на хората им е било известно за съ-
ществуването на информацията, която сътворява ма-
терията.

Ригден: Отчасти. На пример, в Древния Египет тези 
знания, като наследство за потомците са били напи-
сани на златни пластини. В последствие хората наре-
кли това наследство – книгата на Тот. Макар, че тези 
пластини били унищожени, по скоро претопени, защо-
то хората в по-голямата си част са ценили повече зла-
тото, от колкото Знанията. Но все пак, преписаните 
на папируси таблични копия, по скоро част от тях, са 
се запазили и до днес. За съжаление тези копия в раз-
личните епохи неистово са се унищожавали от жреци-
те, където и да са ги намирали. Защото информация-
та съдържаща се в тях, в буквален смисъл подкопава-
ла властта на жреците над хората. Въпреки това ня-
кои копия са останали. И тези някои копия, бидейки 
съхранени и скрити в планините в днешна Хърватия 
във втората половина на XIX век дали на света двама 
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гениални учени. Но когато през 1936 година попадна-
ли в неправилни ръце, се случили необратими послед-
ствия, свидетелите, на които станали мирните жите-
ли на Хирошима и Нагасаки.

Анастасия: Да, прословутия човешки избор. 

Ригден: Така че, като цяло тази информация може да 
е важна за бъдещето, но  предизвиква огромно възму-
щение... да го наречем така, за днешните „жреци на 
науката“. 

Анастасия: „Жреците на науката“?

Ригден:  Да, имам предвид тези, чиито стремежи са 
насочени не за развитието на науката, а за удържане-
то на „короната“ върху собствената си глава, тези, ко-
ито считат, че тяхното мнение в науката е непоклати-
мо. Те разбира се публично ще кипят от злоба, опит-
вайки се да линчуват тези Знания с глупавия си смях, 
скривайки своя страх от Истината.

Анастасия:  Но в света нали има и истински учени, 
тези, които жадуват да познаят Истината заради са-
мата Истина, съзнанието, на които не е замъглено с 
мненията на подобни „авторитети“.

Ригден:  Безусловно, тези знания ще бъдат намерени 
и от тези, които действително се явяват истински Уче-
ни. Хората ще започнат да проверяват дадената ин-
формация, да я съпоставят и в края на краищата ще 
дойдат до Истината. Всичко това, което умишлено не-
доизказах, търсещия ум виждайки посоката и изло-
жените Знания, е способен абсолютно сам да разкрие 
пътя към Истината. А що се отнася до „авторитетите“, 
то в истинската наука няма и не може да има „автори-
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тети“. Истинската наука – това е процеса на опо-
знаване на Истината, а не средство за постига-
не на власт.

Когато се потвърди информацията за черните дупки и 
за най-тежките микрообекти в нашата Вселена (а това 
е възможно да бъде направено даже и със съвременна-
та техника), то тези открития не само ще отговорят на 
многото нерешени научни въпроси в днешно време, 
започвайки от зараждането на Вселената и завърш-
вайки с преобразуването на частиците в микрокосмо-
са. Това кардинално ще промени разбиранията на хо-
рата за света, започвайки от микрообектите и завърш-
вайки с макрообектите и явленията, които се случват 
с тях. Това ще потвърди първичността на информа-
цията (духовната съставляваща). Всичко е информа-
ция. Материята, като такава не съществува, тя е вто-
рична. Какво е първично? Информацията. Осъзнава-
нето на тази истина ще промени много. Това ще съз-
даде нови направления в науката. Но, най-главното е, 
че хората ще си отговорят на въпроса как е устроен чо-
век. Защото все още се скрива от хората информаци-
ята за тяхната Същност и общата, различна от физи-
ческото тяло енергийна структура. Това разбиране на 
свой ред ще промени мирогледа на много хора от ма-
териалистичен на духовен.

Анастасия:  Да, това действително може да преобър-
не посоката на развитие на цивилизацията ни към ис-
тинското духовно развитие.

Ригден: (с усмивка): Думите от твоите уста... в уши-
те на хората.

Анастасия: Много ми се иска да повярвам, че хората 
ще чуят това. Та това са такива уникални знания...
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Ригден: За човека са уникални само тогава, когато 
вече разбира много неща и мисленето му е извън ша-
блоните на материалния свят, когато неговата Душа 
се стреми отвъд хоризонта на събитията. А мнозина... 
Колко пъти са се давали Знанията в различните вре-
мена. Но на хората им е присъщо с времето да ги губят. 
А защо се случва така? Защото човешкия ум до толко-
ва усложнява простичкото, че после сам не е способен 
да разбере Истината.

Между другото, има една древноиндийска притча 
във връзка с това. Тя се отнася за този период, кога-
то жената не само е била равна в правата си с мъжа, 
но и нейната духовна мъдрост била издигната на по-
чит... „Живеела в света жена – Велик Учител на име 
Видия (това име в превод от санскрит означава „зна-
ние“). Имала тя възпитаник, който се казвал Амрит 
(„безсмъртен“). Когато възпитаникът пораснал, Учи-
теля Видия му казала: „Ти вече възмъжа, умееш да 
контролираш своите мисли, умееш да сдържаш гне-
ва си и да управляваш емоциите си. Тръгни по све-
та. Ти си готов за търсенето и познаването на един-
ното зрънце на Истината“. Амрит попитал: „Учителю 
Видия, аз съм ви много благодарен за вашите мъдри 
слова и добри дела. Те ме научиха на много неща. Но 
ви моля поне ми дайте намек, къде да търся единното 
зърно на Истината?“ Великия Учител Видия само се 
усмихнала и отговорила: „Слушай Душата си, тя ще 
ти подскаже вярната посока“.

Едва пристигнал в големия град, Амрит чул новината, 
че императора на държавата организира велико съ-
брание на мъдреците, на което ще се водят дискусии 
и спорове на тема смисъла на живота. Победителя го 
очаквала императорската награда – сто крави, чиито 
рога били нанизани със злато. Амрит отишъл на съ-
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бранието с надеждата да чуе там отговора, къде да на-
мери единното зрънце на Истината. На събора се слу-
чило нещо неочаквано за него.

Когато на мъдреците бил зададен въпроса: „В какво 
е смисъла на живота?“,  всеки от тях започнал да от-
говаря посвоему. Една мъдра жена казала: „Този свят 
за човека е временно пристанище. Човек се ражда със 
свити юмруци, мъчейки се да покори този свят. А си 
отива с отворени длани, без да успее да вземе от него 
и прашинка. Смисъла на живота е – в раждането на 
желанията в човека, творящи неговата посмъртна съд-
ба“. Мъж от дискусията продължил: „желанията у чо-
века са толкова много, колкото морския пясък. А дела-
та му са единици, като гранитните камъни. Човешки-
те дела изграждат неговия живот. Неговите добри или 
лоши дела стават неговата добра или лоша съдба. Сми-
съла на живота се крие в това, което човек прави тук и 
сега“. Друга жена сред мъдреците му отговорила: „Де-
лата се явяват следствие от човешките мисли. Ако чо-
век действа подтикван от зли мисли, то страданието 
го следва по петите, както колелото на каруцата подир 
краката на вола. Ако човек действа с добри мисли, То 
радостта го следва като сянка от ярко слънце. Смисъ-
ла на живота се крие в човешките мисли“. 

Така дискусията продължила до пладне. Накрая един 
от знаменитите учители на своето време, славещ се 
със своите знания и начетеност, рекъл: „ От емоци-
ите изникват мислите, като пожар от мълния. Този, 
който човек е бил вчера, вече не ще бъде. Умението 
да се взима поука от житейските уроци означава да 
се живее два пъти. Смисъла на живота е в промени-
те, които се пораждат от тежкия труд и вълненията“. 
Сред мъдреците настанала тишина. И до колкото ни-
кой от тях не отговарял, Амрит стоящ сред простолю-
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дието решил да участва в дискусията и казал: „Човеш-
кият живот преминава като сън. За да се разбере не-
говия смисъл е нужно да се събудиш. Промените във 
външното са полезни само тогава, когато извират от 
вътрешния свят на човек. Всичко, което го има и това, 
което го няма в света се намира  - в човешката Душа. 
Познанието на тази Истина е самия смисъл на живо-
та“. След изричането на тези думи простия народ за-
почнал да ликува, а мъдреците одобрително закима-
ли с глави, съгласявайки се с мъдрите думи на неиз-
вестния юноша. Императорската награда била връче-
на на Амрит. Така за един ден той неочаквано полу-
чил и богатство и слава.

След събранието на мъдреците към Амрит се прибли-
жил знаменитият учител, който преди това побежда-
вал в споровете всички свои съперници и на когото 
юношата така неочаквано отнел победата. Той попи-
тал Амрит какво го е довело в тези краища. И когато 
разбрал за единното зрънце на Истината, то радостен 
произнесъл: „О, юноша! На вас невероятно ви провър-
вя. Днес вие придобихте не само богатство и слава, но 
и верен приятел и мъдър учител в мое лице. Мен добре 
ме познават в окръга. Аз уча хората на различни нау-
ки, в които са скрити много зрънца Истина“. След раз-
говора със знаменития учител, Амрит поискал да ста-
не негов ученик и похарчил всичките си пари за обуче-
ние при него на всевъзможни световни науки. Той ста-
нал един от най-добрите му ученици, владеещ много 
езици и знаещ всички науки на своето време.

Преизпълнен с гордост за извършените дела Амрит се 
върнал в дома на Мъдростта. Великия Учител Видия в 
това време била в градината. Щастлив от срещата той 
започнал да разказва за своите странствания: „Кога-
то излязох от дома на Мъдростта, се случил нещо нео-
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чаквано. В този ден императорът организира велик съ-
бор на мъдреците. Аз отидох там с надежда да получа 
отговор на своя въпрос. На събора се водеха спорове и 
дискусии на тема смисъла на живота. Аз изказах сво-
ето мнение. И съвсем неочаквано ми връчиха импера-
торската награда. Тогава реших да похарча всичките 
си пари за обучение при знаменит учител, за да позная 
зрънцето на Истината. Сега придобих много знания в 
много науки и мога да разкажа за много зрънца на Ис-
тината във всяка от науките...“ И Амрит започнал да 
разказва това, което научил. Тогава Великия Учител 
Видия, след като изслушала неговия разказ за достиже-
нията и придобитите знания, се усмихнала и казала:

„Ти показа колко си научил. Всичко научено в този 
свят – това са знания от ума. Но това не означава, че 
си намерил и познал единното зрънце на Истината. 
Множеството се ражда от Единното. За да проникнеш 
в смисъла на Съкровеното, са нужни чувственост, ос-
ъзнатост и разбиране“. Великия Учител Видия вдиг-
нала един плод от най-близкото дърво и показала на 
Амрит. „Ти си изучил това, от което е изтъкан види-
мия свят, но си изпуснал това, невидимото, от което е 
съставен и заради което съществува“. Тогава тя разде-
лила плода на две части. Отделила семето и също така 
го разрязала на половина, показвайки колко е меко от-
вътре. „с помощта на ума ти опозна видимата сърце-
вина на семето, от която израства голямо дърво. Но 
само с помощта на своята чувствителност ти можеш 
да опознаеш невидимото, тази животворна празнота, 
благодарение, на която израства голямо дърво. Семето 
е само съд, където се съхранява съзидателната праз-
нота. Животворната празнота е изтъкана от единното 
зърно на Истината, от което е било сътворено всичко, 
и в което всичко ще се разтвори отново.
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Когато започна Пътя, това знание беше в теб. Благода-
рение на него ти придоби богатство и слава. Но ти из-
ползва богатството, за да задоволиш потребностите на 
ума. Богатството се дава за постигането на отговорност. 
Богатствата на света принадлежат на този свят, където 
всичко е преходно и подвластно на смъртта. Ако беше 
използвал богатството за благото на хората, ти щеше да 
намериш и да опознаеш единното зрънце на Истината, 
частичка, от което се намира и в теб самия“. „Но как-
во да правя? – тревожно промълвил Амрит. – аз вече не 
притежавам богатство, за да поправя своята грешка“. 
На което Великият Учител Видия отговорила: „Про-
дължи своя път от там, където си спрял, продължи го 
ръководейки се от своя опит. Ти си придобил знания за 
света, които хората ценят и така опознават видимия 
свят. Отиди и научи хората на тези знания, Но им пока-
жи не само това, от което е изтъкан видимия свят, но и 
това, от което е съставен и поради какво съществува“.

Амрит се удивил: „Как ще покажа на хората това, за 
което самият аз не знам?“ Великия Учител Видия се 
усмихнала и отговорила: „Стани този, когото все още 
не познаваш, та нали в теб се намира частичка от 
зрънцето на Истината. Човек е само съд за Душата – 
източника на неговата Същност. Намери това Единно-
то, опознай Го. Тъкмо това е и най-главното. Опозна-
вайки единното зрънце на Истината, ти ще опознаеш 
и себе си“. Амрит попитал: „Но как да направя това?“ 
Великия Учител Видия му отговорила: „Използвай 
своя разум за благото на хората и натрупай опит. Ко-
гато твоите дела породени от чувствата заради 
самата Истина станат много повече, от колкото 
думите от ума заради Егото, тогава ще опозна-
еш единното зрънце на Истината“.

Анастасия: Интересна притча, актуална във всич-
ки времена.
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Ригден: Проблемът на съвременния човек е в това, че 
егоизмът му до толкова е раздробил знанията, че се е 
изгубил единния смисъл и предназначението на тези 
знания. Затова днес, например астрофизиците пред-
почитат да гледат изключително на горе към звезди-
те, създавайки фантастични теории за същите тези 
черни дупки. А археолозите и етнолозите предпочитат 
да гледат изключително на долу, да се потапят в древ-
ността и да изказват своите догадки за миналото...

Анастасия: Като цяло няма единство в разностран-
ното познаване на единното, няма го разширения кръ-
гозор и най-важното – знанията за самия себе си, за 
своята истинска Същност.

Ригден:  За съжаление това е така. Ще дам още един 
любопитен пример по този повод. Както вече споменах 
в западна Африка се намира племето на догоните. В 
края на XIX век, когато водещите европейски държави 
започнали да делят Африка на свои колонии, територи-
ята, където живеел този народ, както и техните съседи, 
се оказали под контрола на Франция. В тези времена 
била развита търговията с роби от Африканския конти-
нент. И това, което спасило догоните от тази участ били 
трудно достъпните места, които населявали. Така, че 
първия, който разбрал за тях бил служещ в колони-
алните войски, който съставял списък с „дивашките“ 
племена. Отношението му към този народ съответства-
ло с шаблоните, създадени от политиците на цивили-
зованите държави, тоест „диваците – това даже не са 
хора“. А ето, че културата на този народ открил (при 
това за тесен кръг Европейски специалисти) френския 
етнограф африканист Марсел Гриол. Основното, което 
го интересувало е била духовната страна от живота на 
догоните, затова в крайна сметка жреците на това пле-
ме го посветили в своята тайна на тайните.
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Анастасия: „За човека с добро сърце и чисти помисли 
се отварят тайните Знания“...

Ригден: Точно така... Но света разбрал за догонската 
космологична система не от трудовете на дадения ет-
нограф, а от трудовете на астронома, който се увличал 
от археологията, и етнографията, който съумял да съ-
постави всички тези знания. Така, че догоните и род-
ственото им племе бамбара, – това са едни от малкото 
народи, съхранили първоначалните сведения практи-
чески с минимални изкривявания, даже не разбирай-
ки смисъла на тази информация. А последната е така-
ва, че многократно изпреварва достиженията на съ-
временната наука.

Анастасия: Любопитно...

Ригден: В космологията на догоните, а също и на бам-
бара има сведения за значимата първична роля на ви-
брацията, спираловидното движение при сътворява-
нето на Вселената.

Анастасия: Догоните са имали знания за спирало-
видното движение на Вселената?

Ригден: Да. В догонската митология има върховно бо-
жество – бог-творец, създател на света, който се нарича 
Амма. В един от космологичните митове на догоните се 
разказва, че света произлязъл от думата „Амма“.

Анастасия: Много интересно: при африканските до-
гони – „Амма“, а при индийците съгласно легендите 
Вселената произлязла от вибрация състояща от зву-
ка „Ом“. При Ведите този звук се счита за символ на 
приближаването на Душата към света на Бога и се из-
образява с особен знак...
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Ригден: Разбира се, всички тези легенди някога са 
имали една и съща основа – Знанието. Така че, съглас-
но догонската митология света произлязъл от думата 
„Амма“. Освен тази дума нямало нищо друго. Първо-
то слово дало началото на безкрайното малкия осно-
вен елемент в материалния свят, който догоните нари-
чат „кизе узи“ (същото това зрънце По). Благодарение 
на вътрешната вибрация „кизе узи“ се превърнало в 
„световното яйце“. В догонската митология Амма си 
има епитет „въртящ се вихър“, при това се указва, че 
движението се осъществява по спирала. Нещо повече, 
впоследствие се описват и самите творения на Амма, 
в това число се споменават и седемте свята, Слънце-
то и Луната. В частност, че Слънцето е обвито от спи-
рала от осем витки червена мед. А пък Луната е обви-
та от същата спирала, но от бяла мед. Удивителното 
е, че днешната физика все още не е достигнала до ни-
вото на научно тълкуване на тези въпроси. Но това не 
е най-интересното. Да се върнем към сътворението на 
света... След създаването на „зрънцето По“ и завърта-
не движението по спирала, „невидимия Амма“ запо-
чнал да създава знаците, които определят всичко в 
този свят: два „направляващи знака“, които принад-
лежат на Амма, и осем „главни“...

Анастасия: Знаци? Ако отчетем, че Шамбала също 
комуникира и създава събития благодарение на зна-
ците... Знаците – това въобще е особена тема. Във 
връзка с гореспоменатата легенда у читателите може 
да възникне въпроса, какво означава „направляващи 
и главни знаци“?

Ригден: На първо място, вече самия факт, че дого-
ните са притежавали такива знания, свидетелства за 
това, че техните прадеди са ги получили благодаре-
ние на палеоконтакт. Двата „направляващи знака“ – 
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това са знаци, които може да използва само този, кой-
то те наричат в своята митология Амма. А вече осем-
те  „главни знака“ – това са съзидателни знаци, към 
които ако бъде приложена определена сила, образно 
казано, както ключ към ключалка, отварят възмож-
ности за управление на процесите, както на съзидани-
ето, така и на разрушението. Много рядко, но се случ-
ва и така, „главните знаци“ да станат достъпни и за 
човека.

Анастасия: Много рядко стават достъпни и за чове-
ка... Та това е Граала! Тези знания фиксирах в книга-
та „Сенсей-IV“. Вие някога споменахте, че Граала се 
състои от дванадесет знака, а в митологията на дого-
ните се споменава само за осем, без да смятаме тези 
двата, които както разбрах не са достъпни за хора-
та. Следователно или догоните са имали не пълна ин-
формация, или чат от информацията се е загубила във 
времето, или е загубена от европейските изследовате-
ли, които са записали техните митове. Но това, че Гра-
ала е съставен от „главни знаци“, с помощта, на кои-
то може да се моделира и коригира света по собствено 
желание, косвено е споменато в много легенди на раз-
лични народи.

Ригден: Съвършено вярно... Такива „свещени“ за 
един или друг народ знания практически никога не се 
разкриват напълно на племенните жреци, още повече 
на случайни хора. А що се отнася до Граала, то е нуж-
но да се знае, че когато са го криели,  неслучайно е бил 
разделян от дванадесет знака на четири части по три 
знака. Това в значителна степен затруднявало проце-
са на сглобяване на знаците и звукова активация на 
Граала. Знаците на Граала в определена комбинация 
– са като форма, ключ към ключалка, който благодаре-
ние на приложената сила (звуковата формула на Пър-
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вичния Звук) разкрива на човека възможностите от-
въд пределите на познатото.

Анастасия: Четири части, по три знака...

Ригден: Честно казано, при тези древни народи са се 
съхранили сведения, че числото четири въплъщава в 
себе си женското начало, три – мъжкото начало, а су-
мата седем – основата на човешкото Същество (прин-
ципа на вечния живот), съвършенството.

Анастаси: Четири – въплъщава в себе си женското 
начало... Тогава ако Граала е съставен от четири час-
ти, то това косвено сочи за връзката със съзидателна-
та божествена сила на женското начало – Аллат.

Ригден: (усмихна се): Е, защо косвено?... Между дру-
гото, във връзка с Аллат. В космологичните митове на 
народа бамбара, където се разказва за извън времевия 
първоначален стадий на сътворение на света, има ука-
зание за това, че света е произлязъл от пустотата, при-
тежаваща движението, – „гла“. „Гла“ породила зву-
чащ двойник. И се получила двойката – „гла гла“. И 
в последствие на редица преобразувания и трансфор-
мации, благодарение на вибрацията възникнали „зна-
ците“, които били предназначени за разполагането на 
още не създадените предмети, и тяхното обозначение. 
В хода на творческия акт се появил духа Йо (от кой-
то произлезли първите могъщи сили Пембо и Фаро, 
участващи в сътворението на света), 22 основни еле-
мента и 22 витки на спиралата. При това се указва, 
че когато тези спирални витки „разбъркали“ Йо, то в 
резултат на това възникнала светлината, звука, всич-
ки действия, всички същества, всички чувства... В ми-
товете се споменава, че Пемба се премествал в прос-
транството посредством вихрово движение, че изхвър-
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лил нагоре това, което по-късно нарекли Фаро. А Фаро 
създал седемте небеса, духа на въздуха и чрез вода-
та излял живота на земята. Той е вездесъщ и поселя-
ва всички води. Фаро всъщност, продължил сътворе-
нието на света, подредил Вселената и класифицирал 
всички нейни елементи, създал хората и им дал Сло-
вото.

Анастасия:  Фаро подредил Вселената. Та това са 
функциите на съзидателната сила на Аллат.

Ригден:  Тъкмо за това иде реч. Между другото, от-
носно словото. В догонската митология божествата на 
водата (божествените близнаци) във вид на полухора 
– полузмии се наричали Номмо. Съхранили са се ле-
генди, че когато от небето видели голата и няма майка 
земя, те и направили рокля от десет кичура небесни 
растения. Именно завитите в спирала влажни влак-
на, които съдържали в себе си словото и били изпълне-
ни със същността на Номмо, съобщили на земята реч-
та, първия световен език. Излиза, че без причина ня-
кои хора наричат догоните и бамбара „диваци“. Тези 
„диваци“ успели да съхранят много повече информа-
ция за бъдещите поколения, от колкото „цивилизова-
ните хора“. Разбира се не без своя украса, но все пак, 
това е много по-добре от нищо.

Анастасия: Да, след гореспоменато изниква желани-
ето да захвърля всичко и да замина за Африка, щом 
там се съхраняват такива знания.

Ригден: (разсмя се): Няма какво да правиш там, в 
тази Африка. Това е все едно да отидеш в Тибет. Вед-
нага ще се намерят камара желаещи да те насочат по 
„правилния път“... към Ариман, на това отгоре и на 
твои разноски... Всъщност всичко е много по-близко, 
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от колкото човек може да си представи.  Всичко е в 
смисъла на Знанието и в доминиращия мироглед. Ето, 
погледни, ти видя Знанията за света в съвсем друга 
светлина, от позицията на духовния мироглед. За тебе 
информацията, която по-рано бе несъществена, стана 
важна. Различните знания от сферата на физиката, 
митологията, астрономията се събраха, като части от 
пъзел, всяка допълва другите заемайки своето точно 
място. А сега си представи, какво ще си помислят хора-
та, които нямат тази информация, да кажем за онези 
същите знаци? Болшинството съвременни хора даже 
няма да разберат, за какво всъщност иде реч. Съглас-
но съвременния мироглед знаците „творящи света“ не 
са нищо повече от символи подобни на тези в таблица-
та на химическите елементи, нищо повече...

Но същата тази спирала, като символ, е била известна 
още от палеолита. Нейното изображение може да бъде 
намерено и в до династичен Египет, в Древна Индия, 
Китай, в древните култури на Крит, Микен, при на-
родите населяващи различни континенти – в Европа, 
Африка, доколумбова Америка. И каква е ситуацията 
в днешно време, какво е останало от някогашните зна-
ния за спиралната структура на макрокосмоса и неви-
димия свят? Достатъчно е да излезеш на улицата и да 
попиташ кой да е човек или дори някой специалист, 
занимаващ се с подобна наука, да речем физика, как-
во знае за спиралата. В резултат, в най-добрия случай 
ще получиш стандартен отговор, който за съжаление 
отразява стандартния материалистичен човешки ми-
роглед, не излизащ от рамката на видимия свят.

Анастасия: Това си е точно така! Тук даже не е и 
нужно да се ходи някъде, самата аз не отдавна разсъж-
давах с подобни категории... Излиза, че древните също 
не са били лишени от тези удивителни знания за све-
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та. И няма значение в каква форма е било поднесено, 
важен е самия смисъл, който влияе на мирогледа на 
човека, а следователно и на неговия живот. Та тази ин-
формация помага да се разбере, че света се управлява 
свише, че всичко в този свят е подредено и има своите 
строго определени места, че всичко е създадено по из-
куствен начин. От тук идва разбирането за това, как-
во всъщност представлява този мимолетен живот, към 
какво е длъжен да се стреми самия човек и как да из-
ползва своята сила за духовно си развитие.

Ригден: В този илюзорен свят всичко отлита 
много бързо, като мираж в пустиня.  Затова, 
всичко, с което разполагаме във физическия 
свят, няма стойност, защото е преходно. Тряб-
ва да се бърза да се чувства с Душата и да се по-
стига прекрасното, защото всичко в този мате-
риален свят, в това число и човешкия живот, не 
е нищо повече от мехурчета пяна на морския 
пясък.

Човек чувства, че не е просто двукрако същество, че в 
него се крие нещо много повече, че неговия вътрешен 
свят е друг и се отличава от този, който го заобикаля. 
В него се намира Душата – частица от вън – от духов-
ния свят. Тя има само един вектор на движение, едно 
желание. Душата всъщност се стреми да се изтръгне 
от този свят. Тя се стреми към Бога, в своя свят. Но 
в условията на материалния свят този стремеж, това 
дълбочинно чувство, извиращо от нейните недра се 
сблъсква с човешкото съзнание. А неговото съзнание 
вече тълкува тези мощни дълбочинни импулси по друг 
начин, изхождайки от знанията и опита, натрупани в 
този живот. И тъкмо тук важна роля играе доминира-
щия мироглед на човека, неговите Знания за света и 
самия себе си. Ако в него доминира материалистичния 
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мироглед, неговото съзнание свито и отсъстват духов-
ните Знания, то в съзнанието се случват множество 
подмени. Тоест Личността използва тази сила не за 
духовното си развитие, а за реализация на своите ма-
териални желания. Силата на единното духовно чув-
ство просто бива раздробявана на множество желания 
от Животинското начало. В резултат на това, вместо 
човек да се стреми към Вечността, той започва пани-
чески да се страхува от нея и да приема този триизме-
рен свят за единствена реалност на своето битие. Той 
изразходва своята жизнена сила, за да постигне в този 
материален свят удовлетворение на собственото Его, 
придобиване на власт над себеподобните, натрупване 
на земни богатства. Но след смъртта на тялото човек 
загубва всичко това, оставяйки в своята послесмърт-
на съдба само едно гъсто кълбо негативна енергия, ко-
ето още дълго време ще му носи мъки и безпокойства. 
А ако в човека доминира духовния мироглед, и той не 
просто притежава Знанията за света и себе си, но и це-
ленасочено ги използва в правилната посока работей-
ки над себе си, то той се променя качествено. Той се 
придвижва по духовния вектор на своя живот, благо-
дарение на дълбочинните чувства, извиращи от него-
вата Душа. За духовно зрелия човек смъртта на физи-
ческото тяло се явява освобождение. Това е само пре-
ход в качествено различно състояние, състоянието на 
истинската свобода във Вечността. 

Анастасия: Знаете ли, много от читателите акценти-
рат своето внимание на това, че при цялото това раз-
нообразие на литература, всъщност е много трудно да 
се намери каквато и да било конкретна информация 
за Душата. Още повече в съвременното потребителско 
общество даже самия термин „Душа“ все по често се 
подменя с диаметрално противоположни понятия на 
Душата, като: „разум“, „психика“, човешко „аз“, „са-
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мосъзнание“. В най-добрия случай читателите нами-
рат обща философия добре премесена с теории от ет-
нологията, религията, мистиката, психологията или 
пък социологията. 

Още от дълбока древност се е считало, че духовно бо-
гатата Душа се явява най-ценното достояние на ис-
тинския Човек. По идея, в човешкото общество, дви-
жещо се в духовна посока трябва да се отделя първос-
тепенно внимание на изследването на духовното. Та 
нали познаването на Душата способства за познава-
нето на коя да е друга истина, в това число и научна. 
Съществува огромен спектър от идеалистични и мате-
риалистични мнения за Душата, догматични твърде-
ния, в това число и от спекулативна природа. Но всич-
ко това са търсения на множество хора в различни 
времена, започвайки от мъдреците, пророците, све-
тците и завършвайки с учените, педагозите, естество-
изпитателите и обикновените хора. И всичко споро-
ве са се водили заради липсата на Знания. Кое е ин-
тересното в случая, хората и до ден-днешен разбират, 
че ако притежаваха систематичните знания за чове-
ка и на първо място за Душата, то щяха да имат въз-
можност да се ръководят от нейните потребности и да 
държат под контрол стремежите на ума. Познавайки 
по-добре самите себе си, те щяха по-добре да разбират 
всички съставни на своя живот: интуицията, мисли-
те, чувствата, емоциите, тайните желания, мотивите 
на поведението, последиците от своите действия и т.н. 
А в този случай, ако тези Знания станат не само дос-
тъпни, но и разбираеми за по-голямата част от хора-
та, тогава би се разкрила реалната възможност в све-
та да се построи и утвърди едно общество основано на 
добротата и съгласието, общество, за което хората меч-
таят от хилядолетия.
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Има читатели, които по природа са надарени с уме-
нието да чувстват проявите на невидимия свят мал-
ко повече, от колкото обикновените хора. При това, 
те като правило скриват тези способности от околни-
те. В голямата си част това са достатъчно умни хора, 
които вече са се „реализирали в живота“ според чо-
вешките разбирания: отгледали са деца, достигнали 
са определено положение в обществото, станали са 
утвърдени специалисти в своите области, имат науч-
ни степени. Но те не са открили главния смисъл на 
своя живот сред всички тези достижения, това, което 
винаги са чувствали чисто интуитивно вътре в себе 
си. И това ги тревожи. Те се опитват да намерят от-
говор на този техен важен въпрос, да разберат себе 
си, своята Душа, а следователно и да определят ос-
новната посока на развитие в своя живот. На тях не 
им достигат Знания за разбирането на своята същ-
ност, как да живеят в този живот, и как да се подгот-
вят за живота след смъртта. Някои от тях докосвай-
ки се с проявите на невидимия свят и получавайки 
безценен личен опит, кардинално променят своя ми-
роглед. Най-главния въпрос, който задават тези 
хора е: „как да спася своята Душа?“ Аз смятам, 
че те и даже бъдещите поколения, които някога ще се 
докоснат до тези Знания, ще бъдат много благодарни 
ако вие отговорите на този главен, жизненоважен за 
всеки човек въпрос.

Ригден: Как да спасят своята душа?  Всъщност, 
няма нищо сложно в това, ако действително се стре-
миш към това във всеки ден от своя живот, знаеш и 
разбираш своята Душа, а от там и смисъла на своето 
съществуване. За това безусловно са нужни Знания, 
както за самия себе си, своята природа, така и за най-
важното действие в живота – работата над себе си. Чо-
век съдържа в себе си зрънца от най-различни въз-
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ходи на своята Същност, но само едно от тях се явя-
ва истинно. Защо търсейки смисъла на своето идва-
не в този свят, човек е толкова обезпокоен до самия 
миг, когато го напуска тайната на житието? Защото 
дори и да е тук, временен, той има силите да промени 
своята природа. Смисъла на пребиваването на човек в 
този свят е – в духовния растеж, стремежа към изхода 
от състоянието на занижено материалистично съзна-
ние в посока духовно извисяване, преображение, дос-
тигане до своето предназначение и разцвета на всич-
ко най-добро, което се таи в него. Когато човек надява 
крилата на саморазвитието, те го извисяват към висо-
тите на познаването на Истината, преобразявайки ка-
чествено неговата природа. Ще се наложи да разкажа 
за вътрешната човешка структура малко по-подробно. 
Тези Знания почти са изгубени в реката на времето, 
но техни отзвуци могат да бъдат намерени на брегове-
те на съвременния свят.

И така, какво представлява душата? Както вече 
говорих, Душата се явява  истинската антиматерия, 
частичка дошла от вън - от духовия свят, света на Бога. 
Единствено човешкото същество притежава в себе си 
Душа. Тя представлява негов основен потенциал, пор-
тал, пряка връзка на всеки човек с духовния свят. Нея 
я няма нито в растенията, нито в животните, нито в 
коя да е друга материя, в това число и разумна. Душа-
та се внедрява във формиращата се енергийна човеш-
ка конструкция на осмия ден след рождението на фи-
зическото тяло (новороденото). Ако се ориентираме по 
строежа на физическото тяло, нейното месторазполо-
жение, това е областта на слънчевия сплит, т.е. фак-
тическия център на човека. Но тя не пребивава нито в 
слънчевия сплит, нито в сърцето, нито в кои да е дру-
ги органи или системи на човешкото тяло, в това чис-
ло нито мозъка нито ума, нито съзнанието, нито ми-
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сленето, нито разума, нито умствените способности. 
Всичко изброено не представлява нито продукт, нито 
свойство на душата, защото се отнася към материал-
ния свят. Хирургическото отстраняване, присаждане 
на едни или други органи на физическо тяло (напри-
мер сърцето), или преливането на кръв нямат никакво 
отношение към душата. Акцентирайки внимание вър-
ху това, че тя се намира в енергийната конструкция 
на човека, а не във физическите части на тази струк-
тура. Душата в човека е една. Тя е единна и недели-
ма. Няма разлика между тази на мъжа и тази на же-
ната. Душата няма пол. Душите на всички хора са ед-
накви по своята природа. И в този смисъл може да се 
каже, че хората един с друг са много близки и родстве-
ни. Душата не е материя, тя не се износва, не старее, 
не боледува. Тя е съвършена по отношение на матери-
алния свят, но не достатъчно индивидуално съвърше-
на по отношение на света на Бога. Вследствие на мно-
гократните прераждания в материалния свят, Душа-
та се натоварва и напряга от информационните обвив-
ки около себе си. 

Какво представлява човешкото същество? Чо-
вешкото същество в своя живот представлява много-
измерен пространствен обект, изграден около Душа-
та, притежаващ собствена разумна Личност. Видима-
та за окото обичайна форма и устройство на физиче-
ското тяло, заедно с неговите физикохимични проце-
си и система на управление (в това число и материал-
ния мозък) - това е само част от общата конструкция 
на човека, която се отнася към трето измерение. Т.е. 
човек се състои от Душа заедно с нейните информа-
ционни обвивки, Личността и структури, състоящи се 
от различни полета намиращи се в други измерения 
(в това число физическото тяло разположено в трето 
измерение).
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Какво представлява разумната Личност? В новата кон-
струкция, в новото тяло се формира и новата Личност 
–  това е този, който извършва избора между Духов-
ното и Животинското начало, който анализира, който 
прави изводите, натрупва личен багаж от чувствено 
емоционални доминанти. Ако в течение на своя живот, 
човек се развие духовно толкова, че се случи сливане 
на неговата Личност с Душата, то тогава се образува 
качествено ново, зряло Същество, различно от човеш-
кото, което отива в духовния свят. Точно това се нари-
ча „освобождаване на Душата от плена на материал-
ния свят“, „излизане в Нирвана“, „достигане до със-
тояние на святост“ и т.н. Ако в течение на човешкия 
живот такова сливане не се е случило, то след смъртта 
на физическото тяло и разрушаването на енергийна-
та конструкция, тази разумна Личност отива заедно 
с Душата към ново прераждане (реинкарнация), пре-
връща се, да кажем условно за по-добро разбиране на 
същността, в субличност. Когато умира физическото 
тяло, човешкото същество продължава своето същест-
вуване. В преходно състояние то има кълбовиден вид 
със спирални структури. Тъкмо в това образование е 
заключена и Душата, заедно с нейните информацион-
ни обвивки - субличностите от предишните въплъще-
ния, в това число и Личността от предишния живот. 
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Фотография 1. Човешката Душа в преходно състояние,  
след смъртта на физическото тяло

На снимката на Душата ясно се проследява нейна-
та външната обвивка. Тя е съставена (от вън на въ-
тре) от червен цвят (остатъка от жизнената енер-
гия – прана), а също така от жълт и светложълт 
преминаващ към бял цветове представляващи дру-
ги видове енергии. Самата кълбовидна небесно синя 
форма с оттенъци на светлозелено; притежава ха-
рактерна спираловидна структура, завъртяна към 
центъра, притежаваща оттенъци като на дъгата 
и бели сгъстявания.

 

 
Фотография 2. Изчезването на човешката  

Душа от материалния свят в процеса на преход.



86



87

Информационните обвивки разположени около Ду-
шата представляват чувствено -  емоционални сгъстя-
вания, по-точно разумна информационна структура, 
която асоциативно може да бъде сравнена със своеоб-
разна мъглявина. Простичко казано, това са бившите 
личности от миналите въплъщения. Такива сублич-
ности около душата може да има много в зависимост 
от това колко реинкарнации е имал човека.

Анастасия : Оказва се, че субличността, това е лич-
ност, както и ти самия, която е била активна в мина-
лите въплъщения на Душата.

Ригден: Да. С други думи, това е бивша Личност от 
предишен живот с целия багаж от чувствено емоцио-
нални доминанти (положителни или отрицателни) ко-
ито тя е натрупала по времето на своя живот в резул-
тат на нейния жизнен избор.

Личността, като правило няма пряка връзка със 
субличностите, затова и човек не помни своите мина-
ли животи, и съответно опита и придобитите знания 
от тези субличности. Но в редки случаи при опреде-
лени обстоятелства, е възможно да има слабо усещане 
„дежа вю“, или кратковременни спонтанни проявле-
ния на активност от последната (предшестваща теку-
щото въплъщение) субличност. Това е свойствено осо-
бено за човека в неговата ранна детска възраст.

Има случаи документирани в трудовете по психиа-
трия, когато деца, при които не се наблюдават никакви 
отклонения, при здрави родители се проявяват крат-
ки не естествени поведения сродни с разстройство на 
личността. Ще приведа един от многото примери. Мо-
миченце на четири години започва да сънува един и 
същ сън: на фона на ярка светлина момче, което я зове 
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при себе, но не я допуска до светлината. Тя започнала 
да се оплаква на своите родители от този гнетящ сън, 
а вечерта да проявява не предсказуемо, не свойствено 
за нея агресивно поведение и необичайна сила. Чети-
ри годишното момиче в гнева си преобръща столове, 
маси, тежки мебели, не разпознавайки своята майка, 
изпадала в истерия винейки своите родителите: „ти 
не си моята майка“, „ти все едно ще умреш“ и т.н. То-
ест думите и поведението на момичето са били не ес-
тествени за нея, но характерни за субличността пре-
живяла реинкарнация и намираща се в състояние на 
„ад“, изпитваща мъки и животинска болка. А на след-
ващия ден детето отново е с нормално поведение, как-
то обикновено. Тъкмо това е типичен случай за крат-
ковременна проява на негативизъм на предишните 
субличности. Най-доброто, което може да се направи 
в този случай, това е активно да се развива интелекта 
на детето, да се разширява неговия кръгозор опозна-
вайки  света и да се изчака кога ще настъпи първич-
ният тласък и се формира новата Личност.

Първичният тласък се случва, като правило между пе-
тата и седмата година от живота на човека. Работата е 
в това, че в ранното детство преди първичния тласък, 
могат да се случват такива кратковременни актива-
ции на предишната Личност (субличнст). Последната,  
докато се формира новата Личност, се опитва да про-
бие в съзнанието и да вземе властта над човека.

Но много по-често се случват други прояви на сублич-
ностите. Това е, когато децата във възрастта между 
три и пет години (в периода, когато новата Личност 
още не е формирана) започват да разсъждават от по-
зицията на възрастен и опитен човек. В редки случаи 
това могат да бъдат детайлни подробности от техния 
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предишен живот на възрастен, който няма от къде да 
знаят в тази възраст. А най-често се случва, детето не-
очаквано да се изкаже мъдро по някакъв повод, оче-
видно изразявайки мисли на зрял човек, което пораж-
да страх у родителите. Родителите всъщност не тряб-
ва да се боят от подобни прояви, а да разбират тяхна-
та природа. Когато Личността на детето се сформира, 
те ще отшумят. 

И така, всяка субличност съхранява индивидуалност-
та от своето минало съзнание във вид на желания и 
стремежи, които са доминирали в нейния активен жи-
вот. Личността, както вече споменах няма пряка връз-
ка със субличностите, т.е. човек съзнателно не помни 
своите отминали животи. А на подсъзнателно ниво 
тази връзка на Личността със субличностите се съх-
ранява. Понякога последните могат косвено да вли-
яят на Личността и да я „подтикват“ към определени 
действия, да я склоняват да взима едни или други ре-
шения, но това се случва на несъзнателно ниво. Освен 
това, субличностите, образно казано, са като „мъгли-
ви светофилтри“, през които е изключително трудно 
да се осъществи непосредствена връзка между Душа-
та и новата Личност, така да се каже, между източни-
ка на светлина и този, които се нуждаят от нея. 

Анастасия: „Мъгливи светофилтри“? Интересно 
сравнение.

Ригден: Ще се наложи да разкажа за това малко по-
подробно. Но трябва да се разбере, че всички тези про-
цеси произтичат на ниво енергии, ето защо за по-до-
бро възприемане ще направя няколко образни срав-
нения. И така, субличностите намиращи се около Ду-
шата, може да си ги представим... във вида на „разум-
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ни“ мъглявини. От една страна, те са близко разполо-
жени до Душата и изпитват влиянието на тази мно-
го силна антиматериална структура, така да се каже 
близостта с „диханието на Вечността“, „присъствие-
то на частицата от света на Бога“. А от друга страна, 
изпитват силното влияние и въздействие на плътни-
те материални структури на Животинското начало. 
Т.е. субличностите се намират в притиснато състоя-
ние между двете мощни сили на духовния и матери-
алния свят. Те постоянно изпитват този мощен на-
тиск от двете си страни. Така че, всяка субличност 
се превръща в своеобразен „светофилтър“ по пътя 
на осъществяването на връзката между сегашна-
та Личност и Душата. Степента на „затъмнение“ на 
този „светофилтър-субличност“ зависи от натрупа-
ните по време на бившия и живот доминиращи жиз-
нени избори, предпочитания, чувствено - емоционал-
ни приоритети. 

Например ако човек в миналия живот  е бил добър, 
направил е много за своето духовно развитие, но не 
достатъчно, за да се освободи окончателно от мате-
риалния свят, тогава в съответната негова сублич-
ност ще има повече покой и по-малко вибрации. Зна-
чи, през този „светофилтър“ ще преминава повече 
енергия, импулси от Душата. А ако човек е изразхо-
дил своя минал живот главно за преследването на 
материалистични ценности, то този „светофилтър-
субличност“ ще бъде по-плътен заради повишените 
вибрации, т.е. пропусквателната способност, да го ка-
жем така, на „светлината“ извираща от Душата ще 
бъде по лоша. Това асоциативно може да се сравни 
със стъкло оцапано със сажди, през което се изкривя-
ва или по-трудно пробива светлината. С други думи, 
колкото повече по време на своя живот в човека е до-
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минирала Животинската страна, преобладавали са 
материалистичните ценности, толкова по-трудно ще 
му бъде после, защото ще бъде носител на тези висо-
ки изкривявания. Ако такива субличностти с плът-
ни, тъмни „светофилтри“ има много, то и на живе-
ещата по това време Личност ще и бъде много труд-
но да се бори със своето Животинско начало,  да свие 
от пътя на материалистичните доминанти, да почув-
ства своята Душа. 

Анастасия: Получава се така, че такъв човек един 
вид е много по-омотан в материята и му е трудно да 
промени вектора на своя живот в посока на духовно-
то си развитие?

Ригден: Да. Но на всеки човек, дори и на такъв, ни-
кога не е трудно да преобърне  ситуация, защото Ли-
чността притежава жизнена сила и правото на из-
бор... Иначе го чака това, което изпитват негови-
те субличности. Между другото, именно опита на 
субличностите косвено се отразява в подсъзнанието 
на човека и предизвиква страха от смъртта. Това как 
се чувстват субличностите в новата Личност – изра-
зявайки се с езика на религията е самия „ад“ за тях. 
След смъртта на тялото Личността, която се превръ-
ща в субличност, придобива своя опит и разбиране, 
какво в действителност представлява истинския ма-
териален свят, какво представлява Душата и каква 
е нейната важност в човешкото същество. Но в кон-
струкцията на новото тяло субличността вече се на-
мира в отчаяното положение на скован разум, който 
разбира всичко, изпитва силна чувствено –  емоцио-
нална болка, но нищо не може да направи, в това чис-
ло и да предаде своя опит на новата Личност. Това е 
все едно, че са те затворили в тялото, но то не служи 
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на твоето съзнание, не се подчинява и не прави оно-
ва, което му заповядваш. Тоест изобщо не ти служи, а 
живее самопроизволно. И ти осъзнаваш всичко това, 
но нищо не можеш да направиш, само усещаш неи-
моверно силен натиск, същите тези грешки на нова-
та Личност, и осъзнаваш своето безсилие да проме-
ниш посоката на вектора на изразходване жизнената 
енергия. От където и всъщност възникват страхове-
те, например страха от затворено пространство. Ко-
рените на основните причини за проявата на такова 
изкривено пространствено възприятие, пораждащо 
дълбоко чувство на страх и паника в човека, е тъкмо 
това свързано с частта на неговата конструкция, в ко-
ято се намират субличностите.

Защо например хората биват привличани от призи-
ва за „вечен живот в тялото“, използвани в много сек-
ти и религии? Психолозите обикновено свързват това 
с тайното желание в човека, което възниква в отго-
вор на ирационалния страх от смъртта (танатофо-
бия). Тази фобия има свои определени поведенчески 
прояви, целта, на които е или да се избегне предме-
та на фобията, или да се намали страха от нея с по-
мощта на някакви действия (съблюдаване на религи-
озни правила, ритуали, повишен интерес към инфор-
мация свързана с „вечния живот в тяло“ и други). То-
ест човек се скрие зад всичко това от неразрешимия 
за него вътрешен конфликт, породен от ирационал-
ния страх, който  обикновено е съпроводен с мрачни 
предчувствия. От къде възникват тези предчувствия 
и този страх? От подсъзнанието, и това е свързано с 
чувствено – емоционалното състояние на субличнос-
тите, които имат отлично практическо разбиране за 
това, какво представлява смъртта и прераждането. 
Образно казано, поради страха от недостижимостта 
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на Вечността, от неизбежната и окончателна смърт 
в човека, присъства това желание да „живее вечно в 
тялото“. Това е само едно от желанията на Животин-
ското начало и неговата подмяна (на подсъзнателно 
равнище) на стремежите на Душата.

Анастасия: А ако човек приживе се развие духовно 
до такова ниво, че да може, като духовна зряла Лич-
ност да напусне кръга на преражданията, то тогава 
какво се случва  със субличностите?

Ригден: Те просто биват анихилирани. Защото това 
е просто информационна структура.

Анастасия: Независимо от това какви са били в своя 
живот тези субличности, лоши или добри Личности?

Ригден: Образно казано, „добри“ (според твоето раз-
биране) субличности няма, щом Личността е стана-
ла субличност. Личността може осъзнато духов-
но да се развие и, съединявайки се с Душата да 
се освободи за един живот! Всъщност на практи-
ка всичко е много просто, ако човек се опитва в насто-
ящия живот да се развива в духовно направление, но 
не се е старал достатъчно, то условията в следващия 
живот за новата Личност ще бъдат по-добри. Това ще 
разшири възможностите за нейното духовно развити-
те, но и ще усили съпротивата на Животинското нача-
ло. И отново всичко (продължението или прекратява-
нето на мъките на субличностите, съдбата на Душата 
и самата Личност) ще зависи вече от индивидуалния 
избор на новата Личност.
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Анастасия: Значи, субличността това е просто ин-
формационна структура?

Ригден: Да. Коя да е материя – това е просто една 
информационна вълна, в това число и самия човек. 
Именно от заложената информация зависи какво стои 
пред теб, например, планета или бактерия, стол или 
човек. Но в човека присъства Душа, която го отлича-
ва от коя да е материя.

Анастасия: А Душата може ли да бъде наречена ин-
формационна частица?

Ригден: Не. Душата не се отнася към материалния 
свят, тя произхожда от съвършено друг свят - света 
на Вечността... А пък човека в плана на цялата тази 
многоизмерна структура на материалния свят (в това 
число и неговото Животинско начало), както вече ка-
зах е просто една информационна вълна. Душата – 
ето кое в човека е истинското, негова главна съставля-
ваща, върху, която е съсредоточена цялата структу-
ра. Всичко останало се явява допълнителна информа-
ция за развитие, която след съзряването на духовната 
Личност и сливането и с Душата (духовното освобож-
дение) се дедиферинцира, тоест прекратява своето съ-
ществувание, като организирана структура.

Анастасия: На кратко, в разбирането на хората тази 
информационна вълна не се унищожава, а в същност 
просто – преминава в друго качество, та нали инфор-
мацията (информационните блокчета, от които се със-
тои всичко) не се унищожава като такава.
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Ригден: Съвършено вярно.

Анастасия: Вие някога разказвахте, че достатъчно 
силен медиум действително може да призове умрял 
човек на разговор, защото човек не умира в информа-
ционен план.

Ригден: Да. Личността на човека продължава да 
съществува просто в друга форма – във формата на 
субличност. Ако медиумът е достатъчно силен и може 
да пренесе част от своята жизнена енергия (прана) 
върху субличноста на умрелия човек, да я напълни 
с тази енергия, то дадената субличност действител-
но ще бъде способна временно да общува с медиума. 
За самата субличност праната на живия човек – това 
условно казано е „манна небесна“ в „пъкъла на ада“, 
възможността за не голям период от време да се про-
яви. По този начин, както се казва сред народа, меди-
умът „призовава душата“ на умрелия човек за общу-
ване. В същност той установява информационна връз-
ка със субличноста. И това се случва само тогава, ко-
гато човека отново се е преродил и дадената сублич-
ност се намира в материалния свят в новата жива кон-
струкция на тялото заедно с новата Личност. При това 
целия този контакт се осъществява незабелязано за 
новата Личност. А ако човекът е отишъл в Нирвана, 
тогава нито един медиум не е в състояние „да го из-
дърпа“ за контакт, точно както човека, който все още 
се намира в стадий на прераждане (до новото си въ-
плъщение на материалния свят). Защо? Защото точно 
такъв „контакт“ на медиумите – това е един от похва-
тите на Животинския разум, негова проява и връзка с 
материалния свят. А Духовния свят за Животинският 
разум е недостъпен.
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Анастасия: Ама че работа! Та това означава, че при 
истинския медиум се получава загуба (утечка) на пра-
на, и всичко това само за да подхрани тази сублич-
ност. Това си е  абсолютно неравностоен обмен: раз-
ход на ценната енергия предназначена за духовното 
развитие на човека за някаква несъществена инфор-
мация от субличността. Излиза, че това „подхранва-
не“ на субличността, фактически е поредния капан на 
Животинския разум. Сега вече разбирам защо тради-
ционните религии са против действията на медиуми-
те, и от къде са се появили всичките тези легенди за 
гладните и ненаситни духове, които живите хора са се 
опитвали да „подхранят“ в рамките на човешко раз-
биране.

Ригден: Да, това е една от уловките на Животинския 
разум. Добре е все пак, че при сегашната не просвете-
ност на хората по тези въпроси, истинските медиуми 
не са чак толкова много и в повечето случаи действат 
техни подражатели, забавлявайки наивната публика 
със своите чисто психологически трикове. 

Анастасия: До наши дни се е съхранило поверие-
то, че за мъртвите не трябва да си спомняме с лошо, а 
даже и да си спомняме, трябва да е само хубавото. А 
ако в съня пристига умрял човек, то тогава се счита, че 
„неговата душа не се е успокоила“. До колко тези пове-
рия отговарят на действителността?

Ригден: Аз бих уточнил, за мъртвите, ако си спомня-
ме за тях, то трябва да е от позицията на Духовното 
начало, от позицията на духовната любов съзидателна 
за живите, а не с печал към миналото. Също така тряб-
ва да се разбират и процесите, които произтичат във 
всичките тези случаи. Първо, във всички случаи ста-
ва дума не за Душата на човека като такъв. За нея, по 
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време на човешкия живот, като правило не са знаели 
нито неговите роднини, нито даже и самия той. Всъщ-
ност става дума за човешката Личност, която близки-
те добре са познавали, и която след смъртта се превръ-
ща в субличност. Самата Душа, когато отива към ново 
прераждане, не се връща назад към мястото на свое-
то бивше „заточение“. А ето че субличността, като раз-
умна информационна структура от материалния свят, 
бидейки „затворена“ в новото тяло, може да се ползва 
от енергиите на това тяло (основно докато все още не 
е съзряла новата Личност). Придобивайки кратковре-
менна сила, тя е способна чрез своите проекции да по-
сещава тези места и тези хора, към които е била при-
вързана в течение на своя живот. Субличността може 
също така да се прояви, когато живите си спомнят за 
нея (за умрелия човек), подхранвайки я със силата на 
свето внимание. По какъв начин всичко това се отра-
зява върху живия човек?

В случая, не мога да разкажа всички подробности, за-
щото е известно, че „знанията преумножават скръб-
та“. Но за общото разбиране същността на тези проце-
си, ще кажа следното. Работата е в това, че когато чо-
век започне да си спомня за мъртвия произтича след-
ното. Влагайки в това своето внимание, не локализи-
рания страх, астеничните емоции, (печал, униние, по-
тиснато настроение), възникващи вследствие на при-
помнянето на мъртвия, на езика на физиката, даряват 
субличността с допълнителен „заряд“ (даряват я със 
сила). А субличността по този начин се активира. То-
ест процеса на припомняне на мъртвия е подобен на 
мигновено пренасяне на заряд (сила) от една елемен-
тарна частица на друга, без ограниченията на времето 
и пространство. Субличността остава в новото тяло, но 
нейната проекция след подаването на този заряд миг-
новено се проявява, или по-точно влиза в контакт с 
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Личността на човека, който си спомня за нея. Послед-
ният на подсъзнателно равнище започва да чувства 
връзката със субличнотта на умрелия, такъв е обме-
на на информация. В същност, самият той подхранва 
този контакт със своята жизнена енергия. Нищо добро 
от това не може да се очаква, защото тази подсъзна-
телна информационна обмяна със субличността само 
усилва в човека проявите на Животинското начало.

От подобен информационен контакт, съответния чо-
век започва да проявява чувства на тъга, скръб, за-
цикля в своите мисли „само ако беше жив, това не би 
се случило с мен” или пък, „това нямаше да се случи, 
ако тя беше жива”, „той не би допуснал да постъпват 
така с мен” и така нататък. Реално в този случай Жи-
вотинското начало просто маскира потребителските 
желания в човека (например желанието за реализа-
ция на неговата значимост) под прикритието на загу-
бената Любов, пораждайки в него тъга към миналото,  
страх от предстояща смърт и т.н.

От това страда, както самия припомнящ, проявявай-
ки в себе си мисли от Животинското начало, така и 
субличността, за която той си припомня. За субли-
чостта даденият контакт от една страна е съприкос-
новение с живителната сила. Но от друга страна, та-
къв живителен заряд и дава ясното осъзнаване за сту-
порното състояние и реалната безизходица, в която се 
намира. И това само добавя още по-големи мъки за 
бившата Личност (превърнала се в субличност). При 
това подобна провокация от страна на Животинското 
начало допълнително утежнява състоянието не само 
на тази субличност, но и Личността на човека, в чиято 
енергийната конструкция се намира.
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За по-доброто разбиране, какво в действителност оз-
начава за субличността подобен контакт с живия чо-
век, ще дам образен пример. Представи си човек, вър-
вящ посред нагорещената пустиня. Той вече е обре-
чен. Намиращ се на прага на смъртта. Мъчат го бол-
ка и нетърпима жажда. И изведнаж на неговите уст-
ни от небето пада капчица вода. Тя не утолява негова-
та жажда, но му дава, от една страна лъжлива надеж-
да за живот,  припомняйки му за миналия живот, а от 
друга страна, ясно осъзнаване, че смъртта му е неиз-
бежна. И това осъзнаване още повече усилва мъката 
и страданията на обречения.

Анастасия: Да, наистина, въобще не осъзнаваме 
какво творим. Оказва се, че със своите припомняния, 
всъщност носим нови страдания на своите починали 
близки и после самите ние страдаме от това. А ако се 
вгледаме в историята? Как ли само страдат историче-
ските, публични Личности, по-скоро техните сублич-
ности, които живите хора си спомнят в продължение 
на векове, понякога и хилядолетия! Излиза, че таки-
ва масови припомняния още повече утежнява техни-
те страдания.

Ригден: Ако хората, пребивавайки под доминация-
та на Животинско начало,  си спомнят тези личности, 
при това влагайки своята емоционална сила, то раз-
бира се, това съществено утежнява тяхното положе-
ние, както и на тези, които си спомнят.  Но, както  са 
прекарали живота си тук, каквото са заслужили, това 
и ще получат там.

Анастасия: Да, отчитайки, че нашата история се 
пише не за доминиращото Духовно начало у народи-
те по света, а за доминацията на Животинското нача-
ло в човечеството: кой над кого бил властвал и с кого е 
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водил войни... Добре, кажете моля ви, как може да си 
обясним следните явления? Чела съм в работите по ет-
нология за поверия и случаи, свързани със сибирски-
те шамани. Силните шамани молели своите роднини 
да ги препогребат след смъртта им, три пъти, на все-
ки сто години. Хората си предавали тази информация 
от поколение на поколение. Ако това не се случвало, 
по каквито и да е причини, шаманът започвал незри-
мо да се „явява“ на живите хора от своето потомство, 
и да ги заплашва с бедствия. И ако тези хора не обръ-
щали внимание на това, тогава в съответната област 
започвали да се случват различни нещастия: епиде-
мии, измиране на животни, стихийни бедствия и др.  
И това се отнасяло, както за „добрите шамани”, така и 
за „лошите”. За „добрите“ шамани се говорело, че ако 
хората се отнасяли с почит към тях, то те на свой ред 
ги защитавали от бедствията и каквито и да е други 
лични несгоди.

Ригден: Тук е нужно да се разделят понятията. В този 
свят действат сили, както от Животинският разум на 
материалният свят, така и сили от Духовният свят. 
Проявленията свързани със силите на Природата в по 
голямата си част се отнасят към действията на Живо-
тинският разум. Що се касае до субличността на чове-
ка, (която по време на своя живот като Личност, раз-
вивайки у себе си свръхспособности, е достигнала оп-
ределено равнище на влияние над себеподобните), то 
тя би могла да провокира единствено изблик на Жи-
вотинското начало в хората, като им въздейства на 
ниво подсъзнание посредством  информационния об-
мен. Коя да  е субличност съхранява своето Его, само-
идентификацията си. Тя има опит, знания, навици да 
влияе на материалния свят, но не притежава жизне-
на сила. От тука следва, че не починалият шаман тво-
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ри бедствията сред хората, а вярата на самите хора в 
това поверие. И всичко това се случва за сметка сили-
те на тези хора.  При това, не бива да се забравя и за 
моментите на активация на силата, знаците, с които 
е работил шаманът по време на своя живот, духовете 
на една или друга местност, които също са подчинени 
на единния Животински разум. Но това вече е отдел-
на тема, не за този разговор.

Анастасия: Получава се, че субличностите съхраня-
ват памет за всичко?

Ригден: Да. Това са разумни структури. Тях най-мно-
го ги плаши и мъчи последващата реинкарнация, коя-
то от една страна продължава техните мъки, а от дру-
га, ги приближава към окончателната им смърт. Ето 
защо настоящата Личност трябва да направи всичко 
възможно и невъзможно, за да се съедини с Душата 
си. Задача на Животинското начало в живота на Ли-
чността е да я отклони от Духовното начало, по какъв-
то и да е начин, било то в мислите, желанията, постъп-
ките, делата – не е важно, само и само човек да пред-
почете материалното, земното, смъртното. И за него 
всички средства са добри, в това число и съответни-
те прояви на субличностите. В Животинското начало 
няма Добро! То е смъртно. Ето защо неговите намере-
ния, както и на коя да е друга разумна материя, са да 
получи власт над друга материя и да използва нейна-
та жизнена сила за своите цели. Животинското начало 
прави всичко възможно, за да промени направление-
то на жизнения вектор на Личността, да я отвлече от 
Духовното начало. То не се спира пред нищо и използ-
ва целия „арсенал“. И на първо място, агресията, ата-
ката. Това е търсенето на слабо място у човека, къде-
то може да бъде мислено „ухапан“, емоционално „уда-
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рен“ или просто да го съблазни с поредната „сладка“ 
илюзия. То постоянно натрапва на човека нови шабло-
ни или активизира старите. Животинското начало 
– това е диктатура на мъртвеца!

Анастасия: Попаднахте направо в целта с това опре-
деление – диктатура на мъртвеца. Както е казано, за 
всеки мъртвец земята е гроб. Всичко, което човек же-
лае в този материален свят, действително е временно 
и смъртно...

Ригден: Животинското начало е много разнообразно 
в хитроумните си уловки. Ако човек не съумява да въ-
двори ред в себе си, то неговия живот става много тру-
ден и още по-труден след края му. И работата тук даже 
не е във външните условия, а в избора човешки. Жи-
вота отлита много бързо. И най-страшното при човека 
не е смъртта на неговото тяло. Най-страшното е, ко-
гато той е изживял живота си в илюзорното забвение 
на този свят и не е успял да разбере нищо, тогава не-
говата Личност в духовно отношение не е успяла да се 
развие. Тогава за него настъпва абсолютната неизбеж-
ност: тука си се мъчил в продължение на цял един жи-
вот, а там ще страдаш с векове, при това, без да имаш 
възможността да промениш каквото и да било, защото 
вече няма да разполагаш с основния инструмент - тя-
лото, за разлика от новата Личност. За субличността 
това положение е равносилно на гладен човек гледащ 
огромното изобилие от храна стоейки зад витрината, 
без да може да я достигне. Тъкмо тогава започват да 
се сипят въпросите от егоизма на самата субличност 
от рода на: „За какво?! Та нали бях толкова праве-
ден?“ Тъкмо за това, защото избра мимолетната 
наслада, материалистичните ценности вместо 
Вечността. За това, защото в мислите си тайно 
си желаел власт над другите, угаждал си на сво-
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ето Животинско начало, постъпвал си в разрез 
със Съвестта си. За това, защото  си пропиля-
вал всеки свой ден, както в делата, така и в ми-
слите за своя егоцентризъм. И такива „за това“ 
във всичките дни на твоя кратък живот са мно-
го, където и да се обърнеш...

Анастасия: Да, това е печално... А по-голямата част 
от хората дори не си представят как може да се живее 
по друг начин, освен в грижа за материалното. Макар 
и хората сами по себе си да не са лоши, измъчвайки се 
от едни и същи уловки на Животинското начало, но 
тези страдания се преписват на шаблонните „причи-
ни“ и „отговори“, навързани на обществото: „всички 
живеят така“, „живеем в такова време“, „съдбата ми е 
такава“, „от съдбата не ще избягаш“. Тоест държат се 
пасивно по отношение на преобразуването на самите 
тях и тяхната съдба. А други, тъкмо обратното, – ак-
тивно, но в грешната посока. Аз съм срещала хора, ко-
ито по природа притежават, може да се каже с вродени 
лидерски качества. Те практически от своето детство 
усещат силата в тях, благодарение на която могат да 
оказват влияние на хората и да предвиждат едни или 
други събития. Между другото, как може да се обясни 
тази вродена сила в човека? Може би това е свързано с 
неговото предишно прераждане?

Ригден: Разбира се, случаите биват най-различни. Но 
ако става въпрос за вродена дарба в човека, това озна-
чава, че в предишното въплъщение на дадената Душа 
Личността се е развила Духовно, достигнала е опреде-
лени резултати в работата над себе си и в разбиране-
то на този свят. Тоест, имало е сериозен скок в духов-
ното и развитие, но това се е оказало не достатъчно, 
за да напусне системата на Ариман, да се изтръгне от 
кръга на прераждания. И в следващия живот, новата 
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Личност с такава Душа има някои предимства в срав-
нение с другите хора. Човек се ражда с огромен енер-
гиен потенциал, който при правилното му използва-
не, способства за бързия духовен Личностен растеж, 
даващ му реални шансове да се слее с Душата и да из-
лезе от кръга на прераждания.

Анастасия:  Очевидно, такъв подарък – това е огро-
мна отговорност?

Ригден: Да, на първо място за самия човек. Този, 
който се е родил с голям духовен потенциал трябва 
също така да разбира, че ще се сблъска и със съща-
та силата, но обратна по посока в лицето на Живо-
тинското начало, което ще направи всичко възмож-
но, за да използва тази сила за свои нужди. Ако в об-
ществото липсват Знания, тълкуващи тези моменти, 
ако в него, като капани са разпръснати множество 
шаблонни начини на мислене основани на материа-
листичните ценности, то тези надарени хора, след-
вайки приоритетите на обществото, започват да из-
разходват своята уникална сила за реализация про-
грамите на Животинското начало.

Те забелязват, че някои, дори и на пръв поглед слож-
ни въпроси при тях се решават с лекота. Разбират, че 
притежават влияние над хората, на тях им е лесно да 
бъдат лидери в кой да е колектив. Но без съответни-
те Знания за самите себе си, като правило, започват 
да използват тази дарба, било то за користни цели ре-
ализирайки програмите на своето Животинско нача-
ло, или като цяло за системата, която съществува в 
рамките на Животинския разум. По този начин те би-
ват увлечени от материята, често правейки своя избор 
в нейна полза изграждайки живота си в нейна посока. 
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Точно по този начин Животинския разум ги мами. Ак-
тивизира се Животинското начало у човека, духовни-
те потребности тънко се подменят с материалистични-
те и жизнената енергия се изразходва в полза на Жи-
вотинския разум. Много рядко такива надарени хора, 
преодолявайки силното противодействие на своето 
Животинското начало, стават, например духовни ли-
дери (има се предвид не тези, които притежават рели-
гиозна власт над хората, а тези, които истински вър-
вят по духовния път, реално помагат на другите в ду-
ховното им развитие, в освобождаването на съзнани-
ето им от материалистичния плен). А в повечето слу-
чай те използват тази дарба, за да си изградят карие-
ра, да придобият власт, да натрупат материални цен-
ности и т.н. 

Точно тези хора стават лидери в обществото: някои 
стават обществени дейци, бизнесмени, престъпни ав-
торитети и т.н. Понякога те просто удивяват околни-
те, а те не разбират как и защо се случва така в жи-
вота, когато според тях „интелектуално слабия“ чо-
век, не притежаващ висше образование, успява да по-
строи цяла финансова „империя“, притежаваща огро-
мно влияние.

А всъщност, този човек просто притежава голям въ-
трешен потенциал и естествено съзнание насочено 
в посоката на материалистични приоритети заради 
постоянната доминация в него на Животинското на-
чало. Ако такъв човек разшири кръгозора си и избе-
ре духовните приоритети в своя живот, тоест карди-
нално промени своето движение от знака минус към 
знака плюс, то би могъл да постигне много в духов-
но си развитие. Съзнателно преобразявайки се в по-
добра духовна посока, той притежава повече от до-
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бър шанс още в този живот да достигне духовното 
си освобождение, да излезе от кръга на реинкарна-
ции. Макар, че подобен шанс има всеки жив човек. 
Решаваща роля тук играе тъкмо личния избор, него-
вата целеустременост, работата над себе си и него-
вата безупречност в следването на духовните цели. 
Подчертавам, такива промени са свързани изключи-
телно с преобразуването на вътрешния свят в чо-
века. Ако човек се опитва да промени своите външ-
ни условия, без да се променя от вътре, нищо няма 
да се случи.

Анастасия: Сигурно тези хора, както и болшин-
ството, оставайки насаме със себе си чувстват нати-
ска на материята с разни битови проблеми. Те, раз-
бират, че достиженията в тяхното жизнено попри-
ще – това не истинското, не е този желан резултат, 
който „иска Душата им“, че всичко това е тривиал-
но и повърхностно... А случва ли се така, тези нада-
рени хора да бъдат напълно поробени от Животин-
ското си начало?

Ригден: Случва се. Но в такива случаи от тези хора 
се пръкват истински егоистични, агресивни мутан-
ти, по друг начин подобни същества не е възможно да 
се назоват... Но всичко това доказва, че субличности-
те практически не влияят на избора на новата Лич-
ност и вектора на развитие в живота и. Да го кажем 
така, даже ако субличността в своя живот е успяла да 
достигне значителни духовни висини и не и е стигна-
ла само една крачка до Нирвана (окончателния изход 
от кръга на преражданията), то това въобще не озна-
чава, че следващата Личност ще направи тази стъп-
ка. В живота като правило нещата се случват тъкмо 
на обратно. Защото такива Личности (с духовно раз-
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вита предишна субличност) още от ранно детство са 
изложени на сериозно внимание от страна на Живо-
тинския разум. В резултат на това, тези хора, вмес-
то да продължат своето развитие в духовно направле-
ние и да достигнат окончателното съединение с Душа-
та, духовното освобождение, (изхода в Нирвана), раз-
пиляват този дар, това ценно „наследство“ от тяхната 
предшестваща Личност за илюзиите на Животинско-
то начало. Накрая вместо очакваната крачка напред 
в духовно отношение, човек извършва падение назад, 
усложнявайки ситуацията, както за своята Личност, 
така и за Душата. Естествено отново попада в кръга 
на реинкарнациите, само че вече в много по-лоши ус-
ловия. И реалността е, че на тази Личност ще и се на-
ложи да преживее смъртта, да стане субличност, а по-
сле още дълго да се мъчи и страда в новите тела зара-
ди своята „груба грешка“.

Анастасия: Тоест тази сила не бива използвана за 
достигане на Вечността, а за власт над себеподобните 
в този „смъртен миг“, който минава много бързо.

Ригден: Да, Глупаво е, намирайки се на крачка от 
Вечността, да се отдава предпочитание на смъртна-
та материя. Тялото все едно ще загине, но с какво ще 
останеш ти?! Тъкмо страха на разумната материал-
на структура пред неизбежното унищожение се явя-
ва основната причина поради, която в човека възник-
ва вътрешно, идващо от Животинското начало проти-
воборство с Бога и неговия свят. Подобно противоборс-
тво се появява там, където се сблъскват или пресичат 
духовния и материалния свят. Това явление в някои 
религии се нарича битката на архангелите с падна-
лите ангели. Но всъщност, всичко това са само асоци-
ации. Това не означава, че някой, някъде си, води не-
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бесна война за човешката Душа. Всичко това се случ-
ва тук и сега във всеки човек, и бойното поле, това е 
– неговото съзнание, неговите мисли, емоции и жела-
ния. Техния превес към духовната или материалната 
страна означава победа или поражение на Личност-
та в ежеминутното сражение за Душата, и на края – 
за правото да се слее с нея и премине във Вечността. 
Страшно е да се изгуби сражението, но фаталното е да 
се загуби войната.

Защо човек се бои от Бога, ту го обича, ту Го не-
навижда? Защото всеки, благодарение множество-
то реинкарнации на неговата Душа, подсъзнателно 
знае, че има духовен свят, има Бог, има духовни съ-
щества, които служат на Бога. Последните пребива-
вайки сред хората в легендите са наричани „анге-
ли“. Само, че те не изглеждат така както си ги пред-
ставят хората в асоциативните религиозни катего-
рии. Това са Същества от друго измерение, различ-
но от триизмерния свят. Онази реалност не е въз-
можно да бъде описана с думи. Всеки подобен опит 
за описване на другия свят ще бъде възприеман от 
човешкия ум на чисто асоциативно ниво свързано с 
триизмерния свят, а това означава да я изкриви. А, 
ако подобни опити на предаване на тази информа-
ция се осъществяват и през призмата на ум домини-
ран от Животинското начало, то ти сама вече не ед-
нократно си се сблъсквала с това, виждала си в как-
во се превръщат тези „легенди“ и с какви подроб-
ности биват украсявани. Да вземем например ле-
гендата за „Божия съд“. Всичко е толкова просто: 
всеки път след смъртта на материалното тяло, чо-
век (по точно Личността и Душата със субличнос-
тите) има „среща“ с представител на духовния свят 
и носи, така да се каже, Отговорност за изживяния 
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живот, след който се определя по-нататъшната съд-
ба на този човек. Тъкмо от тук и идват всички ле-
генди за божия Съд, послесмъртната човешка съдба 
и т.н. Но, как всичко това се изопачава и доукрасява 
от религиите на различните вярвания?!

Цялото това неразбиране се случва затова, защото в 
своя живот Личността няма достъп до паметта и оп-
ита на субличностите и човека не знае цялата исти-
на за себе си. Ако живота на човека (Личността) не за-
почваше всеки път отначало, както се казва от белия 
лист и с блокирана памет за предишните животи, то 
тогава нямаше да има и условия за Избор. Ако хора-
та съзнателно помнеха всички прераждания на своя-
та Душа и  невероятните мъки, които ежеминутно из-
питват техните субличности, то, гарантирам, че всич-
ки хора отдавна да са станали ангели. Но за съжале-
ние паметта за предишните животи се блокира. Все-
ки път човек е длъжен отново да се гмурне в този свят 
заради самостоятелното, осъзнато духовно съзряване 
на своята Личност.

Но, какво е хубавото на този „чист лист“, чистото 
съзнание на новата Личност? На първо място с това, 
че в него отново се формират приоритетите, опре-
делящи доминиращия Избор по време на живота на 
Личността, без самата тя да е зависима от предиш-
ните „заслуги“ на субличностите. Тоест, ако човек 
кардинално промени вектора на своя живот в посока 
Духовното начало, настрои своето мислене към ду-
ховното русло, дисциплинира своето съзнание, тога-
ва той (Личността) ще придобие реален шанс за сво-
ето спасение и спасението на своята Душа още при-
живе. При това той ще започне качествено да се про-
меня в по-добра посока и да живее с мисълта за ду-
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ховния свят. Е, ако човек (Личността) и в този жи-
вот избере да се ангажира с материалистичния на-
чин на мислене, в него неизменно ще доминират ми-
слите на Животинското начало, тогава тази Личност 
има само един път – да стане субличност. Защото си-
лата предназначена за освобождаването на Душата, 
човек разпилява за безкрайните желания на матери-
алния свят.

Разбираш ли, в какво е съществената разлика между 
живота на човек с доминиращи материалистични ин-
тереси и този с доминиращи духовни интереси? Кога-
то доминира материалното в съзнанието, тогава чо-
век живее с материалния свят и много рядко се за-
мисля за Душата. Той даже може да опита да се уп-
ражнява в различни духовни практики. Последните 
от него, като правило се разглеждат, като някакво ув-
лечение, хоби или средство помагащо да се развият 
„свръх способности“ за усилване на влиянието над 
хората и т.н. При това човек не се ангажира особено с 
работата върху самия себе си и укротяването на Жи-
вотинско си начало. А вече, когато доминира духов-
ното, Личността в своето ново качество живее с ду-
ховния свят, със своята Любов към Бога, намирайки 
се в нея постоянно.  В такова състояние човек гледа с 
хумор на всички проявления на Животинското нача-
ло, знае тяхната природа, предвижда по-нататъшни-
те негови атаки и действия. И тогава те вече не утеж-
няват положението на Личността, защото той вече не 
им се поддава и живее в своите мисли и чувства с ду-
ховния свят. А с материалния свят само се докосва, за-
щото продължава съществуването в своето тяло, тво-
рейки добри дела.
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Анастасия: Да, действително, който е в Любовта, той 
е и в Бога, и Бог е в него, защото Бог е Любов.

Ригден: Истинно светия човек живее именно с това.

Анастасия:  Знанията за субличностите са наисти-
на ценни, но в човека те могат да породят и страх от 
това, че в своя живот той няма да може да се развие до 
състоянието на пълно духовно освобождение (себе си 
и Душата) и да стане смъртна субличност.

Ригден: Е, на първо място, такъв страх бива пораж-
дан само от егоизма, тоест от Животинското начало. 
На второ място, ти самата беше свидетел, как човек 
получил, така да се каже, Знанията от нулата, как-
то и всички в групата, но толкова дълбоко повярвал в 
тези Истинни зрънца и пожелал да се съедини с Ду-
ховния свят, че му бяха необходими само две години 
отговорна работа над себе си, за да бъде приет от Ду-
ховния свят. При това изключвайки всички неблаго-
приятни житейски обстоятелства, които го съпровож-
даха, в сравнение с останалите от групата. Така че, 
само да имаш желание! И на трето място, когато Лю-
бовта към Бога доминира в живота на човека, в него 
изчезва всеки страх по пътя за достигане на поставе-
ната цел. Ще ти дам един пример, за по-добро разби-
ране същността на духовните дела.

Представи си, че човек е на война, защитава своята Ро-
дина. Той толкова силно я обича, че е готов да се сра-
жава за нея с всички сили, смело да върви към победа-
та правейки всичко възможно и невъзможно в името 
на една цел – освобождението на своята Родина! Зара-
ди тази Любов към Родината той е готов да умре. На 
него му е все едно какво ще се случи с неговото тяло. 
Главното е – чувството, което изпитва, което го води 
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в боя и му помага да се сражава победоносно. И това 
чувство на Любовта не го напуска дори тогава, кога-
то пада в плен на врага и знае, че там му е отредено да 
загине в мъки. Защото той е преизпълнен с чувство-
то на истинска Любов, заради която е живял, и заради 
която ще умре. Така, че всичко зависи от човека! Ако 
той е преизпълнен с истинска Любов към Бога, с коя-
то живее във всеки един ден, то в него няма място 
на съмнения. Той има само една цел – победа в име-
то на свободата на неговата Душа.

Анастасия: Да, победа на всяка цена...

Ригден:  Така, че спасението на своята Душа – това 
е главната цел в живота на човека, неговата основна 
цел, смисъла на неговото съществуване. Спасението 
на Душата – това е истинското служене на духовния 
свят, а не на материалния. Спаси себе си и около теб 
ще се спасят хиляди. И няма нищо сложно в тази рабо-
та, само желание да има. Просто трябва да се започне 
от елементарното – с работата над себе си. Главния мо-
зък е подобен на компютъра: каквото заложиш в него, 
каквито цели определиш, каквито програми инстали-
раш в него, в тази посока и ще работи. В продължение 
на целия ни живот в неговата памет се натрупва опи-
та от различни асоциативни усещания, представи, ми-
сли, чувства и т.н. Тези асоциации в по-голямата си 
част са свързани с впечатленията получени от заоби-
калящия ни свят.

Защо е толкова важно за съвременния човек, вървящ 
по духовния път, постоянно да разширява своя кръго-
зор, повече да чете, да се запознава с различна инфор-
мация, да попълва багажа си от знания в най-различ-
ни посоки? Защото в този случай той ще разполага с 
много по-богата асоциативна база, подобрена памет и 
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обемно свето възприятие. Та нали подсъзнанието, от 
където се черпят тези асоциации е като склад: какво-
то оставиш там, това по-късно и ще намериш. Мате-
риалната структура на мозъка държи образи (холог-
рами), които е получила в продължение на цели жи-
вот. Например, когато чрез зрението или слуха у чо-
века постъпва нова информация, произтича възбуж-
дане на невроните в определени участъци от мозъ-
ка. Той обработва информацията, протича възбужда-
не на определени, нека да използваме вече познатата 
ни категория, „информационни блокчета“. Мозъкът 
разпознава това на базата на предишен опит и зна-
ния. И тук влиза всичко – звука, чувствата, знания-
та и т.н. Образно казано мозъка работи, като търсач-
ка в компютъра: ако например напишеш думата „До-
брота“, тогава той ще изрови всички файлове свърза-
ни с тази информация. Като цяло, той търси близка 
по смисъл и съдържание информация в нашия склад 
– подсъзнанието. При това запомня и новата инфор-
мация с нейните характеристики, попълвайки с нея 
своя склад.

Ако човек го мързи да усъвършенства своите знания, 
да развива аналитическите си способности и се огра-
ничава само с това, което му поднасят „в готов вид“ 
средствата за масова информация, тогава той става 
идеален обект за манипулации от жреците и полити-
ците посредством неговото собствено съзнание. Зара-
ди собствения си мързел човек съзнателно стеснява 
своя кръгозор. Когато мозъкът е беден на асоциации (а 
още повече тези асоциации са свързани изключително 
с материалистичните приоритети), човек става духов-
но слаб, става лесно управляем, лесно може да бъде из-
лъган и да му бъдат внушени някакви шаблони. Защо 
именно жреците и политиците се опитват да доведат 
човека до състояние на стеснено съзнание? В това със-
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тояние той е лесно управляем. При това е достатъчно 
в неговото съзнание да се заложат определени асоци-
ации, примери за подражание и човека става послуш-
на марионетка в техните ръце.

Анастасия: Това е вярно. Ако на човек му се казва 
как всичко е лошо, тогава той ще превърта тази лошо-
тия в мислите си, неволно фокусирайки вниманието 
си на нея, ще вдъхва живот на негативните ситуации 
привеждайки съответните асоциации. Нали подобно-
то привлича подобно. Ако на човек му се демонстри-
ра доброто, нещата от добрата им страна акцентирай-
ки неговото внимание на духовните моменти от живо-
та, повече добри примери, нравственост, култура, до-
бри обноски, духовен начин на мислене, тогава той ще 
формира своя мироглед в тази насока.

Ригден: Податливостта на внушения и склонността 
към подражание са закодирани в човешката приро-
да. Но освен това, хората винаги са се стремили и към 
новото, а кое е това ново – често и самите те не знаят. 
Между другото, защо на човек постоянно нещо не му 
стига и той се намира в търсене и познание на новото? 
Защото Душата го тласка в търсене на нейния роден 
духовен свят. А различните „светофилтри“ във вид 
на субличности и доминиращото в съзнанието Живо-
тинско начало изкривяват вектора на търсенето. Не 
са малко и проблемите в духовното търсене на чове-
ка, които произлизат от асоциативното възприятие на 
материалния мозък. Та нали духовния свят се разли-
чава от материалния. А всичко, което човек възприе-
ма тук, както се казва посредством своите пет сетив-
ни органа, това е само една незначителна част от три-
измерния материален свят, при това пречупена през 
призмата на асоциативното материалистично мисле-
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не. С други думи, размишлявайки с категории и асо-
циации от триизмерния свят, човек се опитва да раз-
бере какво представлява духовния.

Анастасия: През призмата на материалистичното 
мислене? Добро изказване, много точно изразяващо 
същността на нещата.

Ригден: Да, Както ти е известно, още от своето раж-
дане човешкия мозък е настроен на честотите на Жи-
вотинското начало. И това не означава, че тези на-
стройки в последствие не могат да бъдат променени. 
Може. В него са програмирани няколко състояния на 
съзнанието. Но промяната е възможна само посред-
ством личното желание и стремеж на самия човек. 
В по-голямата си част хората даже не знаят за всич-
ко това, затова през целия си живот се държат така, 
както и всяка друга разумна материя. Когато човек се 
сблъсква със Знанията, разширяващи неговия миро-
глед, то първото, което се активира в него – това е Жи-
вотинското начало. То грубо казано, застава „на опа-
ки“, проявявайки в него първия човешки порок – гор-
деливостта, да не би случайно да изгуби своята власт 
над него. На човек му се струва и без това, че знае и 
умее всичко. Но когато се потопи в Знанията осъзна-
ва, че това далеч не е така, че това първоначално съж-
дение е било погрешно.

Анастасия: Да, горделивостта – това е бич за много 
хора, всеки бива засегнат от него в по-малка или по-го-
ляма степен. Мисля, че за всеки човек е важно да знае 
този таен враг в лице, поне за това, за да може по-до-
бре да разбира самия себе си, да вникне в своята при-
рода. Вие споменахте в разговора, че горделивостта – 
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това е проява на контрол на Животинския разум вър-
ху човека.

Ригден: Вярно. На човек му е много трудно да осъз-
нае, какво представляват мислите, които той смята за 
собствени, мислите формиращи неговия „Аз“, – това 
е само резултат от избора му между Волята на Духов-
ното начало и Волята на Животинското начало. Това 
е особено трудно да бъде разбрано от хора, които още 
от своето детството  живеят в общество ръководено 
от потребителските приоритети. Например, приори-
тетите на материалистичната психология и съответ-
ните ценности. Също така не е лесно и за тези, чието 
съзнание е ограничено от рамките на религиозна, фи-
лософска или друга концепция, построена на принци-
па на доминиране в материалния свят, прикрита с ду-
ховни постулати.

Много от човешките мисли се мотивират именно от 
горделивостта. Горделивостта – това е чувство. А чув-
ството е сила, енергия, това е основа, на която се за-
ражда доминиращата мисъл. Много е важно с какво 
е „украсена“ мисълта: с желанията на Животинско-
то начало или с желанията на Духовното начало. От 
това зависи ще се превърне ли чувството на гордост-
та в горделивост, а съответно в чувство на себелюбие, 
превзетост и поставяне на себе си над другите, или в 
чувство на благородна, вътрешна гордост, породена от 
делата на Личността вървяща по духовния път, стре-
мяща се към Бога.

Но тук, ще се наложи да се потопим в човешката при-
рода, произхода на неговите дълбочинни стремежи и 
техните проекции в материалния свят. В живота за 
човек е много важно, какви именно чувства поражда 
и натрупва благодарение на своя избор. Защо? Защо-
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то с този багаж, информация, да го кажем образно, с 
това негово „Аз“ (Личността), му предстои да замине 
„отвъд“ след смъртта на своето тяло, и да отговаря за 
този свой избор.

Сега нека да разгледаме механизма на заражда-
не на чувствата. Първичния тласък във всеки човек 
идва от силата дълбоко в нас, силата идваща от Ду-
шата. Защото Душата се явява много мощна частица 
от нематериалния свят, винаги с един вектор на дви-
жение, едно желание – да се изтръгне от този свят и 
да се върне в своя, който хората наричат духовен, све-
та на Бога. Тъкмо този първичен тласък от Душата е 
и първоосновата на зараждащите се мощни дълбочин-
ни чувства. Ако тази сила се насочи към духовно рус-
ло, то тя ще е достатъчна да изведе човека от цикъла 
на прераждания още в този негов живот, независимо 
от неговото минало.

При поява на такова дълбочинно чувство нашия мате-
риален мозък започва да реагира на тази сила и съот-
ветно чрез съзнанието да тълкува тези чувства посво-
ему. Тоест, ако човек се ръководи от своите асоциации, 
започва да тълкува възникналите чувства по обичай-
ния за него шаблонен начин на мислене. А тъкмо на 
този етап, много важна роля играе мирогледа на чо-
века. Това, което е заложено в съзнанието му от само-
то детство, натрупания житейски опит, сформирани-
те (в това число и благодарение средствата за масова 
информация) модели на поведение и начин на мисле-
не, личния мироглед, умението да контролира своите 
мисли и да концентрира вниманието си. От доминира-
щия мироглед в човека зависи как и къде се изразход-
ва силата извираща от Душата. Защото тази вътреш-
на единна сила (дълбочинното чувство) много често 
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просто се наситнява и изкривява от съзнанието по-
средством призмата на доминиращите мисли.

Анастасия: Този процес може да се сравни, напри-
мер се пречупването на слънчевия лъч от триъгълна 
стъклена призма, тоест разлагането на лъча на целия 
светлинен спектър? 

Ригден: Точно така. Този процес може да се срав-
ни образно с дисперсията на светлината, когато ед-
на-единствена вълна се разделя на множество вълни 
с различна дължина. Съзнанието със своя натрупан 
опит и асоциативен багаж е, като тази същата призма 
разделяща единната сила, насочвайки я към множе-
ството малки съставни – мислите, придаващи на тази 
сила своя оттенък. Каквото доминира в съзнанието на 
човека, такава ще е и мисловната окраска, а от там та-
кива и желанията. Мислите на Животинското начало 
благодарение на тази сила илюзорно украсяват в най-
привлекателни тонове самите желания, тоест, жела-
нията, които изобщо не съответстват на реалността и 
това си проличава след, като сме постигнали това, ко-
ето сме желали (проличава тяхната празнота). Про-
стичко казано, доминиращите мисли, на които е съ-
средоточено вниманието насочват силата на единното 
дълбочинно чувство на реализацията на множеството 
човешки желания.

Анастасия: Както се казва, силата си е сила. Тука е 
важен човешкия избор, къде направлява тази сила.

Ригден: Правилно. Вземи например чувствата, като 
горделивостта и омразата. Има такава съвременна по-
говорка: „от любовта до омразата има само една крач-
ка“. Неврофизиолозите вече са потвърдили, че при по-
явата на чувството на омраза или романтична любов 
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у човека, „защо ли“ се включват едни и същи участъ-
ци на главния мозък, макар, че тези чувства са корен-
но противоположни. Когато учените достигнат до на-
учното разбиране какво представлява силата, която се 
явява основата на доминиращите мисли, ще разберат 
„защо“ се случва така. Всъщност всичко е много прос-
то. Работата не е във външното, не е в това, че някой 
е засегнал нечия мания за величие, обидил, не се е из-
разил правилно или не е направил нещо както тряб-
ва. Работата е изключително във вътрешните чувства 
на самия „обиден“. Просто доминиращото в човешко-
то съзнание Животинско начало използва тази съща-
та сила на дълбочинните чувства и я украсява с раз-
лични мисли с помощта на въображението предста-
вяйки ситуацията в негативна светлина. На това отго-
ре, допълва тази своя „измислена ситуация“ с различ-
ни асоциации от навързаните в съзнанието му шабло-
ни, базиращи се на подобни ситуации. Ето ти и пред-
мет на конфликта.

Случва се и така, че Животинското начало просто из-
кривява и подменя понятията. Например, човек започ-
ва да се оплаква, „погледни, правя всичко за други-
те, а за мен никой нищо не прави“. Това е една от под-
мените. Животинското начало е просто един потреби-
тел. Духовното начало – благодетел. Ако се проследи 
корена на обидата, то той ще се окаже вътре в теб са-
мия. Външната обида на когото и да било – това е ре-
зултат на твоята загуба в сражението с Животинското 
ти начало. Тя говори за това, че не си бил прав на пър-
во място пред самия себе си. Недоверието към себе си 
и съмненията възникват от незнанието на Истината. 
А незнанието на истината от нежеланието да надник-
неш в себе си, та нали там се таи Истината. Истина-
та – това е Живота или Смъртта. Страха пред Ис-
тината, идващ от Животинското начало я изкри-
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вява. Опитва се да я премахне. Но тя е неизбежна, 
независимо какъв  избор  прави Човек. Даже тъм-
ницата няма да лиши от свободата светлата 
Душа, и никоя земна власт няма да направи 
свободно животното, обречено на смърт.

Анастасия: Всъщност се случва така, че хората пи-
леят на вятъра силата си в конфликти, сила, която е 
предназначена за тяхното духовно развитие.

Ригден: При това я пилеят по най-глупавия начин, 
правейки своя избор в посока Животинското начало, 
за което впоследствие ще им се наложи да Отговарят... 
Древните, описвайки духовния път на човека, образно 
сравнявали тялото му с лодка, с която извършва свое-
то плаване в океана на илюзията, държейки курс към 
маяка наречен Душа. А Животинското начало, Живо-
тинския разум на Материята сравнявали с всепроник-
ващия Враг, който се стреми да завладее ума с времен-
ни и маловажни неща, отвличайки човека от Вечното, 
от светлината на неговия маяк, Душата. Та нали при-
вързването към илюзията  на материалното свива кръ-
гозора на човек и ограничава ума му с проблемите про-
излизащи от лодката (тялото), без да поглежда дори и 
на метър по далече от кърмата. Така Врага човешки 
се опитва да го отклони от курса. И не си струва човек 
да се прелъстява от океана на илюзията и кратковре-
менното пребиваване в лодката, защото, когато завър-
ши плаването, той ще остави лодката на брега, като 
нещо временно и ненужно за продължаване на пъте-
шествието, като нещо подвластно на разрушителната 
сила на времето. Всичко видимо изчезва и се превръ-
ща в нищо, както изчезва горящата свещ. Само този, 
който не е превързан към видимото, радее за Душата. 
Както са казали мъдрите: „Спасявай душата си, защо-
то ловеца не спи. Бъди нащрек всеки час и всяка мину-
та, използвай живота си за спасение на душата своя“.
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Анастасия: Само този, който не е превързан към ви-
димото, радее за Душата... Действително, това си е 
точно така. Хората най-вече се съблазняват в помис-
лите си от видимото. Чрез разкриването на невидими-
те страни, които съществуват в тях посредством дъл-
бочинните чувства, хората могат да помогнат не само 
за опознаването на света на Душата си, но и да пред-
почетат разкриващия се пред тях свят, дори и пред 
най-прекрасните земни блага. Аз съм срещала много 
хора, които вървят по своя духовен път и не се преда-
ват пред Животинското начало. Да, понякога губят по 
някоя битка, но бързо се съвземат, осмислят прежи-
вяното и трупат ценен опит за по-нататъшното избяг-
ване на подобни капани. Такива хора често питат как 
да се защитават от атаките на Животинското начало, 
и как да предвиждат тяхната поява, да ги разпозна-
ват и да не допускат в себе си развитието на негатив-
на ситуация.

Ригден: Трябва просто да се знаят механизмите, с ко-
ито Животинското начало атакува и тяхната приро-
да, трябва да се научиш да се контролираш. Обърни 
внимание, когато човек пребивава на духовна вълна, 
занимава се с работа над себе си, усърдно практику-
ва духовните практики, у него се появява разширено 
състояние на съзнанието. В тези същите медитации 
той чувства, че неговото съзнание един вид излиза от 
обичайните граници на свето възприятие. И най-ва-
жното, човек изпитва чувство на щастие, изникващо 
от Душа навън, все едно дълбоко от вътре, от дълби-
ните на чувства си към външния заобикалящ го свят. 
Точно това чувство нашия мозък идентифицира като 
неземно щастие, радост и свобода. Съзнанието става 
равно и чисто. Всички земни проблеми започват да ни 
се струват като детска игра в сравнение с това чув-
ство на дома, необятен покой и Вечност. Съответно и 
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настроението се повдига, става бодро и изпълнено със 
сила. Сега, нека да разберем какво се случва с човек, 
когато бива атакуван от Животинското начало.

Атаките на Животинското начало биват различ-
ни. Врага трябва да се познава лично. Нека като нача-
ло да разгледаме грубата атака на Животинското 
начало, която се основава на обидата, чувството 
на лично неудовлетворение, самообвинението, 
под лозунга „живота не се получава“ (позиция-
та на „жертвата“). Първо, тази груба атака на Живо-
тинското начало можем да характеризираме като вън-
шен натиск. Ако внимателно проследим от позицията 
на Наблюдател от Духовното начало, от къде идва 
този натиск, осезаем даже на физическо ниво, тогава 
ще разберем, че той се чувства именно от вън, от горе 
на долу, все едно нещо ни натиска от главата надолу 
или от гърба към гърдите.

В резултат на тази груба атака на Животинското на-
чало, буквално за кратък интервал от време човек се 
превръща от активен индивид в пасивен, подвластен 
на дезориентацията. Все едно губи почва под крака-
та си. В неговото съзнание изплуват и започват да се 
въртят негативни образи, мисли, измислени пробле-
ми, които привличат и съсредоточават върху себе си 
неговото внимание... Когато това се случва, човек из-
питва  неудовлетворение, емоционално съпреживя-
ване, основно проявяващо се по стандартните схеми. 
Вътрешно човек започва да се чувства зле, да изпит-
ва дискомфорт, все едно нещо го притиска вътре в гър-
дите. Концентрацията върху каквато и да е било рабо-
та става не възможно, защото потока от мисли посто-
янно го отвлича към размисъл за една или друга на-
боляла тема. Възниква, както се казва, „душевна бол-
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ка“ или обида, или гнетящи лоши мисли, започват, са-
мообвиненията или угризенията за нещо. Появява се 
кълбо от негативни мисли, асоциации, емоции. В най-
общи линии, вниманието се концентрира на пробле-
мите зададени от Животинското начало. Съзнанието 
на човек се стеснява до точката на този проблем, той 
започва да вижда само него и нищо друго. Например, 
човек включва телевизора опитвайки се да се откъс-
не от тези мисли. Но съзнанието все едно нарочно се 
захваща, съсредоточава вниманието на тези програ-
ми и предавания, които са в синхрон с текущия набо-
лял проблем. Или друг пример, човек пребивавайки в 
това състояние, започва да общува с някого, за да се 
разсее от гнетящите мисли. Но в последствие даже са-
мия той не забелязва как съзнанието отново успява 
да прехвърли разговора в руслото на тези изкуствено 
създадени проблеми... Ако човек се намира в подобно 
състояние, то е необходимо да разбере, че такова зав-
ладяване от негативните мисли и угнетеност на съз-
нанието – това е самото начало на атаката на Живо-
тинското начало.

Анастасия: Тоест човек реагира някак си едностран-
чиво.

Ригден: Вярно, неговото цялостно възприятие за све-
та просто изчезва, получава се свиване на съзнание-
то. Човек зацикля на даден проблем. Образно казано, 
до този момент той е виждал много по-широк цветови 
спектър от света, а по време на атаката Животинско-
то начало акцентира само върху черния цвят, остана-
лите цветове престават да съществуват,  човек вече не 
ги забелязва.
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В какво се състои смисъла на такава груба атака от 
Животинското начало? Неговата цел е – да блокира 
връзката на Личността с Душата, поради което е осе-
заем точно този натиск от вънка на вътре. По време на 
такава атака, образно казано, сигнала от Душата не 
достига до съзнанието на Личността в чист вид (как-
то в духовните практики), той се деформира значител-
но поради активацията на „затъмнителните филтри“. 
Важно е да се знае, че Животинското начало улавя чо-
век благодарение на неговите слабости. То знае всич-
ки негови слаби места, неговото минало и настояще, 
всички негови тайни мечти, които някога е имал, же-
ланията за едно или друго благо от земния свят. И же-
ланията усложняващи духовния път у човека или по 
точно на неговата Личност не се появяват без причи-
на. В основата си това са традиционни шаблонни ме-
ханизми с материалистична насоченост, доминиращи 
в обкръжаващото го общество. Затова и при повечето 
от хората преобладават такива качества от Животин-
ското начало като егоизъм, завист, алчност, съчувст-
вие към себе си, любимия...

Анастасия: Да, човек много бързо се заразява със 
стимулите от Животинското начало

Ригден: Между другото, бих искал да отбележа, че по 
време на атака от Животинското начало, човек вижда 
себе си в светлината на „добрия“. Той видите ли, във 
всички отношения е „супер“, а всички останали не са 
нищо повече от „гадове“. Когато човек се намира в та-
кова състояние, само се опитай да му кажеш в прав 
текст, че той сам си е виновен заради своите негатив-
ни качества, и тутакси цялата агресия и негативизъм 
ще се излеят върху теб. Неговото Животинско начало 
веднага ще започне агресивно да отстоява своите по-
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зиции. Работата е там, че намирайки се в такова със-
тояние, човек не възприема такива забележки и пояс-
нения относно своята Личност. Защо се случва така? 
На първо място заради стесненото в дадения момент 
съзнание и зациклянето на своя егоизъм. Та в такова 
състояние за човека, освен „аз, аз, аз“ в различни раз-
новидности не съществува нищо друго.

Анастасия: Да, Животинското начало е майстор в из-
мислянето и приписването на вина върху когото и да 
било, както се казва само му дай повод. И още един 
негов любим трик е да подхвърли някаква мисъл, ко-
ято кара човек да зацикли на нея: „А всичко можеше 
да бъде другояче, само ако...“. Между другото читате-
лите доста често питат, защо се случва това зацикля-
не на някоя мисъл, даже ако от това на човек му ста-
ва по-лошо? 

Ригден: По две причини. На първо място това е ра-
ботата на Животинското начало. То създава за чове-
ка вътрешни условия за неговия избор. А на какво ще 
отдаде своето внимание Личността в своето кратко-
временно съществуване (Волята на Духовното нача-
ло или Животинското, на добрите или на лошите ми-
сли) – това вече е нейно право. Но от избраните от чо-
века ден след ден приоритети се формира неговата по-
слесмъртна съдба. На второ място, зациклянето на не-
гативна мисъл в затворен кръг – това е само един от 
начините на Животинското начало, да концентрира 
вниманието на човек върху себе си, заставяйки Ли-
чността да служи на прищевките му, разпилявайки 
своята жизнена енергия на вятъра. Работата е там, че 
човек при такова зацикляне започва да изпитва угри-
зения, да се ядосва и постоянно да мисли за миналото. 
Простичко казано, неговото съзнание се свива до емо-
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ционална, едностранна точка на възприятие на кой да 
е „личен“ проблем, даже без да разбира, кой, защо и 
как задава посоката на тези мисли. Тук работата даже 
не и в конкретния измислен проблем (разреши ли се 
текущия веднага бива заменян с друг). Работата е в 
това, че е нужно да се научиш да се контролираш, то-
гава и вътрешните проблеми ще намалеят.

Анастасия: Да, така си е, иначе човек може и цял жи-
вот да стои зациклен в едни или други мисловни вър-
тележки. Както се казва в народните поверия „ти дър-
паш и то дърпа: който и да надделее, после и на два-
мата ще им се налага да падат“.

Ригден: Случва се и така, че човек половин живот се 
гризе за някакви нереализирани някогашни възмож-
ности за подобряване на своя бит в този материален 
свят. Той пребивава в мечти за несбъднатото „щастие“ 
и си го представя само в най-ярки и топли цветове, къ-
дето собствената значимост (мания за величие) е за-
доволена и заема в тези мечти най-достойната пози-
ция. Човек не отчита, че Животинското начало му ри-
сува поредната перфектна илюзия, и след като него-
вата мечта се реализира то тази илюзия би изглежда-
ла по съвсем друг начин. В това си състояние, човек 
не разбира, че ако всичко се бе случило другояче, то 
не е известно самия той какъв би бил, какъв живот би 
имал и дали би имал условията и възможностите, ко-
ито има сега. Та нали всяка стъпка в живота предпо-
лага промени и води след себе си поредица от събития, 
формиращи бъдещето на човека.

Анастасия: Да, докато човек не започне да разбира 
своята природа, на него ще му е трудно да осъзнае в 
какво се състои това истинското „щастие“...
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Ригден: Случват се и друг вид атаки от Животин-
ското начало – меки и подмолни, основани на гор-
деливостта.  Те са право противоположни на грубите 
атаки. По време на такава атака на човек му се стру-
ва, че всичко му е наред, той е толкова готин, че всич-
ки наоколо само го хвалят. Но ако погледнем тази си-
туация от страната на Наблюдател от Духовното на-
чало и погледнем внимателно тези моменти на само-
възхищение, то няма да ни е трудно да забележим, че 
всичките те се основават на егоцентризма и самолю-
бието. По същия начин в човека се стеснява и съзна-
нието, фокусирайки се върху самия себе си, любимия, 
само че в обратна посока. Образно казано, той се изжи-
вява като нарцис, който не забелязва никой друг, ос-
вен себе си. И натиска отново е същия, от вън на въ-
тре, само че не е груб, а мек, ласкателен, удовлетворя-
ващ, имащ характер на наслада от външното. 

Анастасия: А още какви трикове можем да очакваме 
от Животинското начало?

Ригден: Неговите начини на действие са различни. 
Например, ти извършваш добро дело, което на края 
повлиява по добър начин на много хора в техния жи-
вот. А Зверчето (Животинското начало) още на начал-
ните етапи на реализация на това дело започва да 
подхвърля идеи, които изискват от теб да изразходиш 
още толкова усилия и енергия, колкото и за основна-
та задача. Тези маловажни идеи започват да отвличат 
вниманието ти с множеството си въпроси, изискващи 
„неотложно решение“. По този начин, ти се омотаваш 
в тези въпроси и резултата е една суетня. Но в крайна 
сметка, ако измерим коефициента на полезно дейст-
вие на свършената от теб работа, то ще се окаже, че 
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суетенето напред и назад не е дало този значим ре-
зултат, който първоначално си представял в ума си. А 
времето е изпуснато и силите са хвърлени на вятъра. 
Точно това е тънката подмяна.

Друг вариант на атака на Животното начало от серия-
та на подмените е например, успял си да засечеш ата-
ката, успял си и да удържиш своите позиции. Но въ-
тре в теб започва да се надига паника, нещо от сорта: 
„Стража! Трябва спешно да достигна във Вечността! 
Какво да правя?! Как да се спася възможно най-бър-
зо?“ Това също е ювелирна подмяна. За съжаление та-
кива подмени има безброй. Случва се и така, че човек 
пребивавайки под влиянието на Животинското нача-
ло, не се ангажира особено с отстояването на своята 
позиция, а само се хвали пред другите със своите „дос-
тижения“ в личното си духовно развитие. Той погреш-
но смята (от години), че „стои на стража“ пред своето 
Животинско начало „въоръжен до зъби“. А всъщнст, 
ситуацията изглежда досущ, като приказката за въл-
ка и ловеца:

„Веднъж вълка решил да ловува, но сам, без помощта 
на своите събратя, за да може после да им се похвали, 
че е ходил на лов за хора сам-самичък. В същото вре-
ме човека също решил да ходи на лов самичък, за да 
може после да се похвали пред другите ловци, че сам 
е ходил на лов за вълци. И двамата тръгнали, вълка и 
ловеца, и двамата се страхували, треперейки от страх 
през нощта. Двамата удобно се настанили в засада, 
притаени към „топлото дърво“. Така си седели чак до 
съмване, Притиснати от страх гърбина към гърбина-
та, успокоявайки се с мисълта, как ще се хвалят пред 
своите съратници за своя подвиг. На тях им било то-
пло и уютно, и двамата били безкрайно щастливи, че 
останали живи и невредими. Щастлив бил вълка, че 
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не попаднал на мушката на ловеца, щастлив бил и ло-
веца, че не попаднал в лапите на вълка“

Анастасия: Доста точно казано. Много хора изобщо 
не се напрягат с реална работа над себе си, а само се 
залъгват с ласкателни мисли. А после се чудят защо 
нямат съществен напредък в духовното си развитие, 
та нали толкова много пъти са „Ходили на лов“ за сво-
ето Животно начало. Невероятно, колко много тънки 
подмени съществуват.

Ригден: Така си е. Най-смешното е, че Животното на-
чало използва абсолютно стандартни, еднотипни пох-
вати. Хората стъпват на едни и същи търмъци и си ми-
слят, че единствено те са усетили здравината на сапа 
върху своето чело. Всеки смята, че на него живота му 
е най-тежкия, и че именно неговите препятствия са 
най-сложните и непреодолими. Но всичко това е уни-
ние – поредния капан на Животинското начало, за да 
накара човека да концентрира цялото си внимание на 
неговите шаблони. Знаейки тези уловки той с лекота 
може да избегне атаките и да заобиколи капаните му. 
Най-основните програми на Животинското начало са 
основани на горделивостта, егоцентризма и страха. 
От тези негативни чувства се раждат завистта, рев-
ността, огорчението, обидата, самосъжалението, жаж-
дата за контрол над някого, да се обсъждат, да се обви-
няват хората, страх от промяна, страх от болести, за-
губа на когото и да било от близките, страх от самота-
та, приближаването на старостта, смъртта и т.н. При 
това текът едни и същи процеси за свиване на съзна-
нието, за които вече разказах.

Но, както са казвали в древността, за този, който 
изкачва висок връх, всяка житейска суета ста-
ва смешна. Ако човек иска да се заеме сериозно със 
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собственото си духовно развитие, на първо място е 
нужно да дисциплинира своите мисли. Колкото се 
може по често да си дава отчет относно емоциите, ко-
ито изпитва, начина на мислене, да анализира при-
родата и механизма им на поява. Да се стреми към 
гледна точка по-висока от обстоятелствата и тяхна-
та баналност. Да умее да наблюдава света от пози-
цията наблюдател от Духовното начало, а не от еже-
дневната позиция на Наблюдател от Животинското 
начало.

Анастасия: Вие сте прав, може да се каже, че всички 
ние в този свят сме илюзия, докато не пристъпим към 
своето духовно развитие, към работата над себе си. А 
когато започнем духовно да се развиваме, то разбира-
ме, че всъщност и този свят е една илюзия. Имайки 
практически опит в ежедневната работа над себе си, 
аз осъзнавам, колко важно е да се разбира, кой именно 
в нас наблюдава света и на какво основание този На-
блюдател прави своите изводи.

Ригден: Забележи, Наблюдателя никога не може 
да бъде отделен от наблюдаваното, защото на-
блюдаваното той ще възприема чрез опита си, 
всъщност, той ще наблюдава аспектите на са-
мия себе си. Разсъждавайки за света, човек ще из-
казва мнение въз основа на своята лична интерпрета-
ция, основана на базата на неговия начин на мислене 
и изживян опит, но не и върху пълноценната картина 
на реалността, която може да се постигне само от по-
зицията на по високите измерения.

Анастасия: Очевидно е, че такива наблюдения в нор-
мално състояние на съзнанието човек ще извършва с 
помощта на сравнения, размисли за сходството и раз-
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личието на различните обекти на първо място сравня-
вайки ги със себе си.

Ригден: Абсолютно вярно. В човешката природа са 
закодирани механизми за сравнение, съпоставка, спо-
магащи за по-бързото му обучение, получаване и ус-
вояване на опит, придобиване на навици, заимстване 
стила на поведение и редица подобни начини на под-
ражание и асоциативен начин на разсъждение. Благо-
дарение на това човек много бързо се научава на раз-
лични действия, модели на поведение и опознаване на 
заобикалящия го свят. Всичко това е свързано с отъж-
дествяването и съпоставянето, т.е. със сравнението. 
Та нали процеса на разсъждение се базира на сравне-
нията. И тук много зависи какво доминира в Личност-
та като Наблюдател: духовното начало, или Животин-
ското начало.

Когато доминира Духовното начало, сравнението иг-
рае второстепенна роля. То е необходимо единствено 
за предаването на своя духовен опит посредством асо-
циации. Защото самия процес на познание в духовна-
та практика се случва благодарение на интуитивно-
то чувство, разширеното съзнание и съвършено ново 
вътрешно разбиране, където е излишно да се сравня-
ва каквото и да било, където присъства ясно осъзна-
ване на всички процеси, които не е възможно да бъ-
дат обяснени по логически път. Човек се чувства част 
от духовния свят, част от нещо по-голямо,  част от ис-
тинската реалност.

Когато доминира Животинското начало, Личността 
изцяло се потапя в играта на илюзията на матери-
алния свят. Тя постоянно се сравнява с някого 
по кои да е признаци (интелект, професионализъм, 
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външност, сравнявайки се с другите) и т.н. За най-
добро разбиране, нека да разгледаме типична ситуа-
ция. Намирайки се в сходно състояние, какво обик-
новено мисли човек за своя съсед и ли колега в ра-
ботата, който печели малко повече или заема по ви-
сока длъжност? Като правило той го сравнява със 
себе си, видите ли „той е същия, както и аз, с как-
во съм по лош от него...“ и т.н. Горделивостта от Жи-
вотинското начало задвижва механизма на завист-
та, която от своя страна провокира изблици на аг-
ресия и гняв. Човек започва да обвинява всички за-
ради своите неуспехи или започва да се самосъжа-
лява. За животинското начало е свойствено да гене-
рира мисли за самоподтискане и самоугнетване, все 
едно той в сравнение с другите хора, не прави нещо 
както трябва или в нещо е по-лош от другите.  В та-
къв случай е необходимо да се разбере, че не Живот-
ното е – критика, а Съвестта в ролята на твоя най-
добър помощник.

Анастасия:  Какво точно тласка човека да обсъжда, 
когото и да било?

Ригден: На първо място, тези доминиращи качест-
ва от Животинското начало, които има той самия. На 
това си струва да се обърне внимание, когато се поя-
вят такива осъждащи мисли

На второ място, множеството егоистични илюзии – 
шаблони и работата на Животинското начало, които 
пораждат емоционални изблици, подтикващи човека 
да осъжда, когото и да било. Тези шаблони са от типа: 
„аз мога по-добре, от някого си“, „моето мнение е най-
правилното“, и други. Тоест в тяхната основа е егои-
зма, желанието да властваш и да командваш себе по-
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добните, в построяването на илюзорна „империя на 
влияние“ – всичко това, всъщност са инструменти, с 
които Животинското начало управлява и манипули-
ра човека.

На трето място, човека бива тласкан да осъжда, зара-
ди опитите на Животното начало да изрови някакви 
проблеми, всъщност абсолютно не съществуващи, но 
мислите относно някого, ще го накарат за дълго вре-
ме да задържи даден негативен образ в своето съзна-
ние. А последните способстват за създаването на на-
вици за негативен начин на мислене в Личността, то-
ест каквото и да говори или мисли, ще бъде представя-
но в черни краски, отрицателно, и най-главното, без-
крайно дълго ще осъжда всичко това.

В какво е разковничето тук? Този процес съсредото-
чава и задържа за дълго време човешкото внимание 
върху дадени мисли. А вниманието това е – сила, на-
чалото на творческия процес. Концентрирайки внима-
нието си, ние сме способни да натрупваме определен 
вид енергии, изблика, на които поражда акта на дейст-
вие или създаването на нещо (емоции, мисли, дейст-
вия, събития) във видимия и невидим свят. Това на 
свой ред формира съдбата на човека, както по време 
на физическия му живот така и след него. Дали резул-
тата от това творение ще бъде позитивен или негати-
вен – зависи от човешкия избор, неговите приорите-
ти, ежедневните навици в начина на мислене, до кол-
ко успява да контролира и дисциплинира своите ми-
сли и емоции. 

Анастасия: А по какъв начин Животинското начало 
провокира в човека така нареченото състояние на без-
причинна агресия.
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Ригден: Състоянието на „безпричинна“ агресия, осо-
бено, когато мислите на човек зациклят върху собст-
вената горделивост, източва много от неговото внима-
ние към борбата за доминация на своето „авторитар-
но мнение“ над познатите и близките. Естествено, че 
в такъв човек доминира Животинското начало, кое-
то го прави зависим от своите програми и шаблони. В 
този случай той става лесно управляем от материал-
ния Разум чрез системата на потребителските ценнос-
ти, където на пиедестал са поставени безкрайните по-
требности на Животинското начало.

Анастасия: А защо човек толкова се интересува от 
това какво ще кажат другите за него?

Ригден: Даването на оценки, както на себе си, така 
и на другите и следващото от това сравнение в дейст-
вителност произлиза от животинската част на чове-
ка. Древния инстинкт да бъдеш „алфа – самец“ или 
„алфа – самка“. Животното винаги се стреми да из-
глежда в очите на съперника по голямо и по красиво. 
Защо човек така се тревожи от чуждото мнение за себе 
си? Като правило, това се ограничава с желанието да 
изглеждаш, а не да бъдеш. Човека се интересува: „А 
какво ще кажат другите?“. Но той даже не се замисля, 
а кой именно ще го оценя? От горделивостта и самом-
нението възниква страха пред мнението на Животин-
ското начало на другите хора. Защо? Защото чужда-
та критика в случая се разглежда като принизяване 
на собствената значимост на Егото. Макар, че всичко 
това са страните на един и същ процес: борбата за до-
минация, за власт над себеподобните. Точно от тук по-
никва обидата, потиснатото настроение, агресията.
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Анастасия: Моля ви, разкажете на читателите, как-
во може да се направи, за да се избегнат всички тези 
ситуации?

Ригден: Човека (Личността) се намира в тяло, а тяло-
то това е – собственост на Животинското начало. Зна-
ейки за възможните атаки, винаги могат да се вземат 
мерки за контраатака. Това е както в разузнаването. 
Ако ти предстои да се сблъскаш с противник, който 
многократно те превъзхожда в силите си, то е много 
важно да знаеш качеството и количеството на негови-
те сили, позицията, неговата тактика и похватите, ко-
ито използва, за да създадеш оперативно противодей-
ствие. Тогава това ще увеличи шансовете ти за побе-
да.

Нужно е да се контролират възникващите процеси 
на сравнение в твоя ум. Нужно е колкото се може 
по често да се задават въпроси, като: „От къде из-
никва завистта?“, „Какво и кого сравнявам?“, „Умес-
тно ли е даденото сравнение?“. Хората не са „еднак-
ви“: всеки е индивидуален и се отличава със своите 
конструктивни и генетически особености, харак-
тер, талант, трудолюбие и т.н. Те имат индиви-
дуални особености не само в своята видима, но и в 
невидимата структура. Простичко казано, всеки е 
уникален, носи своя кръст и има своя съдба. По до-
бре е естествено, при проявленията на своето Жи-
вотинско начало да се използва девиза: „Не сравня-
вам, не завиждам, не се гордея!“. В коя да е ситуация 
да се действа от позиция на Наблюдател от Духов-
ното начало, тоест да се абстрахираш от мислите 
и емоциите на Животинското начало.
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Необходимо е да се приемат хората и ситуациите 
такива, каквито са в действителност, та нали вся-
ка ситуация и всеки човек в нея са – своеобразни учи-
тели. Трябва от всяко, дори и негативно обстоятел-
ство да се извличат позитивни уроци. Да умееш да 
се чувстваш добре и с това, което имаш. Та нали ко-
рена на удовлетворението не се намира във външния 
свят, а във вътрешния свят на човека, в неговото 
дълбочинно желание. Ако човек иска да стане Духов-
на Личност, то всичко, за което милее трябва да е 
духовно. 

Много е важно човек да помни, че стремежа да из-
глеждаш не означава да бъдеш. Най-важното е да се 
осланяш на вътрешното, на това, което извира от 
Душата. Да се живее не заради мнението на други-
те „Животинки“. Най-добрия съдия, това е – Съвест-
та. След като приемеш личното решение да следиш 
за мислите си, след това е много трудно да си раз-
решиш компромиси. В човека е важна вътрешната 
чистота пред самия себе си, та нали никога не е сам, 
Бог е с него.

Много често хората не се напрягат с анализ върху 
собствените си действия, с контрола и дисциплината 
на своите мисли, започват да се бъркат в чуждия жи-
вот със съвети и поучения.  Трябва да се помни, че хо-
рата не разсъждават за това, което вълнува тех-
ния събеседник, а за това, което самите тях ги ин-
тересува. Както е казал един мъдрец: „Обучавайки, 
обучавай и себе си, и някога ще разбереш, на какво 
учиш другите“. Невинаги е нужно да се бъркаш в чуж-
дия живот. Но винаги е нужно да  предоставяш пра-
вото на личен избор на всеки индивид. Всеки избира 
този живот, за който после и ще отговаря. Да бъдеш 
пример за другите и да носиш отговорност за собст-
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вените си мисли, действия и постъпки – е достойно 
за Човека. Да съветваш, когато не те питат, и да 
поучаваш, когато не са го искали от теб, означава 
да извършваш акт на насилие, та дори и над мързе-
лива и заблуждаваща се, но Личност.

Живота взима от всекиго според възможностите и дава 
според заслугите му, при това не външните, а вътреш-
ни. Колкото повече променяш вътрешния си свят, ра-
ботиш над себе си, над подобряването на своите ка-
чества, толкова повече тези промени се проектират 
във външния свят. Пребивавайки в състоянието на 
доминация на Духовното начало, човек въдворява ред 
вътре в себе си, анализира своите мисли и постъпки в 
спокойно и ясно състояние. Всяка външна ситуация, 
проявленията на негативизъм и агресия от страна 
на другите хора за него са като сигнал за лична ра-
бота над себе си, получаване на личен опит по пътя 
на самоусъвършенстването. Като правило, провока-
цията се заражда от съответния импулс, излизащ 
от самия човек, затова мислите, думите и емоции-
те трябва да се държат под контрол. Вътрешните 
съмнения пораждат външен хаос. Твърдото знание – 
спокойствие и ред. Когато човек се научи да се кон-
тролира, той няма да чака някакъв тласък от вън, 
за да извърши действие, той самостоятелно ще вър-
ви по пътя на самоусъвършенстването. Важно е да 
се помни: мъдрия се учи даже и от врага.

Целта и задачата на Животинския разум е да отвли-
ча човек с всички възможни средства от главното – ду-
ховното развитие, да улови вниманието му въз осно-
ва на неговите „слаби места“. Начините, по които ата-
кува Животинското начало са различни. Но има общи 
моменти. Винаги тези капани сработват на основата  
на егоизма в една или друга форма: било то мазохи-
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зъм в качеството си на мислено самобичуване, жесто-
кост към самия себе си, нарцисизъм, тоест самовлюбе-
ност. Винаги при атаките на Животинското на-
чало изчезват вътрешните потоци течащи на-
вън и се появява натиск, напрежение от вън на 
вътре, което ясно може да се усети и на физиче-
ско ниво. Ако ти като личност се стремиш към духов-
но освобождение, то просто на време пресичаш тези 
провокации. А последното е много важно, защото, ко-
гато забелязваш или чувстваш зараждащата се атака, 
ти вече на половина си спечелил битката с Животин-
ското начало. Та нали силата му е в – тайното , незабе-
лежимо действие. Знаейки това ти винаги ще можеш 
да приложиш контра мерки. 

Образно казано това е както в източните бойни изку-
ства. Ако си психически и физически по-добре подгот-
вен от своя противник, знаеш неговите похвати, на-
вици, ако на време предвиждаш и най-слабите атаки 
и правилно противодействаш на неговите „коронни 
удари“, тогава ще имаш време да проведеш контраа-
така, а това означава и повече шансове за победа. Не-
обходимо е ударите да се предвиждат и на време да се 
преместиш на страна. А ако дори не предполагаш, че 
Животинското начало е – твоя противник, мислейки, 
че това е твоя партньор, е тогава и няма за какво да 
говорим за твоите шансове за победа. Ти ще възпри-
емаш неговите нападки и агресивни атаки, като свое 
естествено състояние, без да разбираш защо и за как-
во те бичува живота, винаги ще се хващаш на негови-
те най-малки провокации, без да различаваш къде е 
твоето истинно, а къде е чуждото.

Колкото повече се самодисциплинираш, колкото по-
вече противостоиш на помислите на Животинското 
начало, толкова повече ще придобиваш контрол над 
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него. Твоята задача е – да победиш тук и сега на всяка 
цена! Времето минава бързо, трябва да бързаш да из-
вършваш добри дела и да бъдеш твърд в своето наме-
рение да спасиш своята Душа.

Когато война тайно пребивава в лагера на своя 
враг, той няма да мисли ни за лакомства, ни за 
разкош, ни за забавления. Той ще е съсредото-
чен върху победата. Война ще бди с очи отво-
рени на четири, защото се намира в лагера на 
врага. Той ще мисли единствено за това, как да 
спечели поредната битка. Истинския войн пази 
дълбочинните си чувства от видимия свят. Не 
гледа със завист, пристрастие или ревност на 
чуждото. Не позволява на въображението из-
кривено от илюзиите на този свят да се разви-
хри. Защото илюзията на нашия свят е самия 
стан на врага, а бедите идват именно поради съ-
блазните от тези илюзия. Война не позволява 
на гнева да се проявява, когато губи конкрет-
ната битка. Защото както и да не го налага вра-
га в момента на противостояние, за война всич-
ко ще бъде само от полза, това ще укрепи него-
вия дух и благоразумие, по-нататъшните дейст-
вия ще бъдат по-мъдри.

Анастасия:  А как може да се отблокира състояние-
то на ограничено съзнание, причинено от Животно-
то начало?

Ригден: Разбирайки, че се намираш под атаките му, 
винаги може и трябва да се отблокира това състоя-
ние, тоест да предприемеш конкретни действия. Жи-
вотното начало също има свои слаби места: мимолет-
ността на времето и тленността на тялото.  Зато-
ва първото, което е нужно да се направи по време на 
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атака е мислено да се разграничиш от привърза-
ността от своето тяло, да погледнеш на него от по-
зицията на Наблюдател от Духовното начало, с раз-
ширено съзнание, все едно гледаш Земята от космоса. 
Трябва да осъзнаеш, че всичко е мимолетно и отмина-
ва за миг, че твоето физическо тяло е смъртно, както и 
всички негови желания и потребности.

По нататък е необходимо да се разшири мирогле-
да, да се анализира ситуацията от различни страни 
от позицията на Наблюдател от Духовното нача-
ло. Самокритично да се подходи по въпроса за свое-
то вътрешно, използвайки дадените знания за чове-
ка и света, да се достигне до тайните желания на сво-
ето Животинско начало. Като правило, в основата на 
неговите желания лежи жаждата за власт над някого 
или нещо. Само, че то маскира изкусно тези желания 
под най-различни предлози. 

И после, разбира се, е нужно да се произведе забавяне 
на невронната активност вследствие от тази агресия. 
Простичко казано, да се изпълнят духовни прак-
тики, например медитация „Лотосов цвят“, описа-
нието, на която си дала в книгата „Сенсей“. Благода-
рение на тази практика се възстановява цялостното 
възприятие на света, разширява се съзнанието, поя-
вява се дълбочина на чувствата, извиращи от Душа-
та. Тоест идва прилив на дълбочинни чувства от 
вътре на вън. Естествено, че след такова изменение 
на състоянието на съзнанието, човек започва да въз-
приема света позитивно. Разкодирайки тази информа-
ция, мозъка излъчва редица сигнали, възприемани от 
човек като позитивни емоции.

Така че изхода от състоянието на ограничено 
съзнание е свързан с активната контра аргумен-
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тация, с осъзнаването на мимолетността и тлен-
ността на материята, избора на духовен курс в 
живота и използването на съответните инстру-
менти за настройка на нужната духовна вълна. 
Често на хората дори не им достига елементарна аргу-
ментация – думи, с които да убедят самите себе си, за 
да излязат от ограниченото съзнание и да видят в пъ-
лен обем света, който ги заобикаля. Защо е важно все-
ки ден да се работи над себе си, да се взима пълна от-
говорност за самия себе си. Важно е да се знае, че до-
като съзнанието, по точно Личността не е достатъчно 
устойчива в своя избор – човек е изключително неста-
билен и живее със своите съмнения. За да се постигне 
устойчивост по духовния път, трябва точно да се знае 
какво иска човек да постигне в своя живот, каква е 
крайната му цел. Ако няма цел , то няма и живот, за-
щото живота -  това е целенасочено движение.

Анастасия: Някои читатели в своите писма обръщат 
внимание на това, че по време на духовните си прак-
тики или молитви у тях понякога възниква чувство на 
панически страх. С какво може да се обясни това?

Ригден: Всичко зависи от самия човек, от неговата 
настройка и разбирането на процесите, които произ-
тичат в него. Защото, когато знаеш, какво точно се 
случва с теб, винаги ще можеш да предприемеш не-
обходимите мерки за преодоляването на коя да е си-
туация. Субличностите заради доминиращия избор в 
полза на материалното в предишните си животи, в по-
голямата си част се отнасят недружелюбно към Душа-
та и нейния свят (света на Бога). В духовните практи-
ки, когато медитиращия се стреми към съединение с 
Душата, могат да се забележат и следните проявле-
ния. На пръв поглед човек уж е успял да погаси (спре) 
мисловния процес, настройвайки се на контакт с Ду-
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шата чрез своите чувства, но тутакси може да изско-
чи друго проявление на атака от Животинското нача-
ло: без никаква видима причина се появява абсолютно 
необоснован нарастващ панически страх. На човек за-
почва да му се струва, че той започва да губи контрол 
над своето тяло, още съвсем малко и ще умре. Откъ-
де растат корените на този страх? Точно от тези „све-
тофилтри – субличности“, които изпитват страх пред 
силата на Душата, защото те имат опит от своето пре-
раждане, пълно разбиране за своята обреченост и не-
избежната смърт на всичко материално.

Анастасия: А какво трябва да се  направи ако се пови 
такъв страх?

Ригден:  Когато се случва нещо подобно, например в 
медитациите, то трябва, независимо от всичко да се 
движим към светлината, която излъчва нашата Душа, 
да се потапяме още по дълбоко игнорирайки паника-
та, тогава този страх изчезва. Та нали страха пораж-
да съмненията. А за достигането на духовни висоти е 
нужна чистота на искрената вяра. Човек често е въз-
пиран именно от съмнения и страх от раздялата с пре-
дишния си живот. 

Във връзка с това ще разкажа една притча. „Веднъж 
човек паднал от висока скала. Но когато падал, ус-
пял да се сграбчи за клонче от прорасналото в ска-
лите дърво. Висейки над бездната той осъзнал своето 
безнадеждно положение: да се изкачи обратно нагоре 
било невъзможно, а ниско долу имало само зъбери. Ръ-
цете му започнали да умаляват. Човека си помислил: 
„Сега само Господ може да ме спаси.  Никога не съм 
вярвал в него, но, изглежда съм грешал. Какво губя в 
моето положение, ако сега повярвам в Него?“ И той за-
почнал да моли Бога с цялата си искреност: „Боже, ако 
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те има, спаси ме! Аз никога не съм вярвал в теб, но ако 
ме спасиш сега, то аз от този момент нататък ще вяр-
вам в Теб“. Така той се молил не един път. И изведнъж 
се чул глас от небето: „Ти ще повярваш? О, не, аз ги 
знам такива като теб“. Човека толкова се уплашил, че 
едва не се изпуснал. Но после идвайки на себе си запо-
чнал да се моли още по настоятелно: „ Моля те, Боже! 
От днес аз ще съм ти най-верен от всички хора, ще на-
правя всичко, което пожелаеш, само ме спаси!“ Но Бог 
не се съгласявал, и човека започнал още по-пламен-
но да се моли и да го убеждава. Накрая бог го съжа-
лил и му казал: „Добре нека да бъде по твоему. Ще те 
спася. Пусни клона“. „Какво?! Да отпусна клона ли? – 
възкликнал човека. – Ти да не ме смяташ за ненорма-
лен?“ Та, така и в живота. Човешкия живот се явява 
това същото провисване над бездната. И дори разби-
райки своята смъртна природа, той продължава да се 
държи с двете си ръце за клончето на съмнението от 
своето Животинско начало, страхувайки се да изгуби 
и него, оставяйки се на Божията воля“. 

Така, че когато след медитация тече декодиране на 
асоциациите е важно да се направи анализ, кой имен-
но в теб така се страхува от Вечността. Подобен ме-
тод на самоанализ на тема „Кой съм аз?“ и съответни-
те техники са се използвали от древни времена в ду-
ховните и мистически школи у различните народи, и в 
различните религиозни системи. Били са известни от 
дълбока древност, при това били масово разпростра-
нени в Древна Индия и страните от Изтока. Те били 
практикувани от древните йогини, суфии, шамани и 
т.н.

Тази техника, както помниш включва в себе си анали-
за на тема „Кой съм аз“ намирайки се в медитативно 
състояние, където е нужно на всеки твой мислен отго-
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вор да задаваш нов мислен въпрос. При това е много 
важно да наблюдаваш какви мисли възникват, да по-
чувстваш тяхната природа, и често да се питаш: „Кой 
си ти, който отговаряш в мен?“. Желателно е всички 
мисли да протичат леко, без особено обмисляне и кон-
центрация. Идва мисъл и на момента я посрещаме с 
въпрос отпращайки я с първия появил се отговор. Но 
най-важното е потапянето все по-дълбоко и по-дълбо-
ко в себе си.

Анастасия: Да, това е интересна техника за разпоз-
наване природата на мислите и усещанията, както и 
начин да разберем кой доминира в нашето съзнание. 
Действително помага да се разберем в себе си, да от-
делим зрънцата от плявата. Спомням си как момчета-
та споделяха своите впечатления за дадената техника. 
Какви варианти само не звучаха, какви ли не опити не 
правиха да сложат на каишка своето Животно. Пита-
ха: „Кой съм аз?“ „А кой задава въпроса?“ „Аз – съм 
тялото“ „Но тялото е смъртно“. „Аз съм студент“ „Но 
студент – това е статус“. „Аз съм този, който се учи“ „А 
кой се учи“ „Аз съм човек“ „Кой в мен ме нарича чо-
век и защо?“ „Аз съм човек, който обича хората“. „Но 
кой в мене обича?“ „Аз имам тяло“ „А кой си ти, кой-
то имаш тяло?“ „Тялото – това не съм аз, но аз съм в 
него“. „А кой е този Аз“ „Абе я ходи да се... Аз – това 
съм си Аз, цяло и неделимо“. Така, че Животинското 
начало също си има свое чувство за „хумор“. Много 
добро упражнение, помагащо да достигнем до своето 
дълбочинно „Аз“, до своите страхове и проблеми.

Ригден: Да, Животинското начало е като бедата: ще 
те измъчи, но за това пък ще те научи. Осъзнавайки 
от къде идват подобни мисли, от къде в теб се появява 
този или онзи проблем, един или друг корен на стра-
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ха, ти разбираш, как да се избавиш от тях и как да уп-
равляваш своето състояние. 

Ригден: Както вече споменах, има съществена раз-
лика между повърхностните чувства, произлизащи 
от Животинското начало и дълбочинните чувства, из-
хождащи от Духовното начало (истинските чувства, 
проява на висша Любов). За да се потопите, напри-
мер, по време на духовната практика „Лотосов Цвят“ 
в състояние на сближаване с Душата, усещане на дъл-
бочинните чувства, е необходимо на първо място ис-
креност и откритост към Бог, трябва просто да се вър-
ви към светлината на Душата, независимо от всичко. 
В тази медитация се отглежда дълбокото чувство на 
Любов към Бога. С други думи, силата, произлизаща 
от Душата, се използва по своето предназначение. За-
бележете, истинската и правилната духовна практика 
е работата с дълбочинните чувства, а не на мислите. В 
тези моменти в човека доминира едно духовно жела-
ние, както и у Душата.

Анастасия: За Личността е много важно именно съп-
рикосновението с чистия поток от сила, произлизащ 
от Душата.

Ригден: Разбира се, това придава на настоящата Лич-
ност повече духовна сила, тя започва да чувства по-
силно Духовния свят, света на Бог и да разбира съ-
ществената разлика между този свят и другия. Това, 
между другото се отразява и на физическо ниво – на 
нивото на тялото, тъй като по време на това състояние 
се осъществява прилив на сила, осъществява се мо-
щен изблик на ендорфини и други хормони на „щас-
тието“, значително се подобрява физическото и психи-
ческото състояние на човека.
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Това е най-осезаемо по време на дълбока медитация, 
когато изчезват всички човешки маски, осъществява 
се информационен обмен между Личността и Душата. 
Обръщам внимание, че това се случва не при всички 
медитации, а именно в тези, които са свързани с рабо-
тата на дълбоко чувствено ниво и в посока на пробуж-
дане на Душата (например духовната практика „Ло-
тосов Цвят“). Човек се преизпълва с чувства от све-
та на Душата, света на Бог. В идеалния случай ме-
дитиращият се потапя толкова дълбоко в духовната 
практика, отключвайки при това цялото си мислено 
- образно възприятие и напълно абстрахирайки се от 
всички мисли, че започва директно да възприема по-
тока от сила, извиращ от Душата.

По време на изпълнението на такива дълбоки меди-
тации личността усеща другия свят, процесите, кои-
то нямат аналог в материалния свят. Затова онзи свят 
(света на Бог, света на Душата) не може да се опише с 
думи, той може единствено да бъде почувстван. В та-
кова дълбоко медитативно състояние човекът започва 
да разбира и усеща какво е истинската свобода, ста-
ва вътрешно независим от установките на Животин-
ското начало и от агресивното влияние на обкръжа-
ващия го материален свят. Той става по-силен духов-
но, започва да осъзнава, че този материален свят – не 
е неговия роден свят, а е агресивна и опасна среда за 
неговата Душа. Но всичко това, разбира се, се случва 
тогава, когато човек отговорно и редовно се занимава 
с духовни практики, систематично следи свето Живо-
тинско начало, контролира своите мисли, реализира 
добри дела във външния свят, т.е. целенасочено се за-
нимава с вътрешна работа над себе си и с натрупва-
нето на добри деяния, мисли и чувства. Но обикнове-
но такива хора са единици.
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Като цяло, хората опитващи да се занимават с духов-
ни практики се сблъскват с определени изкривява-
ния, произлизащи на нивото на материалния мозък, 
по-точно на съзнанието. Това е тъкмо това, което раз-
казвах по-рано. Освен „светофилтрите на субличнос-
тите“, през които преминава информационният поток 
от Душата, има още, както се казва, асоциативни мо-
зъчни „светофилтри“. Всъщност това са нашите  асо-
циации, които се съхраняват в килера на паметта, къ-
дето се складира нашия жизнен опит, впечатления и 
така нататък. В болшинството от случаите се отнася 
до триизмерния свят. Работата е в това, че човешко-
то съзнание е настроено за възприятие на този свят 
още от самото раждане на тялото, въпреки, че в него 
са програмирани различни режими на работа. Изме-
няйки състоянието на съзнанието си, човек може да се 
превключи на други режими на възприятие.

Така че асоциативните изкривявания се получават по 
време на обработката на информацията от мозъка по-
стъпваща по време на медитация. Ако човек не е под-
готвен за възприемане на такава информация в изме-
неното състояние на съзнанието (поради несистема-
тична духовна работа на дадената Личност над себе 
си), то мозъка, разшифровайки получената информа-
ция, ще я предаде на нивото на съществуващите вече 
в паметта асоциации и доминиращи приоритети на 
обичайния свят. С други думи, получената информа-
ция при обработката ще бъде изкривена от асоциаци-
ите на материалния свят. Подобно, но вече в по-малка 
степен изкривяване, се случва и у тези, които систе-
матично се опитват да се занимават с медитации, но 
малко работят над себе си в плана на проследяването 
на мисли от Животинското начало…
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Анастасия: В това е и самия проблем, че тези хора, 
които започват да се занимават с духовни практики не 
осъзнават напълно в какво се състои смисъла от тази 
работа, какво създава условия за душевна радост. Те 
все още не различават мислите и чувствата в своето 
съзнание: кои идват от Животинското начало и кои 
от Духовното. За тях е разбираема радостта, която из-
питват по един или друг повод в материалния свят, 
защото притежават вече натрупан опит. А духовни-
те практики, при които се осъществява контакт меж-
ду Личността с духовния свят и разбирането какво е 
това истинската душевна радост, както и всички ново 
за Личността изисква в началото сериозна работа, по-
стоянство, търпение, вяра в себе си и целеустременост. 
С други думи натрупването на необходимия нов опит, 
при това в непривичното за човек състояние на съз-
нанието.

Ригден: Така си е, затова и на начинаещите им е по 
лесно да възприемат първичната информация чрез 
асоциации, притчи и т.н. Заслужава си да обобщя 
всичко казано за „светофилтрите“ за по-добро възпри-
емане на информацията. Душата – това е чистия из-
точник, извора. Когато чувстваш Душата тогава под-
държаш с нея постоянен контакт и важните в живота 
духовни дела, добрите постъпки, помощта за ближни-
те протича така, все едно някой помага свише. Всич-
ко се получава както трябва, дори когато обстоятел-
ствата изглеждат не в твоя полза.  И най-важното, ти 
чувстваш и разбираш тази поддръжка на едно дълбо-
ко ниво, все едно знаеш всичко предварително. А ето, 
когато Животинското начало започне да диктува пра-
вилата на играта, винаги подмолно и незабележимо, 
то чувствената връзка с Душата се губи, или по точ-
но казано значително се затруднява. Образно казано, 
колкото повече твоето внимание бива привличано от 
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играта на Животинското начало, толкова повече из-
вора на Душата се покрива с пелена. И колкото пове-
че се вглъбяваш в житейските проблеми, разглеждай-
ки ги през призмата на Животинското начало, толко-
ва по дебела става тази пелена. Съответно последна-
та затруднява връзката на Личността с Душата, и ес-
тествено с Бог. В теб започват да се появяват страхо-
ве подхвърлени от Животинското начало, появява се 
все по-често празното суетене, започват да те засип-
ват един след друг различни проблеми. Започваш да 
забравяш за важността на духовната работа над себе 
си и безпричинно да виниш или да се обиждаш на ок-
ръжаващите те хора. Когато забележиш тези призна-
ци, знай, това е поредната атака на твоето Животин-
ско начало и трябва спешно да се вземат мерки – да 
се възстановява изгубената връзка с Душата, образ-
но казано да се пробива нарасналата пелена. А кога-
то се добереш до чистата вода, тогава и всички измис-
лени проблеми ще се стопят, ти отново ще разбираш 
главното и  ще възвърнеш визуалния контакт с тво-
ята цел.

Личността – това е само зародиш на индивидуално-
то Съзнание на бъдещото духовно Същество. Сама по 
себе си тя не представлява нищо в духовен план. Ду-
шата съдържа в себе си огромен потенциал. Но без съ-
единяването на Душата с Личността, този потенциал 
може да бъде изразходен напразно. Само когато, ус-
ловно казано произтича резонанс на вибрациите, сво-
еобразно сливане, „оплодотворяване“ на Душата с Ли-
чността, само тогава се ражда ново, безсмъртно Духов-
но Същество с индивидуално съзнание и огромен ду-
ховен потенциал. В това се крие смисъла на човешко-
то съществуване: или победата на Живота, или пора-
жението на Смъртта. 
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Анастасия: Не е победител този, който надвива смър-
тта, а този, който разтваря портите на Живота духо-
вен.

Ригден: Безспорно. „Какво представлява духов-
ният живот? Животът – това е поредица от събития, 
където всеки миг е като звено във веригата, като ка-
дър от кинолента, на който са запечатани всички ми-
сли и действия на човека. Случва се, да гледаш хубав 
филм и да се заредиш от него с положителна впечат-
ления, защото по-голямата част от кадрите в него са 
светли и ярки. А понякога се случва да гледаш друг 
филм, който създава угнетено настроение, защото по-
вечето кадри в него са тъмни и мрачни. Затова е ва-
жно твоят житейски филм да бъде светъл и ярък, за 
да има в него колкото се може повече хубави кадри. 
А всеки кадър – това е мигът тук и сега. Качеството 
на всеки кадър от твоя жизнен филм зависи изключи-
телно от теб самия, защото ти правиш живота си све-
тъл или мрачен чрез своите мисли и дела. Изживяния 
от теб миг не ще изтриеш, не ще изрежеш и втори не-
гов дубъл няма да има. Духовният живот – това е на-
сищане на всеки кадър с Доброта, Любов, благи поми-
сли и дела“. 

Най-важното в живота е да поддържаме ясния ориен-
тир в посока Духовното начало, занимавайки се с ду-
ховни практики, разширявайки своя кръгозор от Зна-
ния, без да се поддаваме на провокациите от Живо-
тинското начало, да отглеждаме в себе си чувството 
на истинска Любов към Бог. И, естествено, по-често 
да вършим добри дела и да живеем в мир със съвестта 
си. Това е ежедневен труд и поетапна победа над са-
мия себе си. От всичко това се състои твоят път, който 
никой не ще измине вместо теб и тази духовна работа, 
която никой не ще свърши вместо теб. 
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Анастасия: Да, някога казахте такива думи, които се 
врязаха в моята памет: „Никой няма да спаси ду-
шата ти вместо теб и никой, освен теб, няма да 
извърши тази духовна работа“. Разкажете, моля 
ви, за читателите, какъв трябва да бъде подхода на чо-
века към духовните практики, ако той искрено търси 
своето духовно спасение?

Ригден: За човека, стремящ да се слее със своята 
Душа, е важно да се отнася към медитацията като 
към най-големия и важен празник в живота си. Също 
така при изпълнението дори на добре усвоената ме-
дитация трябва да се търси максимално потапяне и 
всеки път това да се прави със стремеж за достига-
не на нови нива в познаването и. Тогава човек ще се 
развива, а няма да тъпчи на едно място, за него вся-
ка медитация ще бъде интересна, нова в диапазона 
от чувствата си и увлекателна в опознаването и ус-
вояването. 

Много хора смятат грешно, че да се научат да изпъл-
няват една или друга медитация е напълно достатъч-
но – че с тях трябва да се случи нещо хубаво, като в 
приказка. Не, това е заблуда. Човек ще се променя 
към по-добро само тогава, когато постави духовно-
то като главен приоритет в своя живот, когато еже-
секундно контролира своите мисли, следи проявите 
на Животинското начало, максимално реализира до-
бри дела, живее само една главна цел – да достигне 
до Бог като зряло Духовно Същество. Медитацията – 
това е само инструмент, с помощта, на който е необ-
ходимо да се трудиш дълго, докато направиш от себе 
си нещо „добро“. Освен това, този инструмент е мно-
гостранен. Човек не може да постигне изцяло, т.е. да 
опознае до край духовната практика „Лотосов Цвят“ 
– няма да му стигне цял един живот. Всяка медита-



152

ция е като Мъдростта, нямат граници в своето позна-
ние. Медитациите са скучни само за тези, които са 
мързеливи или се превъзнасят: „Научих тази меди-
тация – искам друга“. Затова повтарям още веднъж, 
медитацията е само инструмент, и който искрено же-
лае да достигне духовна висота и не го мързи да ра-
боти над себе си, може да постигне максимума още в 
този живот.

Анастасия: Всичко това е така. Но аз се сблъсках със 
следното, много хора, вместо да губят ценно време бър-
зайки да изменят себе си, търсят в живота си духовен 
човек, който да ги вдъхнови, този, който вече се е из-
менил. За тях е важно някой вече да живее по този на-
чин, съгласно тези духовни канони и начин на мисле-
не. При това не някъде си там, а тук, в същите усло-
вия, както и те. За мнозина това е съществено. Такива 
хора смятат, че ако виждат такъв пример до себе си, то 
и те ще могат да живеят по този начин.

Ригден: Вече споменах, че на хората им е присъщо 
подражанието и асоциативния начин на мислене. И 
най-важното е самият ти да станеш Човек, а не да пи-
лееш времето си в търсене на този, който се стреми 
към същото. Човек като Личност може да донесе 
безкрайно голяма полза както на себе си така 
и на обществото, когато стане пример за други-
те. Работейки над своите вътрешни проблеми, преодо-
лявайки препятствията на своето Животинско нача-
ло, при това живеейки за хората, човек проправя сво-
ята собствена пътека. Всичко е в неговите ръце. Же-
ланията и стремежите му не зависят от външни фак-
тори. Хората сякаш живеят с илюзията, че някой тряб-
ва да дойде и да ги оглави, да направи всичко за тях и 
тогава всички ще могат да заживеят щастливо. Всич-
ки чакат лидер от вън. Но не си струва, както за чо-
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века, така и за обществото като цяло да се ориенти-
рат спрямо външното материално, струва си да се ори-
ентират към духовното вътрешно. По този повод има 
една притча, разказваща за най-богатия и щастлив чо-
век.

„В едно село живеел Човек. И се откроявал сред хора-
та с това, че макар и бедно, но живеел щастливо, ви-
наги безкористно помагал на другите хора, с каквото 
могъл: къде с добра дума, а къде с дело. Вървели слу-
хове, че оставайки насаме, той възхвалявал Бога, ис-
крено Му благодарил за богатите дарове. Та стигнали 
тези слухове до именит жрец. И решил жреца да посе-
ти този Човек, за да види със собствените си очи какви 
са тези богати дарове, за които той възхвалявал Бог. 
Дошъл жреца в жалката колиба, където живеел бед-
няка, и казал:

 – Добър ден!
Човека с усмивка отговорил:
– И не помня, деня за мен някога да е бил не до-

бър.
Жреца се удивил на този отговор, защото никой 

до сега не бе му отговарял така, и решил да каже сво-
ето приветствия другояче. 

– Аз просто желая Бог да те дари с щастие.
Човека също се удивил и отговорил:
 – И нещастен не си спомням да съм бил.
Жреца помислил, че бедняка просто не е научен 

на висшите маниери как да води светски разговор и 
казал:

– Какво говориш?! Аз просто желая в живота ти 
всичко да бъде благополучно.

Човека още повече се удивил и искрено отгово-
рил

– И никога не съм бил злополучен, добри чове-
че.
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Жреца разбрал, че този бедняк дори не разпоз-
нал неговата знаменита особа и побързал да премине 
към същината:

– Както и да е, желая ти това, което самия ти же-
лаеш...

 – Аз да си желая?!  – разсмял се човека.  – Но на 
мен нищо не ми е необходимо. Аз имам всичко, което 
желая.

– Как така?!  – изумен възкликнал жреца.  
– Та ти живееш в такава бедност! Даже богатите 

хора се нуждаят от много неща, а и много желаят, как-
во остава за бедняците.

Човека казал:
 – Тези хора са нещастни, защото търсят зем-

ното щастие и живеят със страха от загуба на своите 
илюзии и перспективата да бъдат нещастни. Нещас-
тен е този, който търси своето щастие в илюзиите на 
този свят. Тук има само едно истинско щастие – да бъ-
деш здраво съединен с Бога и да живееш по Негова-
та воля. Аз не търся временното благополучие, защо-
то това, което имам е това, което ми е дадено в живо-
та от Бог, за това съм и благодарен. Всичко приемам с 
радост: и това, което хората наричат беда и това, кое-
то приемат за лошо. Аз Му благодаря за това, че ме е 
дарил с богатите си дарове. 

Жреца се усмихна:
– Но Бог нищо не ти е дал, оказва се, че ти Му 

благодариш лицемерно.
Човека отвърнал:
– Бог ме вижда целия, Той вижда моите изкуше-

ния и моите възможности. Той ми дава винаги това, 
което ме прави духовно съвършен.

Жреца попитал:
 – На какво живееш?
Човека отговорил:
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– Моята главна грижа всеки ден е да бъда здра-
во съединен с Бог и да живея съгласно Неговата воля, 
за да може моя живот да бъде съвършено съединен и 
съгласуван с волята Божия. Така и минава всеки мой 
ден. А всяка нощ, когато лягам да спя аз отивам при 
Бога.

– И къде намери Бога?
– Там, където открих Истината, когато оставих 

като ненужна дреха всичко земно на брега на своите 
съмнения, когато влязох в Неговите води на Озарени-
ето в чистотата на своите помисли и добра Съвест.

Жреца започнал да се колебае, защото никога до 
сега не бе срещал толкова беден човек, който да изри-
ча такива думи.

– Кажи ми, по свое убеждение ли говориш? Съ-
щото ли ще говориш ако на Бог му бъде угодно да из-
прати твоята Душа в ада?

Човека свивайки рамене отговорил:
–  Всеки ден аз се държа за Бог с целите нераз-

ривни обятия на моята Душа. Моята искрена Любов 
към Него е безмерна. Прегръдката ми е толкова сил-
на, а Любовта към Него толкова безгранична, че къ-
дето и да ме изпрати, там заедно с мен ще пребивава 
и Той. А ако Той е с мен, от какво да се боя? Живота за 
мен е там, където е и Той. За моята Душа би било по-
драго да живее извън рая, но с Бог, от колкото на не-
бесата, но без Него. 

– Абе кой си ти?!  – с удивление и уплаха попи-
тал жреца.

– Който и да съм, не е важно, важното е, че съм 
доволен от своя живот. И не бих го заменил за никой 
живот и земните богатства на всички владици взети 
заедно. Всеки човек, който успява да се владее, кой-
то е господар на своите мисли и е здраво свързан към 
Бог с Любовта си, е най-богатия и най-щастливия чо-
век на този свят.
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– Кажи, бедняко, кой те научи на тези Мъдро-
сти?

 – Моя единствен учител – това е Бог. Всеки ден 
от своя живот аз се старая да върша добро в този свят, 
моля се, упражнявам се в развиването на благочести-
ви мисли. Но при това винаги следя за едно, да бъда 
здраво съединен с Бог и неговата безкрайна Любов 
към мен. Единствено съединението с Бога ме прави 
духовно съвършен. Живота в Божията Любов ме учи 
на всичко“.

Всеки човек е Личност, носеща на първо място духов-
на отговорност за всичко, което избира и прави при-
живе. Та нали повечето хора знаят какво е това отго-
ворност. Те взимат върху себе си отговорността за ре-
шението на всякакви житейски, идеологически, бито-
ви, финансови и други въпроси. Те се стараят основно 
не за себе си, а за семейството си, за бъдещето на свои-
те деца и внуци, приятелите, близките хора и т.н. Точ-
но така е и в духовен аспект, като главна цел в живо-
та за всеки човек, трябва да се вземе отговорността за 
своята духовна съдба и да се направи приживе всич-
ко възможно и невъзможно за съединението със своята 
Душа и придобиването на истинска Свобода от мате-
риалния свят. Не трябва да се чака някой, трябва сам 
човек да се активизира и да действа, започвайки пър-
во от себе си. Трябва самият той да бъде добър пример 
за околните, тогава позитивните промени в него и в 
обществото не ще го оставят да чака.

Анастасия: Да, във вашите думи е самата Истина, 
която дълбоко задява и вълнува Душата. Духовната 
Любов е способна да победи всичко, любов, която не 
знае граници! Знаете ли, забелязах, че читателите от 
различни възрастови групи задават едни и същи въ-
проси: „Какво е истинската Любов?“ Взимайки пред-
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вид информацията, която споделихте по дадения въ-
прос по рано, вече разбирам, че в съвременното об-
щество това понятие е сериозно изопачено, изкриве-
но както по смисъл, така и по съдържание. Където и 
да погледнеш става очевидно, че в съвременния свят 
недостига на истинското чувство на Любовта изпит-
ват практически всички хора: децата, подрастващи-
те, младите, възрастните, „самотните“, семейните или 
необвързаните хора.

Ригден: Не бих казал, че в съвременния живот из-
цяло са изгубени ключовете към разбирането на това 
чувство. Има ги, но са скрити под дебел слой на нераз-
биране, под бронята на материалистичния мироглед. 
Но за да ги намерят, хората е нужно да знаят поне как 
изглеждат. Друг е въпроса, че в потребителското об-
щество се прави всичко възможно хората в по-голяма-
та си част да не намерят тези ключове, да живеят без 
това Знание в страдание, ръководещи се само от жи-
вотинските си инстинкти. Защо? Ами защото истин-
ската Любов вътрешно освобождава човек, дава най-
ценния небесен дар – истинската Свобода от този ма-
териален свят. Това е много мощна сила, която про-
бужда Душата. Това е най-близкия, кратък път към 
Бог. 

Анастасия: Не бихте ли могли да ни разкажете за 
това по-подробно, поне това, което може да се предста-
ви на широката публика? В света има страшно много 
умни хора, на които и намек, и подсказка за посока-
та, в която следва да се търси ще им е достатъчна. И 
благодарение на тази помощ ще могат да достигнат до 
разбирането на смисъла на този въпрос, ще намерят 
скритите ключове.
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Ригден: Може и по-подробно... За съжаление хора-
та смятат Любовта за какво ли не: от егоистичен ин-
стинкт на „алфа самеца“ и „алфа самката“ до отно-
шенията между съпрузите, родителите, децата, мо-
ралната отговорност пред своя род, общество, страна 
и т.н. Но всичко това са условности. Истинската Лю-
бов – това е много мощна сила, многократно по-голя-
ма, от това, което хората си представят.

Може да се каже, че Любовта в днешно време се въз-
приема по доста ограничен начин, закодиран още в 
детството на повечето хора с помощта на различни 
шаблони. В основни линии за масите това е игра в 
рамките на определени условности, с отчет на мест-
ните традиции. В обществата винаги е съществувала 
достъпна за обществото информация по тези въпро-
си и скрита. Достъпната информация е била ориенти-
рана към държавните и обществени интереси. Тя се е 
разпространявала сред масите с цел пропагандиране 
на определени поведенчески модели в обществото, из-
годни за структурите притежаващи скритата или не-
достъпната информация. Недостъпната информация 
се е ползвала активно в различни структури свърза-
ни с властта, особено от религиозно и окултно ориен-
тираните. Тя се е основавала на определени знания 
за невидимия свят, знания, които са давали възмож-
ност за придобиване на допълнителна сила и влияние 
над масите.

Не на последно място сред тази информация се на-
мира и знанието за една от най-мощните енергии в 
човешкото тяло, нека да я наречем условно сексуал-
на енергия. Достъпната информация по този въпрос 
като правило обвързват или с Животинското начало 
на човек, или ограничават в определени рамки, табута 
с примитивни обяснения, отвеждащи далече от същ-
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ността на въпроса. В резултат, човек или изпада в не-
контролирана похот и разврат, или в мисловни терза-
ния и прекомерни ограничения в случаите на изблик 
на тази енергия. Това се случва поради неразбирането 
на своята природа и липсата на достатъчно познания 
за тази сила. И в този, и в другия случай човек не по-
лучава дългоочакваното щастие и вътрешното духов-
но спокойствие, а чувства, като правило, опустошение 
или пренапрежение.

Сексуалната енергия – това е една от най-мощните 
сили въздействащи на човек. В нейната мощ човек 
може да се убеди ако проследи  съответстващите съз-
нателни и подсъзнателни интерпретации на желани-
ята в своята мисловна дейност. Простичко казано, ако 
хората в рамките на деня мислеха за Душата си тол-
кова, колкото мислеха за секса, то всички вече отдав-
на да са станали светци. А силата си е сила, всичко за-
виси от това, кой и как я използва, на какво концен-
трира своето внимание. Ако човек я използва в рамки-
те на доминация на Животинското начало, то това се 
превръща в култ на собствената значимост, похотта, 
агресията, желанието за доказване, че ти си „алфа са-
мец“ или „алфа самка“. В потребителското общество 
всичко се свежда, като в детска игра, към притежани-
ето на най-красивата играчка, до момента, когато чо-
век види нещо още по-красиво. Тези желания в човека 
нямат край. Забележи, същия стремеж – да се прите-
жава най-доброто и привлекателно – при мъжете и же-
ните се проявява и в други области: коли, къщи, дре-
хи и т.н. Коренът на всичко това е Животинското на-
чало, което винаги се стреми към властта, към при-
тежание на временното и тленното. А глобално  пече-
ли Животинския разум, който по този начин, с поред-
ния набор от илюзии принуждава хората да изразход-
ват своите жизнени сили, отдавайки своето внимание 
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на смъртното, вместо да се съсредоточат на своето ду-
ховно спасение.

Анастасия: Като цяло, хората хранят със своето вни-
мание своя враг, който всъщност ги убива.

Ригден: Да... Всеки умен човек логично ще предполо-
жи, че щом в човека има сексуална енергия и тя се про-
явява не само във връзка с инстинкта му за продъл-
жение на рода, но и по време на неговия живот оказва 
мощно психологическо, физиологическо и други вли-
яния, значи нейната творяща сила заема не послед-
но място в структурата на човека, при това както във 
видимата, така и в невидимата. Какво представлява 
хормоналния изблик? Това е образуване на химически 
съединения, вследствие от работата на енергиите, то-
ест физиката на много по фино ниво. При това акти-
ватора се явява самата мисъл. Между другото думата 
хормон („hormaō “) в превод от древногръцки означа-“) в превод от древногръцки означа-
ва „възбуждам“, „привеждам в действие“. Хормоните, 
като биологически активни вещества започват да про-
извеждат изменения в човешкия организъм, влияейки 
на всички жизненоважни процеси в него. И при това 
ние говорим само за това, което е известно на хората 
на нивото на физиологията, тоест видимия свят, види-
мата материя. А сега си представи какво означава тази 
сила за невидимия свят, където текът тънки процеси 
и преобразувания, от където всичко се заражда. В ду-
ховно отношение сексуалната енергия – това е сила, 
проводник към дълбочинните чувства, да го кажем 
така, към тайнството на Висшия свят. Тези сакрал-
ни знания, така или иначе се пазят в много от тради-
ционните религии и вярвания на различните народи 
по света. И, ако позволиш ще разкажа малко по-под-
робно за това. 
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Истинската Любов – това са дълбочинните човеш-
ки чувства, които не е възможно да бъдат изразени с 
думи. Това е силата на Душата, нейното състояние на 
Любов към Бога. Истинската Любов между хората се 
случва тогава, когато един човек изпитва дълбоко чув-
ство на Любов към Душата на другия човек, както се 
казва вижда неговата същност, когато се случва „без-
мълвно изумление“

Разбираш ли в какво е разликата? Това състояние зна-
чително се отличава от първичния за човек сексуален 
изблик, при това с доминиращо Животинско начало, 
когато в човека възниква желание да обладае, влас-
тва и използва другия човек в своите користни цели. 
То значително се отличава от психологическото раз-
биране, което се изявява в проявата и доминацията на 
някакви спонтанни настроения, нестабилни чувства 
и множество користни „искам“ Всичко това често въз-
никва, когато човек пребивава в илюзията, че или до-
минира над някого, или се отдава изцяло, а от среща 
не получава нищо, демонстрира в своето поведение по-
стоянно страдание в името на някакъв идеал, в същ-
ност от него самия и измислен. Макар, че реално той 
не изпитва истинска, самоотвержена Любов, а се опит-
ва да покаже на себе си и на другите своята алфа зна-
чимост. Във взаимоотношенията това рано или къс-
но се превръща в неразбиране, напрежение, пораж-
да дрязги и вражда, защото не се основава на дълбо-
чините чувства, а на желанията на Животинското на-
чало.  При това човек започва да вини всички и всич-
ко, но само не и себе си. А това показва, че той всич-
ко на всичко утвърждава своето собствено Его, без да 
е способен да Обича истински, но с изисквания за та-
кава Обич към него. Тоест „войната и мирът“ на пър-
во място започват в съзнанието. Проблема на човек е в 
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това, че той не иска да работи над самия себе си, сами-
ят той да бъде генератор на истинска, духовна Любов, 
която изпитва неговата душа към Бога, та нали тя за 
стремителния духовен растеж е като животворна вла-
га за поникващия клас.

Истинската Любов – това е щедър вътрешен дар, кой-
то един човек поднася на друг от достатъка на свои-
те дълбочинни чувства. Такава Любов може да бъде 
дадена, когато забравяш за самия себе си. Именно 
за тази Любов говорят, че тя дълго търпи, прощава, 
не завижда, не се гордее, не търси своето и не желае 
зло.

Истинската Любов се явява възстановяване на един-
ството на Душите. Обичащия човек вижда в другия 
родство, красотата на неговата Душа. Когато човек 
присъства в истинската любов, той основно вижда не 
физическата красота на ближния, неговите таланти, 
способности, а именно вътрешната красота на него-
вото Духовно начало. В този случай той започва да 
вижда човека в съвсем друга светлина. В другия чо-
век също започват забележими промени. Ако си пред-
ставим, че последния се е държал агресивно по отно-
шение на заобикалящия го свят. И изведнъж, най-
изненадващо за самия него, някой забелязва в него 
не зъл човек, а добър, обръщайки внимание не на не-
говите лоши качества, а на добрите. Тоест обърнал 
е внимание на неговата духовна красота, която той 
също притежава, но не е била доминираща в него-
вото съзнание. И благодарение на това искрено чув-
ство, човек започва не просто да се разкрива, но и да 
се променя в по добра посока, пребивавайки със съз-
нанието си в изпълващото чувство на Любовта. Хо-
рата желаещи да следват духовния път, не си струва 
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да стоят в очакване, че някой, някога ще дойде и ис-
крено ще ги заобича. Хората трябва да се учат да раз-
криват своята вътрешна Любов – Любовта към Бога, 
към Душата – и тогава тя ще се отрази на заобика-
лящи свят, ще позволи на хората да бъдат видени от 
страната на тяхната духовна красота. Всичко всъщ-
ност е много по-просто, от колкото човек може да си 
представи. 

Анастасия: Да, създава се такова впечатление, че хо-
рата са изгубили основните знания за това, какво е 
истинска Любов... За масите е останала единствено 
традицията без разбирането на смисъла... Например 
в традицията на Православието по време на венчава-
нето се извършва молитва, за да може благодатта не-
бесна да се посели в мъжа и жената решили да съеди-
нят своята съдба, превръщайки човешките отношения 
в небесни. Отчитайки това, което вие разказахте, се 
оказва, че това не са просто думи.

Ригден: Съвършено вярно. Работата е в самия сми-
съл, в тайнството на Душата. Когато двама души про-
явяват един към друг истинска Любов, единни в сво-
ите дълбочинни чувства, то даже физическото съеди-
нение („телесно общуване“) помага за това, както се 
казва в Православието: „разкрива им най-истинско-
то тайнство, явяващо се действие изходящо от Бога 
и водещо към Него“. Това е „чудо, което превъзхожда 
всички естествени отношения и състояния“. В това се 
крие дълбокия смисъл и в това тайнство действител-
но е скрита огромна сила. И тук първичното не е мате-
рията, а Духа. Материята се явява едва допълнител-
но средство.



164

Анастасия: Да, любовта побеждава всичко... Прину-
дена съм да ви задам още няколко въпроса, традици-
онни въпроси от читателите: „Реалистично ли е съ-
временния човек да се промени?“

Ригден: Напълно. Просто човек все още много не знае 
за своите възможности.

Анастасия: Какво удържа човека от познанието?

Ригден: В основата си страха от Животинското нача-
ло – страха от неизвестното, който най-много от всич-
ко тормози въображението. Но този страх съществува 
до този момент, когато неизвестното се превърне в из-
вестно. За да се опознае неизвестното, е необходимо да 
се интересуваме от него, необходимо е да разширява-
ме границите на нашето мислене. В противен случай, 
как човек може да види нещо ново, ако неговия ум аб-
сорбира само това, което му е познато, поставя съот-
ветните ограничителни рамки за постъпващата ин-
формация? Стеснения кръгозор, отсъствието на ши-
рок мироглед поражда в човека страх (от Животинско-
то начало) от съприкосновението с Вечното и  загубата 
на онова временното, което притежава, образно каза-
но същия този клон, за който се държи човека от прит-
чата, която разказах по рано. 

Анастасия: Вие споменахте, че за да се познае какво-
то и да било е нужно поне да се направи опит, симво-
лична първа крачка за опознаване на нещо. 

Ригден: Да. Неслучайно древните мъдреци са каза-
ли, че за да познаеш света, е нужно първо да опозна-
еш себе си. А за да познаеш себе си, трябва да се от-
къснеш от стандартните шаблони на възприятието. 
Та нали нашият вътрешен свят е много по-голям и по-
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интересен, от колкото сме свикнали да го възприема-
ме. Неговата красота, мащаб и дълбочина не е възмож-
но да бъдат опознати само с помощта на обикновеното 
възприятие. Навлизайки дълбоко в непознатото, на-
пример при изпълнение на медитативните техники, 
може да се види и почувства това, което винаги е било 
с теб и това, което ти дава цялостна представа за све-
та. Дълбочинните чувства (или така нареченото шес-
то чувство, чувството на интуицията, което може да 
се развие с определени медитативни и духовни прак-
тики) позволяват да се възприема повече информация, 
от колкото ограниченото логическо съзнание. Интуи-
цията винаги предусеща ситуацията, давайки обемно 
знание за нея от позицията на Наблюдател от Духов-
ното начало.

Та нали реалния свят, а не този тесен спектър, който 
можем да видим със зрението е толкова многостранен 
и разнообразен, че изобщо не е практично да бъде изу-
чаван от позицията на триизмерното пространство. 
Многоизмерната структура на човека дава възмож-
ност на Наблюдателя от Духовното начало да рабо-
ти в различни изменени състояния на съзнанието, да 
присъства едновременно на няколко различни места. 
Това от своя страна позволява да се намираме в раз-
лични алтернативни състояния, измерения, тоест да 
„виждаме“ или притежаваме многообразие от възмож-
ности в различните реалности. За човека това  много-
образие на потенциални „нереалности“ се проявява 
до, като той самия не направи своя избор. Последния 
проявява една от множеството взаимосвързани реал-
ности, с която медитиращия влиза в резонанс. С дру-
ги думи, намирайки се в медитация, човек със своя из-
бор вече внася изменения в дадената реалност. Меди-
тацията – това е, както и живота, в който личния из-
бор формира едно или друго бъдеще. 
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И тук няма нищо удивиделно. Това е само малко по 
друга, за момента не изучена физика. Макар че вече 
се провеждат изследвания и в тази насока. Разбиране-
то или решаването на едни или други научни въпроси 
поражда още повече такива. Например, отговорите до, 
които достига квантовата физика, пораждат въпроси 
в биохимията, биофизиката и така нататък по слож-
ната верига на взаимоотношения в този сложен свят. 
Както е известно макрокосмоса е отражение на микро-
космоса, за да се разбере устройството, работата и въз-
можностите на макрообекта е необходимо да се започ-
не с изучаването на неговия микрокосмос.

Анастасия: В днешно време експериментално е уста-
новено, че човек, благодарение на своите феноменал-
ни способности, може да промени поляризацията на 
светлинните лъчи, електромагнитното поле, свойства-
та на водата, а също така да отклонява лъча на лазера, 
да разчита информацията от други обекти и т.н. Тоест 
ако разглеждаме човека (да кажем тези негови способ-
ности, които на днешен ден са доказани от науката), 
то за разбирането на механизмите на такива феноме-
ни е нужно да се изучава не само видимата, но задъл-
жително и невидимата структура на човека?

Ригден: Безусловно. Всеки материален обект се със-
тои от набор химически елементи. Ако говорим за чо-
век, то неговото тяло съдържа цялата Менделеева таб-
лица и още много не открити химически елементи. Но 
впечатляващото в случая е, че ако започнем да навли-
заме навътре в човешкия микрокосмос, тогава ще за-
бележим, че количеството химически елементи започ-
ва да намалява, а тяхното взаимодействие да се ус-
ложнява. Например, потапяйки се до размера на моле-
кулата можем да констатираме, че броя на химически-
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те елементи намаля до единици.  При по-нататъшно  
потапяне в микрокосмоса на атомите, химията изчез-
ва и се появява квантовата физика на нивото на еле-
ментарните частици. Като последните вече се нами-
рат в така нареченото пограничното състояние:  една 
и съща частица в определени условия може да бъде ма-
терия (частица) или енергия (вълна). Освен това из-
лизат наяве множество скрити удивителни свойства: 
взаимодействието на частиците, независимо от раз-
стоянието и преноса на енергия, както и много други. 
Но квантовата физика също е ограничена, тя стои на 
границата на два свята, там, където материята (части-
цата) преминава в енергия (вълна).

При по-нататъшно навлизане квантовата физика из-
чезва и започва съвсем нов, още не познат за човечест-
вото свят – многоизмерния свят на енергиите, а по на-
татък – света на информацията (тези същите фунда-
ментални информационни блокчета, за които говорих-
ме вече), който образува материята, формата, самия 
живот.

Съществува такъв парадокс, даже бих казал човешки 
парадокс. Да вземем например човек на средна въз-
раст, с тегло от 70 кг. и височина от 1 м 70 см. Така, ако 
съберем на едно всички елементарни частици, от кои-
то е изграден този човек, то те няма да запълнят даже 
и един напръстник, а теглото им няма да надвиши и 
един грам. И ако отново върнем по местата си всички 
тези елементарни частици в съответствие с информа-
ционната структура на човека в дадения времеви ди-
апазон, то отново ще получим голям и тежък човек на 
средна възраст, тежащ 70 кг и с височина 1 м 70 см.
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Анастасия: Удивително...

Ригден: Въпросът е, къде изчезва неговият обем и 
маса?

Анастасия: Сигурно се дява там, където и дупката от 
геврека, след като го изядем... Получава се, че човеш-
кото тегло – това също е илюзия? Но все пак ми е лю-
бопитно, а какво създава илюзията за тегло?

Ригден: На този въпрос има отговор, само че, той 
лежи зад пределите на разбиране на съвременната 
физика. Но в неговата основа се намират знанията за 
информационните блокчета формиращи света, за ко-
ито вече разказах.

Нека кажем така, съгласно определения „план“ се съз-
дават различни комбинации от информационни блок-
чета. Вследствие на това от едни и същи химически 
елементи се образуват различни форми на „живата“ 
или „неживата“ материя и така нататък. Многообра-
зието и вариантите на подреждане на информацията, 
а и самото първичното зараждане на енергията в про-
цеса на наблюдение създава, да го наречем така, Су-
пернаблюдателя от другата страна. Хората го нари-
чат Бог, Творец, Висш разум, този, Който според ми-
тологията на народите по света е създал Вселената и 
я управлява. Именно от този Супернаблюдател зави-
си, как ще бъде съпоставена информацията, а следо-
вателно коя от енергиите или нейните съставни части 
ще бъде преобразувана в елементарна частица. А вече 
в зависимост от това – какво именно ще бъде проявено 
и създадено в материалния свят, образно казано, човек 
ще види, като камък под стъпалата си или звезда над 
главата си. Всичко, което ни заобикаля в това число и 
ние самите, се състои от едни и същи елементи, но съ-
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единени чрез различни програми.  А тези информаци-
онни програми, тези първични енергии – са само про-
явление на замисъла на Този, Който е създал всичко. 
Формите и комбинациите са различни, но независи-
мо от това, всичко е взаимосвързано, всичко „живо“ и 
„неживо“ си взаимодейства, такава е Неговата воля, 
такава е Неговата идея.

Човек притежава частичка от Този, Който е създал 
всичко. Хората наричат тази частичка Душа. В ней-
ното съществуване в този си вид (закрепостена в ма-
терията) е втъкан Неговия замисъл, защото няма сми-
съл да се създава каквото и да било, без да се наблюда-
ва за самия процес. Както за човек е ценно наблюдени-
ето над своето духовно преобразуване, така и за Бога е 
ценно да наблюдава Душите и е ценен този, който съу-
мее да се върне при Него. Но при това човешката сво-
бодата на избор се запазва. Човек е свободен да изби-
ра кой да е път. Но всичко е временно и смъртно, освен 
пътя към Вечността.  Именно Личността при духовно-
то си развитие и съединение с Душата става този На-
блюдател от Духовното начало, който подобно на своя 
творец е способен, благодарение на собственото си на-
блюдение да променя много в този материален свят. 
Например да промени не само своята съдба, но и съд-
бата на другите хора, да създава изменения в заобика-
лящия го свят.

Анастасия: А как Наблюдателя може да внесе коре-
кции в наблюдаваното?

Ригден: За да е разбираем отговора на този въпрос, 
нека направим малко отклонение и се потопим в кван-
товата физика. Колкото повече учените изучават въ-
просите, които си поставя тази наука, толкова пове-
че достигат до извода, че всичко в този свят е взаимос-
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вързано и не съществува локално, само за себе си. Съ-
щите тези елементарни частици са взаимосвързани 
помежду си.  Съгласно теорията на квантовата физи-
ка, ако едновременно провокираме появата на две час-
тици, то те ще се намират не само в така наречената 
„суперпозиция“, тоест едновременно на много места. 
Но и изменението на състоянието на едната частица, 
ще доведе до моменталната промяна на състояние-
то и на другата частица, независимо на какво разсто-
яние са двете частици една от друга, дори и ако това 
разстояние надвишава обсега на действие на всички 
сили, които са познати на човечеството. 

Анастасия: А в какво се крие тайната на това мигно-
вено взаимодействие?

Ригден: Сега ще обясня. Нека да разгледаме например 
електрона. Той е съставен от информационни блокче-
та (или както са ги наричали древните – „зрънца По“), 
които задават основните му характеристики и опреде-
лят неговия вътрешен потенциал. Според съвремен-
ните представи електрона се движи около атомното 
ядро по така наречената „стационарна орбита“ (орби-
тала). По точно, днес той вече се представя, не като ма-
териална точка със зададена траектория, а във вид на 
електронен облак (електрона условно е изобразен като 
„размазан“ около целия обем на атома), притежаващ 
области на сгъстяване и разреждане на електрическия 
заряд. Електронния облак като такъв не притежава 
резки граници. Под орбита (орбитала) се има предвид 
не движението на електрона по някаква конкретна ли-
ния, а част от пространството,  област около атомното 
ядро, където се съхранява най-голямата вероятност за 
неговото местоположение в атома (атомната орбитала) 
или в молекулата (молекулната орбитала).
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Рисунка 2. Електронния облак на водородния атом:  
част от триизмерното пространство около  

атомното ядро,  където се съхранява най-голямата  
вероятност за местоположението на електрона.

Точно разликата между вътрешния потенциал и 
външния заряд създава тези орбитали. Качеството на 
вътрешна енергия (потенциала) характеризира мате-
риалния обект. Тоест изразявайки се с езика на съвре-
менната наука, тези електронни обвивки (орбитали) 
на атомите, в зависимост от броя и местоположението 
на техните електрони, определят електрическите, оп-
тическите, магнитните, химическите свойства на ато-
мите и молекулите, а също така и повечето от свой-
ствата на твърдите тела. Формата на електронния об-
лак, както вече сме учили в уроците по химия в учи-
лище може да бъде най-различна.
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Рисунка 3. Различни форми на електронния облак 
      („геометрия“ на квантовата химия)

1) s-орбитала – електронен облак във формата на 
кълбо (знака кръг); 
2) p-орбитала – форма на двойната круша (знака на 
безкрайността); 
3) d-орбитала – форма на четирилистно цвете (знака 
на наклонения кръст)

Така, електрона, както е известно, в материалния 
свят може да съществува в две състояние едновремен-
но: частица и вълна. Той може да се проявява ед-
новременно на различни места, съгласно същата тази 
квантова физика. Изчезвайки от своята атомна орби-
та, електрона моментално се премества, тоест тука 
изчезва, и се появява в друга орбита.

Но, кое е най-интересното в този случай, това е нещо, 
което учените още не знаят. Нека да разгледаме на-
пример електрона на водородния атом – елемента, кой-
то влиза в състава на водата, живите организми, при-
родните изкопаеми и се явява един от най-разпростра-
нените елементи в космоса. Електронния облак, раз-
положен около атомното ядро на водорода има форма-
та на кълбо.  Това е основното, което науката може да 
фиксира на този етап. Но учените все още не знаят, 
че самият електрон е завъртян в спирала. При 
това тази спирала  (една и съща) може да бъде зави-
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та както на ляво така и на дясно в зависимост от 
разположения в нея заряд. Благодарение именно на 
тази спираловидна форма и изменението на концен-
трацията на заряда, този електрон лесно премина-
ва от състояние на частица във вълна и обратно.

Ще дам образен пример. Представи си, че в твоите ръце 
се намира портокал. С помощта на ножче ти събличаш 
неговата кора във вид на спирала, предвижвайки се 
от единия връх до другия по спирала, нека условно да 
кажем от точка А до точка Б. Ако отделим тази кора 
от портокала, то в нормално състояние тя ще пред-
ставлява кълбо, повтаряйки формата на портокала. А 
ако я разпънем то тогава ще прилича на вълнообразно 
въже. Оранжевата страна на кората ще представлява 
в нашия образен пример спиралата на електрона, къ-
дето в района на точка А се намира външния заряд, а 
в района на точка Б (отвътре на бялата страна на ко-
рата) се намира – вътрешния потенциал. Всяко изме-
нение в точка А (на оранжевата страна) ще води след 
себе си до вътрешно еднакво по сила и обратно по по-
сока противодействие в точка Б разположена на бя-
лата страна на кората. Когато спадне външния заряд 
на електрона, то под въздействието на вътрешния по-
тенциал спиралата се разпъва и електрона премина-
ва в състояние на вълна. Когато отново се появи вън-
шен заряд, който се образува вследствие на взаимо-
действието на вълната с материята, спиралата отново 
се свива и електрона отново се връща в състояние на 
частица. В състоянието на частица електрона прите-
жава външен отрицателен заряд и ляво странна спи-
рала, а в състояние на вълна дясно странна спирала 
и външен положителен заряд, като цялото това прео-
бразуване се случва благодарение на езоосмоза (пър-
вичния тласък).
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Рисунка 4. Образен пример на трансформацията на  
електрона от частица във вълна: 

      1) състояние на частица; 2) състояние на вълна.

Наблюдателят от позицията на триизмерния свят 
може при осигуряването на определени технически 
условия да види електрона във вид на частица. Но на-
блюдателя от позицията на по високите измерения, 
който ще вижда нашия материален свят във вид на 
енергии, може да наблюдава друга картина на стро-
еж на същия електрон. В смисъл, че информационни-
те блокчета, образуващи този електрон, ще проявяват 
изключително свойствата на енергийна вълна (разпъ-
ната спирала). При това тази вълна ще бъде безкрай-
на в пространството. Простичко казано, положение-
то на самия електрон в общата система на реалността 
е такава, че той ще се намира навсякъде в материал-
ния свят.

Анастасия: Може да се каже, че той ще съществу-
ва, независимо дали го виждаме като Наблюдатели от 
триизмерния свят или не?
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Ригден: Да. За да разберем това още по-добре нека 
да дам още един пример – с огледало. Нека да пред-
положим, че няколко фундаментални информацион-
ни блокчета образуват структура, която представля-
ва локална точка, някакъв обект. Нека да го поста-
вим в една стая, в която под определен ъгъл са поста-
вени множество огледала, в които той се отразява. И 
така, обекта се намира по средата на стаята, отразя-
ва се във всяко от огледалата, съответно ние вижда-
ме този обект, следователно информацията за него се 
намира и в нашето съзнание. С една дума информа-
цията за този обект присъства на няколко места едно-
временно. Сега ако махнем едно от огледалата то на 
това място няма да можем да наблюдаваме този обект. 
Но когато върнем огледалото  той отново се появява. 
Значи по принцип информацията за него никъде не е 
изчезвала. Просто при определени обстоятелства ние 
виждаме проявата на тази информация в случая под 
формата на точка, изменят ли се условията – обекта 
изчезва. Макар и обективно този обект да продължа-
ва да съществува на това място под формата на ин-
формация. Отражението може да има непрекъснат по-
ток, значи, този обект присъства във всяка точка на 
тази стая (между другото и не само в стаята, но и в 
пространството намиращо се отвъд границите на тази 
стая), независимо виждаме ли го или не.

Съгласно квантовата физика, състоянието на елек-
трона във формата на частица зависи от сами акт на 
измерване или наблюдение. С други думи, не измер-
вания и не наблюдавания електрон се намира в със-
тояние на вълна.  В този случай за него съществува 
цяло поле на вероятности, защото той се намира тук 
и сега на много места едновременно, или така наре-
чената супер позиция. При това независимо, че зае-
ма множество положения, това винаги ще бъде един 
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и същ електрон или вълна. Супер позицията – това е 
възможността обекта да се намира едновременно във 
всички възможни алтернативни състояния, докато не 
е направен избора, докато Наблюдателя не е извър-
шил измерване (изчисление на дадения обект). Вед-
нага след, като Наблюдателя фиксира вниманието си 
над поведението на електрона, той веднага се превръ-
ща в частица, тоест превръща се от вълна в материа-
лен обект, положението, на който може вече да се оп-
редели. След измерването на Наблюдателя, обекта ще 
се намира само на едно място.

Анастасия: О, това е много интересна информация! 
Изводите на квантовата физика се оказва, че са цен-
ни за тези, които се занимават със самоусъвършенст-
ване. Това от своя страна до някъде обяснява причи-
ната, когато при човек не се получава медитацията. 
Кое е това, което спомага, така да се каже за „матери-
ализирането“ на медитативния процес, тоест прехода 
на вълната в материално състояние, в което енергия-
та отново придобива свойствата на материята? Имен-
но наблюдението и контрола от Животинското нача-
ло. С други думи, медитацията не се получава тогава, 
когато се включват мисловните процеси, свойствени 
на обичайното, ежедневно състояние на съзнанието. 
При това, мозъкът постоянно се опитва нещо да иден-
тифицира и да локализира обекта на наблюдение. Та-
кава ситуация се появява тогава, когато по време на 
медитация Личността не достатъчно се е потопила в 
изменено състояние на съзнанието или губи контрол 
над това състояние. Това позволява на животинското 
начало да се намесва в процеса на наблюдение, вслед-
ствие, на което се раждат асоциативните образи и се 
загубва Истината.
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Ригден: Абсолютно вярно. Света на Животинското на-
чало – това е свят на доминиране на материята и ней-
ните закони. Света на Бога – това е света на съвърше-акони. Света на Бога – това е света на съвърше-. Света на Бога – това е света на съвърше-
ните енергии. Когато се намираш в медитация, в из-
менено състояние на съзнанието,  ставаш част от про-
цеса на божествената проява тук. В момента, в който в 
теб се включи наблюдателя от Животинското начало, 
на теб ти се струва, че осъществяваш  контрол над ма-
терията. А всъщност се осъществява контрол над теб 
самия от страна на материята (Животинския Разум). 
В резултат на това ти ставаш по-добре проявен мате-
риален обект, всъщност се превръщаш в корпускуля-
рен обект от общата материя (кoрпускула, от латински 
�orpus�ulum – „телце“, „най-малката съставна част на 
материята“) и се подчиняваш на нейните закони. Ако 
обаче се превключиш в състояние на вълна, ти ста-
ваш част от божественото проявление в този свят, то-
ест Наблюдател от Духовното начало. Неслучайно е 
казано: каквото доминира в теб, това и ще бъдеш.

В състоянието на медитация изчезва обичайното въз-
приятие. При опитния медитиращ,  и по точно ако 
разгледаме неговото състояние в духовната практи-
ка „Лотосов Цвят“, действително съзнанието значи-
телно се разширява, излиза отвъд границите на оби-
чайния свят. Човек усеща, че се намира едновремен-
но навсякъде. Може да се каже, че супер позицията в 
квантовата физика или придобиването на състояние 
на вълна, това е същото, както постигането на състо-
яние на присъствие в по висшите измерения в меди-
тацията, където материята отсъства. Супер позици-
ята в състоянието на медитация, това е когато „виж-
даш“, в смисъл усещаш с дълбочинните си чувства це-
лия свят и всички негови разнообразни проявления. 
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Но когато Наблюдателя се концентрира над който и 
да било обект, неговото съзнание се свива и се огра-
ничава до рамките на обекта на наблюдение. Тоест, 
в момента, в който извършваш избор и се съсредото-
чаваш върху конкретни детайли, вълната се превръ-
ща в материя. Та нали, когато се концентрираш вър-
ху детайлите, обемното възприятие изчезва и остават 
само детайлите. Мисълта от Животинското начало – 
това е своеобразен инструмент, сила за материализа-
ция на обектите, а чувствата от Духовното начало – 
това е сила за разширяване на съзнанието, изход в по-
висшите измерения.

Анастасия: Да, колко сложен се оказва света, в кой-
то живеем и в същото време, колко очевидни могат да 
бъдат простичките неща в него.

Ригден: Ето така стоят нещата с квантовата физика... 
От една страна, това разбиране за наблюдателя е раз-
ширило границите на познание на учените, а от дру-
га – ги е завело в задънена улица. Позицията на супер 
наблюдателя доказва, че съществува някаква огромна 
сила, която е способна да оказва влияние от вън върху 
Вселената, на всичките нейни обекти и процеси про-
изтичащи в нея.

Анастасия: Фактически това е още един начин за на-
учно доказване за съществуването на Бога?

Ригден: Да. Човек има душа, която е частица от бо-
жествената сила. Колкото повече преобразува своя въ-
трешен свят, колкото повече Личността се доближа-
ва до Душата и се разкрива пред Бог, толкова духовно 
по-силна става тя, и вървейки по този път, пред Ли-
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чността се открива възможността за влияние над ма-
териалния свят от по-висшите измерения. Колкото по-
вече такива хора, толкова по-значително и мащабно 
е това влияние. Супер наблюдателя това е Бог, кой-
то може да влияе на всичко. А човек, намиращ се в по-
зицията на Наблюдател от Духовното начало – това е 
Наблюдател, който може да се намесва в протичащи-
те световни процеси и да ги променя на микрониво. 
За хората разбира се, са достъпни и определени мани-
пулации свързани с материята при това от позиция-
та на Наблюдател от Животинското начало. Но човек 
се сдобива с реалната сила на въздействие само тога-
ва, когато се включва неговия Наблюдател от Духов-
ното начало.

Анастасия: Когато се занимаваш с духовни практи-
ки и имаш разширена представа за света, разбираш, 
че – това е факт. Като потвърждение служат и неверо-
ятните чудеса, които в различни времена, на различ-
ни континенти са сътворявали тези, които са били на-
ричани от хората като светци. За тях не е представля-
вало трудност да спрат стихиите, да променят струк-
турата на водата, да излекуват кое да е заболяване и 
даже да възкресят човек от смъртта.

Ригден: Разбира се. Човек даже не подозира какви 
възможности се таят в него. Съзерцавайки от позици-
ята на Наблюдател от Животинското или Духовното 
начало, ние вече оказваме въздействие върху самата 
ситуация и нейния възможен изход на нивото на не-
видимия свят, защото извършваме избор. Всяка ситу-
ация – това е отговор не само на твоето присъствие на 
дадено място тук и сега, но и на това как именно ти са-
мият се възприемаш в този момент.
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Анастасия: Всъщност, ние винаги наблюдаваме в за-
обикалящия ни свят част от самите себе си и не съдим 
съгласно реалностите в него, а го интерпретираме съ-
гласно своя мироглед и опит.

Ригден: Вярно. Изказвайки нещо за света, ние до го-
ляма степен изказваме нещо за нас самите. Добрия 
слушател винаги ще чуе много повече за говорещия 
човек, от колкото последния смята да разкаже за себе 
си.

Анастасия: С други думи, така или иначе ние вижда-
ме заобикалящия ни свят образно казано през „розо-
вите очила“ на Наблюдателя от Животинското нача-
ло. И колкото по-малко работим над преобразуването 
на своя вътрешен свят, толкова по зле за нас. В този 
случай ще расте най-много опита свързан с доминаци-
ята на Наблюдателя от Животинското начало, а това 
означава, че ще получаваме още по-изопачена карти-
на на възприятие на света.

Ригден: Да. Това даже може да се проследи и от по-
зицията на вече съществуващите знания за човешкия 
мозък, съзнание, начина на разсъждение и начините, 
по които се формира неговия мироглед. Като прави-
ло, в потребителското общество на човек му се втъл-
пяват определени шаблони, че света е материален и 
това е единствената съществуваща реалност за него. 
Вече разказвах, как нашия мозък е конструиран по та-
къв начин, че много бързо взима на въоръжение раз-
лични стереотипи, нещо повече, започва да се ръково-
ди от тях, докато човек не избере нови. По този начин, 
човек от самото си детство започва да изгражда своя 
живот въз основа на тези измамни стереотипи и едно-
странчивото възприятие на света от позицията на На-
блюдател от Животинското начало. Всичко, което не 
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съвпада със стереотипите и неговия личен избор, чо-
век просто игнорира. Той избира много тесен жизнен 
спектър на познание за света и самия себе си, даже, 
без да се интересува от цялото. Като резултат, човек 
използва много ограничен асоциативен „арсенал“ и 
става изключително предсказуем в своите действия и 
намерения.

А какво всъщност представлява тази избирателна ин-
формация в заобикалящия ни свят, по голямата част, 
от която постъпва чрез зрението? Това, което вижда-
ме съгласно същата квантова физика – това е илюзия, 
породена от геометрията на даденото пространство. В 
нормално състояние на съзнанието ние възприемаме 
света не от позицията на страничен космически или 
друг Наблюдател, а от позицията на Наблюдател, кой-
то е потопен в даденото триизмерно пространство, в 
определени координати в конкретния времеви интер-
вал. Точно затова и ще възприемаме света едностран-
чиво, само от тази гледна точка, а тук без изкривя-
вания не ще се разминем. Даже своето тяло виждаме 
като триизмерен образ, който нашия мозък настроен 
на ежедневното за нас състояние на съзнанието и въз-
приема. Ако  променим нашето  съзнание, и например 
разгледаме своето физическо тяло в състояние на ме-
дитация, то ще видим аурата и съответстващите и об-
вивки, като цяла съвсем различна конструкция. Из-
пълнявайки доста по-сложни медитации, свързани с 
наблюдение от по-висшите измерения, можем да ви-
дим доста по-мащабно и цялостно своята конструкция, 
в това число и частите, разположени в различните от 
третото измерения. Всичко това съответно ще разши-
ри нашите представи за енергийната структура на чо-
века.
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Също така трябва да се отбележи, че главния мозък се 
намира в черепната кутия, тоест напълно е изолиран 
от околната среда. Той няма пряк досег със светлината 
в заобикалящото ни пространство. Светлината, която 
постъпва в очите, просто се преобразува в електриче-
ски сигнал. И именно този сигнал мозъка анализира 
и разкодира, образно казано, в своята „тъмнота“. Ка-
зано по друг начин, нашия мозък вижда не „реалната 
картина“ (по точно геометричната илюзия на дадено-
то пространство) а само преобразуван сигнал от вън 
- „електрическо копие“ на картината, видима в огра-
ничения диапазон на възприятие.

Анастасия: Общо казано, не стига, че това „електри-
ческо копие“ е състояние на наблюдаван обект от от-
минал момент, а даже не може да се нарече и малка 
част от информационни поток на многообразието на 
видимия и още повече  невидимия свят. При това чо-
век илюзорно смята, че познава много добре този свят 
и се оправя прекрасно в него...

Ригден: Да, човек смята така поради навика да въз-
приема света от позицията на Животинското начало... 
Но си струва да си зададе следния въпрос, кой именно 
вътре в него мисли и какво представлява съзнанието? 
Мозъкът – това е изключително сложен в своя строеж, 
функции (в това число и защити) биологично устрой-
ство с астрономическо количество елементи и взаимо-
връзки между тях, които нямат непосредствен контакт 
със заобикалящата ги среда. Мозъкът е с възможности 
многократно превишаващи представите ни за това на 
какво е способен, също така може да изпълнява неиз-
меримо по-сложни задачи от колкото му е необходи-
мо, например за живота ни на Земята. Мозъкът е в не-
престанен работен режим: и денем и нощем. Той само 
променя своите състояния, например сън, бодърства-
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не и т.н. Присъща му е постоянна системна реоргани-
зация. Мозъкът се намира в стабилно състояние не по-
вече от половин до две и половина секунди, включват 
се едни временни, гъвкави мозъчни звена, изключват 
се други, при това, твърдите мозъчни звена се нами-
рат в постоянен работен режим. Може да се каже, че 
мозъка „скучае“ от еднообразие. Тече постоянен ми-
словен процес. Обработката на различна информация 
тече денонощно.

Мозъкът – това е посредник между съзнанието и све-
та. Той възприема и се опитва да разкодира кодове, 
тоест различни сигнали, в това число и постъпващи-
те от петте сетива. Но е важно да се отбележи, че мо-
зъка е способен да възприема и множество други сиг-
нали, постъпващи не само от видимия, но и от невиди-
мия свят. Като доказателство на това, за съвременни-
те учени служат експериментите, провеждани с хора 
занимаващи се с определени медитативни практики, 
с промяна на състоянието на тяхното съзнание. Това 
са и будистки монаси, и сибирски шамани, ясновидци 
и т.н. Освен това в тази експериментална група вли-
зат хора, при които епизодично, спонтанно се проявя-
ват необикновени способности: телепатия (предаване-
то на мисли на разстояние), предсказване на бъдеще-
то, телекинеза (способността с мисъл да се преместват 
физически обекти и да се променя тяхната форма) и 
т.н. Като цяло, тези способности са свойствени за все-
ки човек, ако ги разкрие.

Анастасия: Това всъщност е доказателство за това, 
че притежаващ базовите Знания човек, без да излиза 
от своята стая, със затворени очи, без помощта на ка-
квито и да било технически средства или известни се-
тива е способен в изменено състояние на съзнанието 
успешно да опознава света.
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Ригден: Забележи, и тези негови познания ще бъдат 
много по-богати и задълбочени, от колкото тези, кои-
то човек може да получи посредством своето нормал-
но състояние на съзнанието. Защо? Защото неговото 
съзнание започва да работи в друг режим.

Даже със съвременната техника може да се проследи, 
как в изменено състояние на съзнанието се реоргани-
зира мозъчната активност. Когато човек мисли в свое-
то нормално състояние на съзнанието, то активността 
на нервните клетки в различни зони на главния мозък 
прилича на звездно небе, тоест единични разпръснати 
активности. А вече, когато човек се намира в изменено 
състояние на съзнанието, тогава се образува съвърше-
но друга картина на мозъчната активност. „Звездите“ 
вече се групират във вид на „звездни клъстери“ с оп-
ределена форма – сфери, облаци, потоци, лъчи, прите-
жаващи точно направление.

Също така си струва да се отбележи строежа (форма-
та) на човешкия череп от вътрешната му страна и тъ-
каните, с които граничи. Основно внимание заслужа-
ват челната, теменната и тилната кости с техния осо-
бен релеф.  Това е своеобразен биологически прототип 
на вдлъбнатите огледала, способен да фокусира, по-
глъща и отразява вълни с различна честота. Дадена-
та конструкция служи като отличен резонатор (от ла-
тинската дума „resono“ –  „звуча в отговор“,  „отклик-„resono“ –  „звуча в отговор“,  „отклик- –  „звуча в отговор“,  „отклик-
вам“), тоест е способен да акумулира и фокусира енер-), тоест е способен да акумулира и фокусира енер-тоест е способен да акумулира и фокусира енер-
гетичните колебания и да ги усилва.

Анастасия: Това е доста интересна информация. 
Както е известно, в радио технологията, вдлъбнатите 
огледала изпълняват функциите на приемаща и пре-
даваща антена.
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Ригден: Съвършено вярно. Така, че мозъка до голяма 
степен, е уникално биологическо устройство, изпъл-
няващо множество функции, служещо в качеството си 
на приемник и предавател на информация не само от 
външния видим свят, но и от вътрешния свят на чо-
века.

Когато човек започва медитация, той дава мислена 
команда за активирането на едни или други чакри, 
пускайки в обръщение различни тънки енергии, ко-
ито активират определени зони в енергетичната му 
конструкция. Благодарение на тази мисловна коман-
да главния мозък се пренастройва в режим на измене-
но състояние на съзнанието. При това в по-сложните 
медитации произтича доста интересен процес: меди-
тиращия практически спира „мисловната дейност“. А 
информацията в чист вид получава за сметка на сила, 
която още от древни времена са наричали шесто чув-
ство, интуиция (или интуитивно Знание). И това по-
знание е много по-дълбоко, богато и разнообразно, от 
колкото привичното видимо възприятие на света. На-
блюдателят от Духовното начало възприема посред-
ством своите чувства енергетическите процеси, точ-
но и ясно, опознавайки истинската реалност. Благода-
рение на това, след медитация за него е осезаема раз-
ликата между това, което човешкия мозък шаблонно 
възприема за „реалност“ в триизмерния свят и какво 
всъщност представлява реалността, формираща съ-
битията в този свят.

Така, че външния свят за мозъка, като биологично ус-
тройство – това е само копие, което той възприема съ-
гласно поставената му от Наблюдателя задача в съот-
ветствие с вътрешния свят и избор на самия Наблю-
дател. Всеки човек изживява своята реалност съглас-
но своя избор и вътрешни възприятия.
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Анастасия: Да, сега вече много по-задълбочено 
разбирам защо е нужно да се стремим да живеем и 
да придобиваме опит от позицията на Наблюдател 
от Духовното начало. Само тогава има реален шанс 
да не пропилеем живота си в множество заблуди, 
избягвайки илюзорните капани на Животинското 
начало, да променим своята съдба и да сформираме 
реалността на своето духовно спасение още в този 
живот. Та нали, това, за което мислим, това и ще се 
материализира, проявявайки за нас една или дру-
га реалност.

Ригден: Човек в своето познание е способен да дос-
тигне толкова високо, колкото вярва в себе си, че 
може да достигне. Колкото по настоятелно се дис-
танцира от всички ограничаващи го шаблони фор-
мирани от Животинското начало, толкова по силно 
ще се проявява неговото въздействие над реалнос-
тта. Формирайки приживе твърдата позиция на На-
блюдател от Духовното начало, човек може да осъз-
нае своята дълбока връзка и взаимодействие с целия 
свят. Човек, като Наблюдател от Животинското на-
чало, фиксира в заобикалящия го свят значимите за 
него обекти, усилвайки тяхната значимост за себе си 
посредством силата на своето внимание. Отдаването 
на значимост на един или друг обект зависи от миро-
гледа на човека, неговия опит в опознаване на света 
и самия себе си. Когато човек започне да се уповава 
на външните обстоятелства, той поражда движение, 
което от своя страна предизвиква безпокойство, про-
ява на множество илюзии, завладяващи още повече 
неговото внимание.

Човекът като наблюдател от Духовното начало, гле-
да безпристрастно на света. Неговата опора в живота 
и най-значим обект е неговата – Душа. Не е възможно 



187

да се опознае истината на външното, без да се опознае 
Истината на вътрешното, защото тогава не съществу-
ва Наблюдателя, пред който са отворени всички тай-
ни на света.

Анастасия: Знаете ли, имаше етап в моя живот, ко-
гато повечето от вашите думи разбирах повече ин-
туитивно, от колкото осъзнато: те ме вдъхновяваха, 
помагаха ми да живея и да преодолявам човешките 
трудности. Но когато започнаха сериозните практи-
ки, особено тези свързани с невидимата структура на 
човека, това значително разшири границите на моя 
мироглед и способства за придобиването на необик-
новен духовен опит, предостави ми възможност за ду-
ховно съзерцание и само разкриване на дълбочинни-
те чувства. Благодарение на този опит се появи и раз-
бирането за истинското значение на Знанията, които 
ни давате. Действително, преживяното в медитаци-
ите не е възможно да се предаде с думи, но то карди-
нално променя отношението към света, когато чувст-
ваш нещо много по-ценно, от колкото този материа-
лен свят. И най-интересното е, че след този практи-
чески пробив се промени качеството на самите ме-
дитации. Особено в отношение на работата с дълбо-
чинните чувства бих искала да отбележа многостран-
ността на медитацията „Лотосов Цвят“ и удивител-
ните практически базови Знания за себе си, които 
позволяват да се опознае енергийната конструкция 
на човека в медитацията „Пирамида“. Между друго-
то, възможно ли е да споделите последната медита-
ция със света? И ако да, то бих ви била много призна-
телна,  ако хората научат за тези изконни Знания не-
посредствено от вас. 

Ригден: Разбира се. „Пирамида“ - това далеч не е 
предела на съвършенството, макар, че това е изклю-
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чително ефективна медитация, помагаща на човек 
да почувства своя вътрешен свят, а също така да 
помогне за опознаването на слабо известната за съ-
временните хора многопластова човешка конструк-
ция. Но преди да споделя тази медитация, смятам, 
че е важно да ги запозная със знанията, свързани с 
невидимата структура на човека. От древни време-
на тези знания са присъствали у най-различни на-
роди от различни епохи. Не бих казал, че в днеш-
но време тези знания са напълно изгубени, части от 
тях все още съществуват, но в какъв вид – това вече 
е друга тема. Макар, че няма какво да се учудваме, 
човешкият изобретателен ум е способен на къде-къ-
де по сложни неща.

Както вече казах, човек – това е нещо много по-го-
лямо от обикновена материя. По строеж, той е из-
ключително сложен, при това не само физически, 
но и енергетически. Разглеждайки физическото ус-
тройство на човека,  даже със съвременна техника, 
ние можем да наблюдаваме само част от неговата 
конструкция, съществуваща в триизмерното прос-
транство. При това, ако разглеждаме общия строеж, 
голяма част от конструкцията, която се отнася към 
невидимия свят, можем да констатираме, че физи-
чески той е много по-слабо защитен, от колкото на 
ниво тънки енергии.

Общата конструкция на човека е сътворена по 
такъв начин, по който най-добре защитена да 
бъде Душата, а не тялото. Тялото – това е само до-
пълнителна временна материална обвивка, създадена 
за определени условия на съществуване във Вселена-
та в геометрията на триизмерното пространство. То е 
временно и смъртно. Това е един вид биомашина, ко-
ято бива управлявана от Личността, тоест този, кой-
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то извършва постоянен избор, отражаващ се на съби-
тията в неговия житейски път, а също и на духовното 
му развитие. Смяната на тялото при реинкарнациите 
– това е само обновяване на тази допълнителна външ-
на обвивка, образно казано, както процеса във физи-
ческото тяло на регенерация на кожата или смяната 
на дрехите в бита. Естествено, че между физическа-
та и енергетическата конструкции на човека тече вза-
имодействие, различни процеси на обмяна на енергии 
и информация.

Както вече споменах, в света всичко е взаимосвърза-
но. Светът е многоизмерен и има различни паралели. 
Човекът в невидимия свят – това е сложен ин-
формационен пространствено – ориентиран су-
бект, който се намира стабилно едновременно в 
шест измерения. На съвременните хора за сега им 
е сложно да го разберат, но се надявам, че с развити-
ето на нови клонове на физиката и биофизиката, на-
уката ще достигне до този факт. Човекът се нами-
ра стабилно едновременно в шест измерения, 
който постоянно си оказват взаимно влияние 
едно на друго. Но той има шанс още приживе 
да постигне съединение на Личността с Душа-
та, да придобие духовна зрялост и да достиг-
не седмото измерение (Нирвана, Рай), тоест да 
достигне своето духовно освобождение, а ако 
има желание даже да опознае и по висши из-
мерения. За сравнение, Бодхисатвата, като Духов-
на Същност, свободно намираща се при земното си 
въплъщение в човешкото тяло (като Духовно Съще-
ство, Бодхисатвата има възможност да се върне в ду-
ховния свят във всеки един момент, за разлика от чо-
вешката Душа, закрепостена в човешката конструк-
ция), едновременно и стабилно се намира в 72 изме-
рения, именно толкова има в глобалната Вселена. С 
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една дума Бодхисатвата временно се намира в човеш-
ка конструкция, която, както и при всички останали 
хора се намира в шест от измеренията на материал-
ния свят. Но вместо човешка Душа той има съвърше-
но Духовно Същество от света на Бога, което стабил-
но присъства в 72 измерения и е способно да прави в 
тях изменения.

Анастасия: Да, много добър пример, даващ разбира-
нето, какви уникални възможности за духовно разви-
тие притежава човек, при това в рамките на един чо-
вешки живот, и защо е толкова ценен всеки един наш 
миг. Вие споменахте, че във Вселената има 72 измере-
ния. Смятам, че на читателите ще им е много интерес-
но да разберат защо числото на измеренията във Все-
лената е ограничено. Спомням си, когато разказвахте 
за езоосмоза, паралелните светове, парадокса на пара-
лелите, за разликата межди понятията „паралелни из-
мерения“ и „паралелни светове“.

Ригден: Да, паралелните светове и измерения – това 
не е едно и също. Паралелни светове може да има мно-
го. Те, така или иначе са преплетени с различните из-
мерения. Но всичко това съществува в една глобална 
Вселена. Какво представлява паралела? Ще го обясня 
образно с пример от човешкия живот. Всеки човек жи-
вее своя живот, който представлява да го наречем еже-
дневна „реалност“, собствен микросвят, който в някои 
моменти се пресича с нечии други житейски „реално-
сти“. Казано по друг начин, неговото индивидуално 
съзнание живее обособено, все едно в свой собствен 
паралел, но в общия за всички свят. Паралелно с него 
живеят и други хора, които той даже не знае, хора със 
свой живот, мисли, вътрешен свят и външно обкръже-
ние. Така са и паралелните светове, те са много, някои 
се докосват, други съществуват паралелно, оставайки 
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индивидуални. Но всички те влизат в системата на 72 
измерения на глобалната Вселена.

Тези 72 измерения основно са съставени от тънки и 
груби енергии, които образуват определени енерге-
тически полета, формиращи едно или друго измере-
ние. В тях няма ясно разграничаване. Едни и същи 
енергии могат да присъстват и в едно измерение, и в 
друго, и в трето. Всички измерения са взаимосвър-
зани и в същото време разделени. Различието, да го 
кажем така, е в енергетическата архитектура на вся-
ко измерение. В измеренията, където доминират тън-
ките енергии, даже и най-малкото изменение може 
да породи глобални промени в другите измерения, в 
които доминират грубите енергии (състоящи от тън-
ки такива). Едно от най-сложните, като енергетиче-
ска структура се явява 71 измерение. А 72 измере-
ние е най-сложното, и най-висше, най-универсално-
то във Вселената измерение. От него може да се вли-
яе на кое да е друго измерение, тоест директно да се 
въздейства върху езоосмоза. Това е висше измерение, 
което може да постигне индивидуалния Духовен раз-
ум, благодарение на своето развитие в този проявен 
от божествения Звук вселенски свят. 72 макар и най-
сложното, но в същото време се явява изключително 
просто. То е свързано с 1 измерение. Първото изме-
рение – това е, всъщност първичния тласък – езоос-
моз, водещ след себе си всички изменения във всички 
следващи измерения и влияещ на материята, в това 
число на времето, пространството, гравитацията и 
т.н. Без езоосмоза нямаше да има движение, а значи, 
нямаше да има живот.

Хората са притежавали тези знания още от древност-
та, разбира се, в асоциативни форми близки до тех-
ния бит. Например в древна Индия, Китай, Египет от 
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хилядолетия съществуват знанията за геометрията 
на пространството и за строежа на света. Свещения 
символ на седемдесет и двете измерения е била зми-
ята, хапеща опашката си. При това, нейното тяло се 
е изобразявало във вид на 72 пръстена (по скоро „зве-
на“ от тялото), от които се е подразбирало броя на из-
меренията във Вселената. Главата на змията е сим-
волизирала сложната енергетическа архитектоника 
на 71 измерение, преминаващо в 72 измерение. А за-
хапката на змията на собствената си опашка, сим-
волизирала прехода на сложното в просто, връзка-
та на седемдесет и второто измерение с първото из-
мерение. 

Анастасия: Да, аз не еднократно съм срещала този 
древен артефакт в археологическите трудове, посвете-
ни на културата и бита на различните народи по све-
та. Предполагам, че на читателите ще им е интересно 
да разберат важното уточнение, а именно как трябва 
да е разположена главата на змията: по посока на ча-
совниковата стрелка или против нея? Защото в раз-
личните култури се срещат различни варианти.
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Рисунка 5. Символ на Вселената – змия,  
хапеща своята опашка:

1) фрагменти на изображения от барелефи, стенопи-
си от храмовете на древноегипетската култура; 
2) пръстен във формата на змия хапеща своята 
опашка, археологическа находка от долината Инд 
(„Харапска цивилизация“ –  протоиндийска цивилиза-
ция, съществувала в III-II хил. пр. н.е.); 
3) древнокитайски символ – змия хапеща опашката си 
(символа е изработен от нефрит, смятан в Китай за 
„камък на живота“)

Ригден: Изначално разположението на змийската 
глава е било по часовниковата стрелка, като символ на 
съзиданието и развитието. Условното изобразяване на 
количеството измерения във вид на люспи или звена 
съответно са се разполагали от ляво на дясно. Кръга 
(пълното завъртане, което изобразява змията) е било 
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символ на съзидателното, спираловидно движение на 
Вселената (по часовниковата стрелка или правилна-
та свастика), тоест движението, съгласно основното 
действие на силите на Аллат (доминирането на Духа 
над материята). В древността често са използвали този 
символ в храмовите стенописи, като свещен символ, 
разказващ за божественото Знание. А вече против ча-
совниковата стрелка, главата на змията са изобразя-
вали, като правило, привържениците на материалния 
Разум (Животинския Разум), олицетворяваща по-мал-
ката сила, която развива Вселената от вън на вътре 
в посока обратна на часовниковата стрелка (обратна-
та свастика), означаваща разрушение и унищожение. 
Тези хора са се подчинявали на Волта на Животин-
ския разум, провъзгласявали са доминацията на ма-
териалното над Духовното, Въплъщавали са в живота 
принципите на доминация на материалната власт.

Анастасия: Всъщност, това е смяна на полюсите на 
знака от плюс на минус. Такава змия, главата, на коя-
то е завъртяна обратно на часовниковата стрелка чес-
то съм срещала в архитектурните сюжети на „Свобод-
ните каменоделци“.

Ригден: Това явление е било силно разпространено, 
например в епохата на средновековието, когато е про-
цъфтявала алхимията, където често са означавали по-
соката на главата на тази древна рептилия обратно на 
часовниковата стрелка, като символ на изкуственото 
задържане или обратното развитие. Макар, че такива 
тънкости са знаели само тесен кръг просветени. На 
масите се е поднасяла по-различна трактовка на това 
понятие, затова на посоката на главата почти никой 
не е обръщал внимание. И жалко, символите, както и 
знаците, играят значима роля в живота на общество-
то, дори и самото общество да не подозира за това.
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Но едни изобразявали главата на змията обратно на 
часовниковата стрелка знаейки за символиката, а дру-
ги поради просто човешко невежество, загуба на зна-
ния или неправилно преписване на по-древните из-
точници, на основата, на които се рисувал основния 
сюжет. Например, подобно в днешно време може да 
бъде видяно в символическото изображение на света 
във формата на  легендарната древноиндийска змия 
Ананта. Съгласно Индийската митология, Вселената 
представлявала гигантска змия захапала опашката 
си и обгръщаща мирозданието под формата на пръс-
тен. Вътре в пръстена тя носи огромна костенурка, на 
гърба, на която са разположени четири слона носещи 
света. В центъра на света се е намирала – обитаемата 
земя Джамбуджвипа, под формата на разцъфващ ло-
тосов цвят, а в средата на това цвете е разположена 
планината Меру.

Рисунка 6. Древноиндийско символично изображение  
на света.
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Традиционната трактовка на изображението в енцикло-
педиите, съгласно митовете: 1) легендарната змия Ананта 
(в превод от санскрит - „безграничен“, „безкраен“), плаващ 
във водите на космическия океан; другото и име е – Шеша; 
в легендите се споменава, че на нейните пръстени лежи бог 
Вишну; 2) триъгълника над пресечената пирамида означава 
висшата власт доминираща над нисшата; 3) условно изо-
бражение на Планината Меру, в дадения случай, като пре-
сечена пирамида; 4) символ на видимия земен свят във вид 
на полукръг; 5) четири слона (символ на четирите стихии), 
поддържащи земния свят (слонът, олицетворяващ стихията 
на въздуха е скрит и не се вижда на изображението); 6) кос-
тенурка, лежаща на пръстените на змията Ананта, – въплъ-
щение на древноиндийския бог пазител Вишну (всемирното 
възраждащо начало)

Трактовка на изображението от позицията на тайно зна-
нието: Рисунката е изпълнена съгласно мирогледа на „Сво-
бодните каменоделци“ с подмяна на знаците – преориенти-
ране на света в агресивна посока, доминация на Животинския 
разум. Променена е посоката на завъртане на змията – кобра 
с разтворена качулка нарисувана обратно на часовникова-
та стрелка. В центъра на света вместо лотосовия цвят и 
символическото изображение на планината Меру се намира 
стилистично изображение на първите две измерения, а в 
третото измерение (човешкото) е поставена пресечена пи-
рамида с видими шест стъпала и съответстващия символ на 
„земната власт“ – връх на триъгълник с тринадесет лъча, 
символ често използван от „Свободните каменоделци“ като 
„персонален знак“.

Символа на змията, хапеща своята опашка, в древ-
ността е бил широко разпространен сред народите. В 
митовете е бил свързван основно с образа на Вселена-
та, с акта на съзидание на света или поддържането на 
Земята. Например в митологията на народите от Аф-
рика, в частност дахомейската митология (митология-
та на фон), има такъв архаичен персонаж като Айдо-
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Хведо – змията - дъга. Съгласно митовете, тази змия се 
е появила първа, съществувала е преди всичко друго. 
Тази змия е поддържала Земята, свита в спирала заха-
пала своята опашка. В съответствие с други митове за 
сътворението на света, змията Айдо-Хведо съпровож-
да в качеството си на слуга главата на пантеона на бо-
говете Маву-Лиза. При това се споменава, че по време 
на акта на сътворяване на света тази змия носи споме-
натия бог в собствената си уста, тоест в своята паст.

Анастасия: Излиза, че дахомейския върховен бог е 
сътворявал света от устата на змията. Та,  това е пря-
ко указание на Знанието, че Бог твори фактически от 
72 измерение, или по точно в точката на пресичане на 
72 и 1 измерение?! Потресаващо! Оказва се, че и дахо-
мейския народ е притежавал тези знания?

Ригден: За съжаление, този западноафрикански на-
род, както и много други, вече отдавна не притежава 
подобни знания, а частично е запазил в своите леген-
ди някои сведения, предадени много отдавна от тех-
ните прадеди. Макар, че някога тези знания са били 
разпръснати в различни континенти и давани на раз-
лични народи географски не свързани помежду си.

Анастасия: Да, символа на змията, хапеща опашката 
си можем да намерим не само в митологията на древ-
ните народи от Африка (догони, египтяни), но също 
така и Азия (китайци, шумери), Северна Америка (Ац-
теки), в митологиите на древните култури и от други 
континенти.

Ригден:  В човешката интерпретация с времето сим-
вола на змията захапала своята опашка е придобил 
значение за всеединство, всичко в едно, тя станала 
символ на вечността и безкрайността, началото и края 
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(алфа и омега; съзидание и разрушение), а също така 
и непрекъснатия кръговрат на природните цикли, ци-
кличността на времето, раждането и смъртта. Този 
символ на Вселената, увековечен в древноегипетски-
те изображения, по късно се е появил при финикий-
ците, а също така и гърците, които са измислили соб-
ствено име - „уроборос“, което в превод от гръцки оз-
начава „поглъщащ своята опашка“. След това дума-
та е влязла в употреба сред алхимиците, и значението 
на този символ е претърпяло още по голяма промяна. 
В съвременния свят, с леко побутване от страна на ка-
балистите, този символ попаднал под трактовката на 
„дълбоката психология“. В такъв изкривен от човеш-
кия ум вариант той се разглежда вече, като „базов ар-
хетип, символизиращ праисторическото единство на 
мъжкото и женското, служещ, като начало на човеш-
ката индивидуалност, когато „Аза“ е потопен в безсъ-
знателното, от където все още не е отделен съзнател-
ния опит“. Като цяло, колкото повече се отдалечаваме 
от изконните Знания и се потапяме в бездната на чо-
вешката логика, толкова повече се загубва Истината. 
Макар, че това не означава, че тази Истина в днеш-
но време не е известна. Същите тези съвременни жре-
ци, имащи достъп до древните Знания, се опитват да 
я прикрият от масите, за да съхранят своята власт над 
тези същите маси. Но е хубаво да се знае, че Знанията 
изначално са се давали на всички хора.

Анастасия: Да, в действителност всичко е много 
просто в този свят, когато притежаваш Знания-
та. А що се касае за споменатите 72... Удивително, та 
нали числото 72 представлява комбинация от цифри-
те: 12 пъти (цикъла) по 6.

Ригден: Точно така. Това число е необикновено в много 
отношения. В Древен Египет, например са били прите-
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жавани знания относно геометрията на пространство-
то,  точните числови значения за измерване ъглите на 
геометричните фигури.  Последните са лежали в осно-
вата на знанията за реализацията на различни проек-
ти в строителството и архитектурата, в това число и 
уникални, благодарение, на което са се създали опре-
делени условия за промяна физиката на пространство-
то. Нагледен пример – е комплекса на „великите пира-
миди“ в Гиза, построени по времето на Древен Египет. 
Вярно, истинното значение на тези сложни архите-
ктурни обекти изпълнени с точност до последния гра-
дус, с използвани определени материали и невероят-
на сложност са разбираеми за тези, които разполагат 
със Знанията за взаимодействие на различните поле-
та,  тънките енергии и принципите на работа на дру-
гите измерения, а също така и влиянието на знаци-
те на заобикалящия ни свят. Но смисъла не е в това. 
Главното в дадения момент е това, че тези знания ги е 
имало и в Древен Египет.

Анастасия:  Вие някога разказахте за древноегипет-
ския бог Озирис и неговата дейност, говорейки с наши 
я език, като за Бодхисатва, и за това, че числото 72 е 
било свързано със сакралната религиозна символика 
при древните египтяни.

Ригден: Вярно. Представата на древните египтяни 
за сакралното число 72 има отношение и към ниво-
то на възприемане на Бодхисатвата като духовно Съ-
щество, свързано непосредствено със света на Бога, 
знаещ същността на нещата и притежаващ уменията 
да управлява и ползва в своята цялост 72 измерения. 
Озирис бил изобразяван не само като човек, но и във 
вид на лотосов цвят (изначално с 72 венчелистчета). 
В някои негови изображения били закодирани знани-
ята за Вселената. Например в някои сюжети, белите 
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одежди на Озирис като Върховен Съдия на човешки-
те души в задгробния свят, били покрити с преплетен 
определен брой възли или лотосови пъпки (изначал-
но 72). По късно при многократното преписване на сю-
жетите, от хора не подозиращи за скритите сакрал-
ни знания, това число се е променило. Одеждите на 
Озирис започнали да изобразяват, както при мумии-
те,  тоест в много по-лесен за възприемане от обикно-
вения човек вид. Но все пак, ако притежаваш знания-
та, даже имайки тези текстове, които след хиляди го-
дини са достигнали до нас, благодарение на храмови-
те стенописи и погребенията на древните египтяни, 
можем да разберем, за какво е ставало въпрос, както 
се казва да „отделим зърната от плявата“.

Анастасия: Не е удивително, че в днешно време чете-
нето и превода на тези текстове предизвиква сериоз-
ни трудности сред специалистите. За да се разбере, за 
какво са писали древните египтяни, трябва, като ми-
нимум човек да притежава нещо повече от обикновен 
материалистичен мироглед, а като максимум – прин-
ципно ново свето възприятие и качествено друго ниво 
на Знания.

Ригден: Да, иначе ще се получи същата тази бърко-
тия, както и при средновековните кабалисти. Днес 
вече не е тайна, че еврейските жреци са заимствали 
много от знанията от другите народи, в това число и 
от египтяните, интерпретирайки ги по свой начин и 
провъзгласявайки ги за основа на своето религиозно 
учение. Така че, числото 72 кабалистите са свързва-
ли с представата за непроизносимото име на Бог, с ко-
ето могат да се управляват всички нива на Вселена-
та. За средновековните кабалисти това тайно име се 
е явявало основен предмет на изследване. Всъщност 
даденото число по никакъв начин не е свързано с име-
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то на Бог, макар и представата за това, че то е смисъ-
ла на Вселената и съдържа в себе си всички природни 
сили да е вярно. Тяхната грешка се намира в чисто чо-
вешкия момент на – неправилен превод и тълкуване 
на сведенията за древноегипетските знания и знаци, 
които впоследствие те приправели и представили във 
вид на кабалистична концепция представляваща име-
то на Бог. Те смятали, че този, който съумее правил-
но да произнесе това име, може да моли Бога, за как-
вото пожелае. В основата си, това е ограничено разби-
ране интерпретирано от човешкия ум. Такова изкри-
вяване на знанията е типично за хората, когато духов-
ните знания биват трактувани от логиката на Живо-
тинското начало.

Анастасия: Вие сте прави. Хората глупаво жадуват 
да притежават неограничена власт, заменяйки Веч-
ността за един илюзорен миг.

Ригден: За съжаление, хората се поддават на илюзи-
ите, подхвърляни от Животинския разум, без да вни-
кват, игнорирайки своето най-ценно притежание – 
Духовната същност. Нека да разгледаме следния при-
мер.  До днешни дни е достигнала древноегипетска-
та легенда за Озирис и Сет, преминала в свое време 
през умовете на древногръцките философи от богати-
те съсловия. В нея се говори, че Озирис научил хората 
на нов мироглед, земеделие, лечение, строителство на 
градове, добиване и обработка на медна и златна руда, 
като цяло всички аспекти на цивилизования живот. 
Сет – по-младия брат на Озирис, считан за злия бог на 
пустинята, завидял на славата и властта на своя брат 
и пожелал да управлява вместо него. Сет измислил 
хитър план как да погуби Озирис. Реализирайки пла-
на той дошъл при Озирис със своите 72 съучастници. 
Техния план успял и те погубили Озирис. Но благода-
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рение на жената на Озирис – Изида, злото в послед-
ствие било наказано и справедливостта възтържест-
вувала. В резултат на това Озирис възкръснал, но вече 
в качеството си на Съдия над човешките души в зад-
гробния живот. 

Та, какво бих искал да кажа по този въпрос. Хората 
често мислят от позицията на своите човешки жела-
ния, губейки важното от погледа си. Защото цифра-
та 72 е предполагала нивото на познания на Озирис 
(Бодхисатва), затова  и противниците на Духовния 
свят са започнали да си я приписват, за да подчерта-
ят силата на тяхната противоположна страна. Затова, 
в последствие в структурите, подчинени на Архонти-
те, са се оформили кръгове, числения състав, на които 
е варирал в пределите на 72 „избрани“ жреца и така 
нататък. Но този човешки начин на мислене е нелеп, 
тъй като качеството на силата на духовното Съ-
щество не подлежи на никакво сравнение, особено с 
численото количество от хора, при това с господ-
стващо в съзнанието си Животинско начало.

В тази легенда, във формата, в която е достигнала до 
наши дни, жреците са се постарали да покажат на ма-
сите, че боговете се държат по същия начин, както и 
хората. Между другото, тази идея особено силно е била 
популяризирана от древногръцките легенди (за бого-
вете на Олимп), отново неслучайно, по-късно това е 
било свръх популяризирано сред различните народи 
по целия свят. Защо се е правело това? С цел да се вну-
ши на масите, че войната, която, всъщност, планират 
и организират самите жреци, борейки се помежду си 
за земна власт, е нещо „нормално“, защото видите ли 
и боговете постъпват по същия начин: че злото е нещо 
„естествено“, свойствено и на боговете. С други думи, 
жреците са внушавали на хората, че ако ви управля-
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ва цар, желаещ власт и изпращащ хората на война – 
това е „нормално“, защото и боговете постъпват по съ-
щия начин; ако пред вас стои зъл „началник“, това 
също е естествено, а ти, плебей, просто го слушаш и 
му се подчиняваш. В резултат на всичко това се фор-
мира раболепно обществено съзнание, което отклоня-
ва хората от истинския духовен път. А за поколенията 
жреци тази идеология представлява – удобно оправда-
ние за тяхната алчност и жажда за власт. Ето защо и 
днес тази информация се набива подсъзнателно в гла-
вата на човек още от неговото детство. Тя може да се 
намери в учебниците на различните „цивилизовани“ 
страни. Ето как се извращават духовните знания, за-
менят се с материалистични шаблони и понятия с цел 
поробване на масите.

Анастасия: На хората сякаш им липсва решимост да 
се отърсят от цялата тази плява и да живеят според 
Съвестта си – така, както им подсказва Душата... Вие 
споменахте, че човек в живота си може да постигне не 
само духовно освобождение и да достигне седмото из-
мерение, но и да опознае дори по-висши измерения.

Ригден: Точно така. Всичко във Вселената е взаимос-
вързано. Човек, благодарение на уникалната си енер-
гийна структура, е свързан с всичките 72 измерения. 
Макар че едно е да си свързан и даже да не разбираш 
тези невидими връзки и друго нещо е съзнателното по-
знаване на всички тези измерения, при това от пози-
цията на своите нови духовни качества. Духовно раз-
вития човека може да постигне всички 72 измерения и 
да достигне нивото на Бодхисатва. Но, както вече ка-
зах, човек, постигнал седмото измерение, престава да 
бъде човек, той става новородена единица на духов-
ния свят – безсмъртно Духовно Същество с индивиду-
ално съзнание и голям духовен потенциал. Т.е. Съще-
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ство, което се освобождава от кръга на реинкарнаци-
ите и може по всяко време да напусне своята времен-
на обвивка – физическото тяло, пребиваващо в трииз-
мерния материален свят, и осъзнато да замине в ду-
ховния свят. Представи си какви промени ще произти-
чат в него постигайки всички измерения във Вселена-
та в своето качествено ново състояние. Но отново, та-
кова стремително духовно развитие е възможно само 
по време на неговия живот. За съжаление, на практи-
ка, за цялата човешка история такива хора е имало 
много малко. Постигайки по-висшите измерения, чо-
век, да кажем така, по-дълбоко и по-мащабно опозна-
ва не само изкуствения произход на Вселената, но и 
идеята на Бог, силата на духовния свят и своето съп-
ричастие с Него. Човек, развивайки се духовно до ни-
вото на Бодхисатва, минава 72 въплъщения на духов-
но развитие, 72 „огледала“. Разбира се, това не е никак 
лесен начин за постигането на света, замислен от Бог, 
и за такъв духовен път са необходими, както в наука-
та, точни, правилни инструменти, т.е. знание за опре-
делени медитативни техники, даващи възможност за 
поетапно духовно развитие. Ясно е, че този път далеч 
не е за всеки, но все пак духовно жадуващият за Ис-
тината е способен да го постигне. Легендата за Сет и 
Озирис тъкмо и предупреждава, че не си струва от по-
зицията на човешката логика от Животинското нача-
ло, желаейки безмерна власт и земни богатства, да се 
върви по този път, тъй като той приключва с наказа-
ние за такива духовно незрели хора.

Дори и най-голямото духовно пътуване започва от 
малкото, първата стъпка. Трябва да се научим на ду-
ховно осъзнаване, а не на разбиране посредством его-
изма и ума, изпълнен с мечти за постигане на земни 
желания. Ако човек желаещ да се развива духовно, се 
ограничава единствено с желания от сорта „аз искам“, 
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„ще стана“, „ще бъда“, а в своя ежедневен живот реал-
но не прави нищо и не се променя,  то тогава нищо и 
няма да се получи. Но ако човек се занимава със са-
мовъзпитание и самостоятелно развитие, непрестан-
но и неуморно работи върху себе си с помощта на дис-
циплина, самоконтрол и духовни практики, то с вре-
мето той се научава да контролира емоциите си, пове-
дението си, мислите си. И само когато човек усвои но-
вото за себе си изменено състояние на съзнанието и 
се стабилизира в опитомяването на Животинското си 
начало – невидимия свят започва да му показва свои-
те тайни. Развивайки се в духовна работа над себе си, 
опознавайки процесите на сложния свят на Вселената 
от позицията на Наблюдател на Духовното начало, чо-
век се разкрива, като многолистно лотосово цвете, обо-
гатявайки се с Мъдрост и Знание. Когато започне да 
осъзнава цялата сложност на света, той в същото вре-
ме разбира и неговата простота в светлината на откри-
ващата се вечна Истина. Човек развивайки се духов-
но, може да се колебае в избора си дотогава, докато не 
премине в своето духовно развитие шестото измере-
ние. В седмото измерение, в него, като в ново Духовно 
Същество, се губят всички съмнения, остава само Ис-
тината и само един – духовния вектор на по-нататъш-
ното му развитие.

В древността на Изток етапите за постигането от чо-
века пътя на Бодхисатвата образно са сравнявали с 
разтварянето на лотоса, когато е израствал от мътна-
та вода и е разтварял над повърхността зряло, бело-
снежно цвете. Началото на духовния път на човека е 
сравняван с лотосовото семе, което пониква на дъно-
то на блато или езеро, под което се е имало предвид 
триизмерния материален свят. Духовното израстване 
на човека, борбата срещу Животинското начало, из-
бавлението от съмненията и земните желания, рабо-
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тата върху дисциплинирането на мислите, усвояване-
то на духовните практики са се оприличавали с рас-
тежа на стъблото, преминаването му през пластове-
те мътна вода, пробивайки пътя си към повърхност-
та. Сливането на Личността с Душата и духовното ос-
вобождение при постигането на седмото измерение, 
зараждащото се Духовно Същество видимо за духов-
ния свят са сравнявали с появата на лотосовата пъп-
ка над водната повърхност, т.е. нейното проявление в 
един напълно различен свят. И най-важното е достъ-
па на пъпката към преките, неизкривена от мътните 
води слънчевите лъчи (силите на духовния свят), в ко-
ито пъпката започвала да  се разпуква и да разтваря 
своите снежнобели венчелистчета. Всяко ново венче-
листче, което се е разкривало, олицетворявало духов-
ното постижение на следващо измерение от Личност-
та. И този процес се е случвал, докато човек не опоз-
навал всичките 72 измерения, т.е., докато пълноценно 
не са били разкрити всички 72 венчелистчета и вели-
колепния лотос не се разтварял в цялата си божестве-
на красота под блестящите лъчи на могъщото свети-
ло на сътворението. Така и човека, достигайки нивото 
на Бодхисатвата, се е явявал в цялото си духовно бо-
гатство пред Този, Който е създал това божествено се-
менце и го е дарил с вечен живот.

Анастасия: Много впечатляващо и точно сравнение. 
По време на разговора по обсъждане резултатите на 
една от духовните практики, вие уточнихте един съ-
ществен момент, защо в древността разтварящото се 
лотосово венчелистче са олицетворявали с духовното 
постижение на следващото измерение. Бихте ли могли 
да кажете нещо повече за това на читателите?

Ригден: Разбира се, познанието от човека на всяко 
измерение и днес може да се сравни с процеса на рас-
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теж и цъфтеж, когато венчелистчетата растат, наби-
рат сила в своето развитие и се разтварят, въпреки 
че преди това тяхната проекция е била заложена в ге-
нетичната програма за развитие на цветето. Така е и 
при човека, когато опознава и усвоява всяко ново из-
мерение, тогава в неговата конструкция, условно ка-
зано се появява „ново венчелистче“, отговорно за вза-
имовръзката с даденото измерение. Естествено, лото-
совото цвете – това е условно сравнение помагащо за 
разбирането на същността на процеса. А когато става 
въпрос за реалността, то при духовното си развитие в 
човешката енергийна структура се извършва прояв-
ление, развитие и усъвършенстване на това многоо-
бразие на взаимовръзки, които са заложени в него из-
начално.

Анастасия: Много хора просто свързват своето съ-
ществуване само с третото измерение, без да осъзна-
ват реалните си възможности. А когато разбереш дори 
и малка част от тях, осъзнаваш огромната отговорност 
за живота си, как всичко е взаимосвързано помежду 
си, включително и в отношение на измеренията.

Ригден: Това е вярно. Вече разказах, че раждайки се 
в човешко тяло в този материален свят, човешкото съз-
нание е настроено на вълната на Животинското на-
чало, когато новата Личност първоначално възприема 
информацията от материалния триизмерен свят по-
средством своите физически сетива. Задачата на чо-
века, стъпил на пътя на духовното развитие, е не само 
да се научи да пребивава в изменено състояние на съз-
нанието, но също така и да опознава света благодаре-
ние този нов начин на възприятие, разширявайки сво-
ите възможности, разбирайки разликата между мате-
риалния и духовния свят, т.е. да извършва съзнате-
лен избор.
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Действително, всичко в света е много тясно свързано. 
Но какво знае човек за света? Нека да го кажем така, 
към днешна дата в известна степен са изучени опре-
делени полета на третото измерение, например, същи-
те тези физически полета като: акустичното, електро-
магнитното, гравитационното, и така нататък. Забе-
лежи, това е същото измерение, в което човек още от 
детството си се идентифицира и счита за свое „родно“, 
„познато“, „в голяма степен известно“. Но знае ли чо-
век, че в своята същност тези полета се състоят от гру-
би енергии? На свой ред, че тези груби енергии се със-
тоят от така наречените фини енергии, които за съжа-
ление все още не са изучени от съвременната наука. 
Но работата е там, че тези фини енергии влизат в със-
тава на полетата от следващото измерение. По този 
начин, между измеренията се осъществява взаимооб-
мен и взаимодействие.

Един прост пример – човешката мисъл. Защо учени-
те не могат да проследят произхода й? Защото нейно-
то зараждане е свързано с фините енергии на друго 
измерение, в което човек също се намира, или по-точ-
но част от неговата енергийна конструкция. А в наше-
то измерение се проявяват грубите енергии, така да се 
каже, производните на този изблик, енергиите, които 
биват фиксирани от учените, наблюдаващи възбужда-
нето на невроните в главния мозък. Като цяло, трябва 
да се отбележи, че всички измерения, пространството 
и времето са свързани помежду си, произхождат и се 
състоят от същите тези условни информационни блок-
чета на мирозданието, за които споменах по-горе.

Анастасия: Да, днешната наука знае много малко за 
другите измерения, но вече има информация, която 
предизвиква умните хора да се замислят. Например, 
интересно е, че човек възприема тялото си именно с 
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тази форма, а не с друга, защото зрението му е адап-
тирано към възприемане на електромагнитните въл-
ни в определен честотен диапазон, или, както казват 
физиците, в диапазона на видимата светлина. В ин-
фрачервеното, ултравиолетово излъчване (невидима-
та за окото светлина), или при фотографския метод на 
Кирлиан, човека ще изглежда доста по-различно.

Ригден: Без съмнение, по-просто казано, с помощта 
на съвременните инструменти или определени техни-
ки за медитация могат да се видят различните често-
ти на светлината, електромагнитното поле на човека, 
формата на аурата и така нататък. И цялата тази неед-
нозначна човешка форма може да се разглежда в три-
измерното пространство, което, в съчетание с времето 
представлява четвъртото измерение. А вече в петото 
измерение човек от позицията на взаимодействие с 
фините енергии, изглежда по съвсем различен начин – 
във формата на пирамида с отделен връх. В шес-
тото измерение се случва малко усъвършенстване на 
пирамидата...

Важно е да се отбележи, че властта на Животин-
ския Разум е ограничена само в рамките на 
шестте измерения, които представляват „матери-
алния свят“ във Вселената. Грубо казано, материал-
ния свят заема едва 5% от Вселената. Между седмо-
то и седемдесет и второто измерение е светът на енер-
гиите и информацията, която в това число формира и 
материалния свят във Вселената, а също така усъвър-
шенства и енергийните структури, благодарение на 
движението и силата на Аллат. А вече извън предели-
те на Вселената се намира качествено различен свят 
– духовния свят, света на Бога, където може да попад-
не човек, като ново Духовно Същество. В този случай 
е достатъчно човек да достигне до седмото измерение, 
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откъсвайки се от материалния плен,  преминавайки 
по своя собствена воля в духовния свят.

Но да се върнем към материалния свят. Човек е спосо-
бен (дори при доминация в него на Животинското на-
чало) да почувства, енергийно да взаимодейства и съз-
нателно да влияе на материята до шестото измерение 
включително. Обикновено човек се стреми да развие в 
себе си такива свръхестествени сили, за да има власт 
над себеподобните в триизмерния свят. Това е основ-
ното желание, което при доминирането на Животин-
ското начало в човека го кара да постигне успех в това 
начинание. Въпреки че за съзнанието на самия човек, 
намиращ се в състояние на подчинение на Волята на 
Животинския разум, тази доминация остава практи-
чески незабелязана. В най-добрия случай, човек се оп-
итва да се оправдава с благородни подбуди, проява на 
загриженост и помощ за другите.

Анастасия: С други думи, тези свръхестествени спо-
собности могат да притежават не само хората, които 
вървят по духовния път с доминиращо Духовното на-
чало в себе си, но и тези, които следват в противопо-
ложната посока и живеят под властта на Животинско-
то начало.

Ригден: Точно така. Това могат да бъдат, например, 
различни екстрасенси, магове, хора с паранормални 
способности, т.е. тези, които са способни в изменено 
състояние на съзнанието да достигат до шестото из-
мерение, и от там да влияят на по-ниските измерения 
и слабите структури (да проявяват енергийна актив-
ност и да извършват някои промени). Влиянието вър-
ху третото измерение от позицията на по-високите из-
мерения (четвърто, пето, шесто) се отразява и на ин-
формационния план на грубата материя от трето из-
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мерение. Оказвайки такова влияние, човек не разбира 
напълно защо му е дадена тази сила, какво всъщност 
прави, какви промени произтичат от неговите дейст-
вия и на кого фактически служи. Цялото това енер-
гийно влияние дори от шестото измерение, но от по-
зицията на господстващо Животинското начало в чо-
века, не е критерий за духовно развитие.

Анастасия: Веднъж казахте, че ако човек не се разви-
ва духовно, то неговата енергийна структура в следва-
щите измерения (над шестото) се опростява.

Ригден: За Наблюдателя от висшите измерения  все-
ки човек в първо измерение, говорейки с човешки асо-
циации представлява обикновена точка, тоест нищо. 
Важно е да се отбележи, че човек, който не се разви-
ва духовно (въпреки че в материалния свят неговата 
конструкция е значително усложнена и в шестото из-
мерение тя има пирамидална форма), в седмо изме-
рение неговата енергийна конструкция изглежда като 
мъглявина, или по-скоро като размито петно, което в 
следващите висши измерения се опростява още пове-
че. И в крайна сметка, в 72-ро измерение духовни не-
развития човек представлява същото нещо, както и в 
първото измерение – едва точка, едно нищо. В това 
се състои и отговорът на най-важния въпрос за 
всеки човек! Надявам се, че умните хора ще го раз-
берат. 

Наблюдението на материалния свят вече от седмо 
измерение, образно казано, е подобно на съзерцание 
мътните води на блатото от Стоящия на брега. Мате-
риалния свят, както и блатото се явяват естествен са-
нитар на системата, филтър за почистването на вода-
та, тоест това, което представлява основата на живо-
та. В неговата дълбочина се случват сложни процеси, 
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но за Наблюдателя е интересен само техния резултат, 
които се проявява на повърхността на мътната вода. 
Много хора изживявайки живота си напразно, така и 
не съумяват да използват своя духовен шанс, подобно 
на изплуващите мехурчета, изпълнени с празни же-
лания от материалния свят. Тяхната участ на повърх-
ността на водата е – печална и предрешена. Докосвай-
ки се до качествено новата среда, мехурчетата се пу-
кат и се превръщат в „нищо“. Но има и такива, които 
сливайки се приживе със своята Душата, приличат на 
прекрасна лотосова пъпка, появяваща се на повърх-
ността на мътната вода. Този белоснежен цвят прико-
вава вниманието на Наблюдателя към себе си със сво-
ята поява и чистота. Наблюдателя се любува на кра-
сотата на това цвете и му отделя своето внимание, на-
блюдавайки процесите на разтваряне на всяко едно 
листенце. Лотосовия цвят качествено се отличава от 
празните мехурчета въздух, защото вече е неотменна 
част от другия свят. 

С други думи, ако човек се развива духовно и негови-
те стремежи и желания са свързани със света на Бога, 
тоест в него доминира Духовното начало, то в крайна 
сметка той може още приживе да се освободи от огра-
ниченията на материалния свят (шестте измерения) 
и да премине в седмо измерение. При това негова-
та енергийна конструкция в седмото измерение 
се усложнява. Ако трябва да говорим за тези сложни 
енергийни процеси асоциативно, разбираемо за начи-
на на мислене на „жителя“ на триизмерния свят, то в 
човека произтича трансформация на конструк-
цията от пирамидална форма в куб, поставен на 
един от ъглите си. С други думи енергийната струк-
тура на един духовно освободен човек качествено се 
отличава от пирамидалната форма на енергийната 
конструкция на обикновения човек от шесто измере-
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ние. И колкото по-дълбоко навлиза в духовното си са-
моразвитие, толкова по-сложна става неговата енер-
гийна структура. 

Тази трансформирана енергийна човешка конструк-
ция не може да остане незабелязана от този, който 
действително притежава истинско духовно зрение. 
Пирамидалната енергийна човешка структура заема 
много по-голямо пространство, отколкото физическо-
то тяло, а кубическата –  още десет пъти повече. Тако-
ва уникално явление трудно може да бъде незабеля-
зано в енергиен план дори от позицията на Наблюда-
теля от висшите измерения. Както се казва, истинска-
та святост на Човека не ще се изплъзне от погледа на 
Наблюдателя от Духовното начало. Но, за съжаление, 
в човешкото общество тази трансформация се случва 
крайно рядко. Между другото, хората в древността 
достигнали приживе до седмо измерение и получили 
духовно освобождение, символично са били изобразя-
вани във формата на куб, често с един белязан  ъгъл. 
С този символ са обозначавали и Висшето Същество 
от духовния свят. 

Анастасия: Да, това наистина е много интересна 
тема. По този повод има богат и разнообразен архео-
логически материал, потвърждаващ съществуването 
на подобна символика у много древни народи, които 
са живели на различни континенти.

Ригден: Разбира се, ние неведнъж ще се върнем към 
този въпрос в хода на разговора. За съжаление, днес 
голяма част от изначалната информация е загубена 
или забравена, затова множеството от намерените ар-
тефакти, фиксиращи древните знания, символи и зна-
ци все още остават не напълно понятни за учените.
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Анастасия: За да разберат това, хората е нужно да 
имат основни познания. Спомням си, когато ни раз-
казвахте за първи път за енергийната конструкция на 
човека, за мен това не бе просто откритие, а истински 
шок, който в последствие при анализа на информаци-
ята и нейното дълбоко осмисляне прерасна в чисто нов 
зрял поглед над света. Убедена съм, че тази информа-
ция не ще остави равнодушни и много други хора. Би-
хте ли могли ли да разкажете по-подробно на читате-
лите за човека, по-специално за това как се усложнява 
енергийна структура във всяко следващо измерение?

Ригден: С цел хората по-лесно да си представят какво 
представлява тяхната конструкция в шестте измере-
ния и как всичко това е взаимосвързано, ще дам един 
прост асоциативен пример. Има една такава детска 
играчка – калейдоскоп. Това е тръба, в която са поста-
вени под определен ъгъл огледала и цветни камъни. 
При нейното завъртане може да се наблюдават раз-
лични комбинации от фигури. Колкото повече огле-
дала има, толкова по-сложни стават фигурите. Така, в 
нашия случай, огледалата – това са измеренията, а ка-
мъчетата – основните части от енергийната структура 
на човека. Техният брой е стабилен, но всяка качест-
вена промяна в процеса на духовно усъвършенстване 
води до по-сложна трансформация на цялата струк-
тура.

Ако разгледаме конструкцията на човека в първо из-
мерение (едноизмерно), то тя ще изглежда като 
една точка, която е като звезда в небето. Ако при-
ближим тази точка и разгледаме нейната структура, 
тогава ще видим цялата сложност на човешката кон-
струкция, т.е. проследяваме връзката от първото из-
мерение до последното, през цялата последователна 
верига от измерения. Образно казано, това е подобно 
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на съзерцаването на звездите. Ако се вгледате в една 
звезда с просто око, то тя ще бъде едва видима точка 
на небето. Но ако се вгледате в нея през оптичен телес-
коп, тя ще представлява неравен, светъл кръг. А ако 
вече я наблюдавате с мощен електронен телескоп, ще 
видим доста сложен, обемен космически обект със сво-
ите природни процеси.

А във второто измерение (двуизмерното) човеш-
ката конструкцията  ще изглежда като кръст, 
при това кръст, в средата на който в точката на 
пресичане на линиите има кръг. А вече как из-
глежда човек в третото измерение на всички ни е до-
бре известно.

Анастасия: Да. Но дори и с този пример разбираш 
колко сложно е устроен човека дори и в трето измере-
ние. В крайна сметка, това, което виждам в огледало-
то,  далеч не е всичко, което съществува вътре в мен и 
извън мен, ако имаме предвид не само вътрешния жи-
вот на организма като една затворена среда, но и сла-
бите енергийни полета, които той произвежда.

В съвременния свят хората слабо познават устройство-
то на своето тяло в триизмерния свят, да не говорим за 
другите измерения. Така че за тях може да е изненад-
ващо да чуят информация за едновременното, стабил-
но човешко присъствие в шестте измерения. Въпреки, 
че в известен смисъл хората, които са изживели по-го-
лямата част от живота си, считайки този свят за един-
ствената реалност също могат да бъдат разбрани. Без 
практически духовен опит възникват много въпроси 
от ума: как именно е възможно това, в резултат на как-
во се осъществяват тези връзки, и така нататък.
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Ригден: Просто в такива случаи, като правило, 
най-напред се активира Животинското начало, ко-
ето не желае да загуби своята власт над човека. Ту-
такси се появява неприятно неразбиране, пренасяй-
ки го обратно в старото и познато за него  „русло“ 
на мисли от триизмерния свят. Не е възможно да се 
опознаят пълноценно висшите измерения и да се 
получи личен опит, пребивавайки в ограниченото 
състояние на съзнанието като Наблюдател от три-
измерния свят.

По този повод ще дам един прост пример. Представи 
си, че наблюдаваш процесите, които се случват при 
жителите на второто измерение. В човешкото разби-
ране двуизмерния свят представлява плоскост, за ко-
ято е свойствена дължината и ширината. Накратко, 
жителите от двуизмерния свят не разбират какво е 
това обем. Представи си, че забележат приближава-
нето на някакъв космически полупрозрачен обект във 
формата на конус или кълбо. Какво ще видят те? Вмес-
то конус – двуизмерна фигура, т.е. кръг и точка в сре-
дата, а вместо кълбо просто кръг. Защо? Защото тех-
ния начин на мислене е настроен за възприемане на 
двуизмерния свят. Понятията от триизмерния свят не 
се вписват в тяхното възприемане за света като съ-
щества, живеещи в двуизмерното пространство и на-
блюдаващи от него. С други думи, те не виждат реал-
ната картина, тъй като тя е извън тяхното измерение, 
извън ограничените до определен кръг рамки на оби-
чайното им състояние на съзнанието.

А сега да се върнем към нашето триизмерно простран-
ство. Днес хората се държат абсолютно по същия на-
чин – изучават света от гледната точка на жител от 
триизмерния свят. Но човек, за разлика от съществата 
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от другите измерения, има уникална енергийна кон-
струкция, благодарение, на която развивайки се ду-
ховно е способен да опознае другите измерения и да 
види света такъв, какъвто е в действителност, а не в 
рамките на тесния спектър на ограниченото възпри-
емане на света като част от триизмерното простран-
ство.

Анастасия: По принцип, това, което хората са свик-
нали да виждат около себе си, това, което възприемат 
всеки ден, включително и себе си, не се явява цялата 
картина на действителността.

Ригден: Абсолютно. Нашият мозък, или по-скоро не-
говото обичайно състояние на съзнанието се явява 
един вид преграда към опознаването на по-голямо-
то, на това, което се крие отвъд пределите на трииз-
мерния свят. В края на краищата, обичайното за чо-
века състояние на съзнанието, както казах, от раж-
дането му е програмирано на ограничено възприема-
не на триизмерния свят, по-точно, отчасти и в рамки-
те на четвъртото измерение (т.е. триизмерното прос-
транство и време).

Четвъртото измерение – времето (като фактор за из-
мерението) – човек практически не разбира и не въз-
приема. С други думи, в триизмерното пространство 
ние постоянно се възприемам „тук и сега“ в дадена-
та точка. В ежедневието това движение във време-
то, същият този езоосмос с причинно-следствените 
връзки, мозъкът просто не забелязва. Човек обръща 
внимание на общото движение на времето само ко-
гато се оценя, например, гледайки в огледалото, или 
сравнявайки по снимките какъв е бил преди 20 го-
дини и това, какъв е сега. Но постоянното движение 
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на времето и самия живот, както езоосмос, като въ-
трешен тласък на енергията, нашият мозък, преби-
вавайки е обичайното състояние на съзнанието, не 
може да улови.

Но това не означава, че човек не е способен да го въз-
приеме. Човешкото възприятие зависи, на първо мяс-
то, от доминиращия мироглед, от стабилността на със-
тоянието на разширеното съзнание, от тази база дан-
ни, която човек е създал в мозъка си и непрекъсна-
то попълва, ето защо е толкова важно да се разширя-
ва интелектуалния кръгозор. На второ място, подобно 
възприятие зависи от труда над самия себе си, от сис-
темното практикуване на техниките за изменено със-
тояние на съзнанието – медитации, духовни практи-
ки, благодарение на които човек самостоятелно опоз-
нава света извън пределите на триизмерното, при това 
не чрез логиката на ума, а чрез доста по-съвършения 
инструмент, който притежава – интуитивните чувства 
(шестото чувство).

Анастасия: Да, такива древни поговорки като „кога-
то се променя човек с него се променя и целия свят“, 
„Опознай себе си, и ще опознаеш целия свят“ – това 
не са празни думи. Това е реалност, пълнотата, която 
човека може да осъзнае в практическия процес на ду-
ховно себепознание... Веднъж споменахте, разказвай-
ки за изменените състояния на съзнанието, че човеш-
кото съзнание работи на много нива.

Ригден: Така е. Многото нива на съзнанието позволя-
ват на човека, като Наблюдател (дори и от Животин-
ското начало), тъкмо в изменено състояние на съзна-
нието да обхване със своето възприятие от двуизмер-
ния до шестизмерния свят. Първото измерение чо-
век не може съзнателно да възприеме. За него това ще 
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бъде просто една точка, „нищо“. Но в това „нищо“ е за-
ключено всичко. Първото измерение – това е езоосмос, 
тоест първичния вътрешен енергиен тласък. Човекът 
не улавя съзнателно началото на тази промяна (тласъ-
ка), още повече на нивото на първото измерение.

По повод първото измерение ще дам един образен, но 
разбираем за много съвременни хора пример, свър-
зан с работата на компютъра, или по-точно с движе-
нието на трептящия екранен маркер – курсора. Меж-
ду другото, думата „курсор“ произлиза от латинска-
та дума „�ursorius“, която означава „пратеник, бегач, 
бързо бягащ“. Когато изпълняваш дадено действие на 
своя компютър, например, редактираш текст, то прид-
вижваш по дисплея на екрана този маркер (стрелка 
или чертичка) чрез натискане на  клавиши или упра-
влявайки оптично механичния манипулатор – „миш-
ката“. В крайна сметка, при извършването на това 
действие не мислиш, как именно се движи този мар-
кер, просто правиш това почти автоматично, защото 
си съсредоточена върху работата си. На теб само ти се 
струва, че това движение на курсора се извършва ес-
тествено, когато управляваш „мишката“, например, за 
да селектираш или преместиш текста, да го редакти-
раш или да отвориш нов „прозорец“. А какво всъщ-
ност се случва?

Екранът се състои от пиксели, т.е. толкова малки 
цветни точици, които, ако се увеличат, ще изглеждат 
като квадрати (като тетрадка с решетъчна структу-
ра), всеки от които се състои от три цвята (субпик-
сели“ червено, зелено, синьо). Комбинацията от тези 
три основни цвята във всяка точка позволява да се 
възпроизведе всеки цвят на екрана на монитора. Кол-
кото повече пиксели има на единица площ на екрана, 
толкова по-отчетливо (по-детайлно) ще бъде и изобра-
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жението върху него. А какво представлява един пик-
сел? Това е само един елемент от свето чувствителна 
матрица, най-малкият елемент на двуизмерното ци-
фрово изображение в мрежата от пиксели (в растер-
ната графика) на екрана на монитора. Това е набор 
от електроди. Какво в същност представлява изобра-
жението на екрана? Това в действителност е управле-
ние на електрическото напрежение, което се прилага 
към всеки един електрод (пиксел). Големината и по-
соката на вектора на електричното поле, от своя стра-
на, се контролира от софтуерната част и процесора на 
видеокартата.

Когато движиш с ръка „мишката“, то електриче-
ските сигнали от този оптичен датчик постъпват 
чрез USB (устройство за предаване на информа-
ция) в тази част на електронната схема на компю-
търа, която отговаря за тяхната обработка. Обрабо-
теният сигнал постъпва във видеокартата. По ната-
тък в съответствие с работната си програма тя про-
меня характеристиките на електрическото поле, и 
ги прилага към определените електроди на екра-
на (пикселите). Съответно, променяйки интензите-
та на светлината им, например, някои от тях стават 
черни, други бели. Това създава илюзията за дви-
жението на курсора на твоя екран.

С други думи, ти просто мислиш, че преместваш кур-
сора. Всъщност, благодарение на работата на елек-
тронните схеми и програми, ти единствено променяш  
външните условия за електрода (пиксела) и той при-
добива нови свойства. A преминаващата през него 
светлина, за сметка на това придобива други характе-
ристики (честота и интензитет). Ако курсорът в даден 
момент от време се намира в дадена точка, то изпъл-
нявайки „тласъка“ (преместването с ръка на „мишка-
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та“), ти създаваш условия за промяна в оптичните ха-
рактеристики на точката.

Анастасия: Можем да кажем, че един вид предизвик-
вам скок на курсора от една точка в друга, от един 
пиксел в друг.

Ригден: Да. Движението на курсора – това е, по съ-
щество, образен пример за прототипа на незабеле-
жимото движение (живота) на материалното тяло в 
пространството и времето, благодарение на Езоосмо-
са. Езоосмоса – това е прескачането на информация-
та от един информационен блок към друг: Информа-
ционният блок  притегля информацията и после я пре-
дава на друг информационен блок, тоест пропуска я е 
през себе си. В качеството си на информационни бло-
кове в нашето условно сравнение играят ролята сами-
те пиксели. А ти, като Наблюдател, благодарение на 
своята свобода на избор, провокираш това движение в 
една или друга посока.

Цялото това движение се случва в зависимост от про-
менящата се информация и е абсолютно незабележи-
мо за човека, който не вижда целия този комплексен 
механизъм на промяна и предаване на информация-
та. В нашия пример ти просто движиш мишката и за 
теб се случва това естествено движение на екрана. Ти 
не виждаш как изображението на курсора извършва 
скок от пиксел на пиксел, как се променя напреже-
нието във всеки електрод. За теб стрелката на курсо-
ра почти мигновено отива в друга област на екрана. 
Същото е и в живота, движението на всеки материа-
лен обект благодарение на информационните блокче-
та се случва незабелязано за човека, той не вижда как 
именно се случва това първично движение на нивото 
на първото измерение. Например, виждаме как един 
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човек върви в определена посока. В действителност, 
това представлява „преход“ на информацията с ця-
лата си сложност и взаимовръзки през информацион-
ните блокчета, благодарение на езоосмоса. Дори ако 
наблюдаваме неподвижно седящ човек, в действител-
ност, това е просто една илюзия, защото се осъществя-
ва интензивен, много наситен информационен обмен, 
който се явява неговия живот, движението, което нито 
той, нито ние забелязваме.

Анастасия: С други думи, човек може да не разбира 
цялата сложност на въздействието на света върху него 
и неговото влияние върху света, но в невидимото ниво  
промените текът постоянно.

Ригден: Освен това, колкото по-висше е измере-
нието (например, пето, шесто), от което човек 
извършва тези промени чрез избора си, толко-
ва по-значими ще са самите изменения.

Анастасия: Основната функция на първото измере-
ние е първичния вътрешен енергиен тласък. Можете 
ли да кажете на читателите каква е основната функ-
ция на второто измерение?

Ригден: За човека (в неговото възприемане) функ-
циите на второто (двуизмерното) измерение не пред-
ставлява нищо друго, освен едно своеобразно съхра-
нение и предаване на информация, където не мало-
важна роля играят знаците и символите. Въпреки че 
функциите на второто измерение са много по-широки. 
Ето един прост пример. Всеки запис предполага съх-
ранение на информацията, независимо какво е пис-
мото, дали е пиктографско, идеографско, йероглиф-
но или буквено? Това е същата тази система от знаци 
фиксираща човешките мисли, която с помощта на ус-
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ловни обозначения човек фиксира във времето и пре-
дава на разстояние. С други думи, това е запис в дву-
измерния свят, който предполага съхранение на ин-
формация в определени символи, знаци. Например, 
рецептата за приготвяне на кекс, ръководство за стро-
ителство на атомна електроцентрала, или схема за из-
работване на атомна бомба и така нататък. Ако си про-
чел рецептата, но не си предприел какви да е следва-
щи действия, то нищо няма да се случи. Но ако уме-
еш да разчиташ, тоест да разбираш символите, а след 
това следвайки инструкциите приложиш съответна-
та сила и извършиш действие, то неизменно ще полу-
чиш резултата, които е фиксиран в тази рецепта или 
ръководство. Така е и със знака от двуизмерния свят: 
добави към него енергия, въздействайки от триизмер-
ния свят и той започва да работи. В резултат на това 
в третото измерение, след прилагането на енергията 
и извършването на действията, в съответствие с тази 
информация от второто измерение, получаваме или 
кекс, или светлина в къщата, или резултат, който ще 
унищожи нашия дом.

Анастасия: Като цяло, третото измерение – това е из-
мерение, където ти вече използваш силата и енергия и 
започваш да твориш.

Ригден: За човека – да. В тази връзка е важно хора-
та да разберат на каква именно информация отдават 
своето внимание всеки ден, към какво я прилагат, как 
впоследствие изразходват своята жизнена енергия 
и какво в действителност могат да постигнат с това. 
Днес по-голямата част от хората наблюдават себе си (а 
оттам и оценят живота си) едностранно, разсъждавай-
ки от позицията на „жител“ на триизмерния свят.
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Съвременния човек дори не осъзнава, че зараждането 
на тези негови мисли е свързано с напълно различно 
измерение. Въпреки това той постоянно живее в меч-
тите и размишленията си, а обкръжаващата „дейст-
вителност“ за него се явява в известна степен отра-
жение на неговата мисловна дейност. Той изразходва 
жизнената си енергия за реализирането на своите ми-
сли и желания, които основно са свързани с много те-
сен спектър от широкия честотен диапазон на трииз-
мерното пространство, където е фокусирано в даден 
момент вниманието му като Личност.

Анастасия: Вие акцентирахте на това, че човек пре-
дизвиква като Наблюдател тези промени със своя из-
бор в една или друга посока. Но именно той е Наблю-
дателя. И именно той предизвиква, т.е. допълнително 
възбужда нещо, което вече съществува.

Ригден: Абсолютно. Човек непрекъснато избира меж-
ду духовния свят с неговата сила, изходяща от Душа-
та, и материалния свят с неговите илюзорни игри про-
вокирани от Животинския разум, който по един или 
друг начин се опитва да пренасочи човешката жизне-
ната енергия за свои собствени нужди. Това са двете 
главни сили, които творят в материалния свят благо-
дарение на това своеобразно противопоставяне, а чо-
век, като Наблюдател просто е поставен на границата 
на избора между тях.

Нещо повече, за съществата от материалния свят, ко-
ито са част от Животинския разум, тези сили са неви-
дими, а за човека – съдбоносни, защото в него самия 
се намира частичка от Вечността (Душата), и той има 
възможност да стане безсмъртно Духовно Същество.
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Анастасия: Следователно, основният съдбоносен мо-
мент за човека е – на какви мисли и действия обръща 
внимание във всеки свой ден.

Ригден: Абсолютно правилно. За по-доброто разби-
ране какво представлява човешкия избор между тези 
две основни сили ще използвам образен пример с ин-
тернет потребителя. Когато човек съсредоточи върху 
нещо своето първично внимание, тоест прави избор, 
той не забелязва как с избора си провокира началото 
на тази промяна в първото измерение. В нашия при-
мер това е равносилно на натискането на бутона за 
стартиране на компютъра, в който се извършват не-
видими за човека процеси. Така че, именно внимание-
то на човека стартира в първото измерение процеса на 
движение. С него започва всичко. Това е първичното 
внимание на Личността – първичната сила на Наблю-
дателя, това е неговата свобода: на където насочи пър-
вичното си внимание, това  и активира. Човек не осъз-
нава цялата важността на действията, които се случ-
ват на нивото на първото измерване, но след това на-
пълно реално усещат техните последствия върху съд-
бата си.

Когато човек включва компютъра си, като следствие, 
след известно време на екрана се появяват знаци и 
символи от различните програми, които съхраня-
ват определена информация. И ако това например 
е интернет, то пред очите на потребителя се появя-
ват множество такива символи и знаци, зад всеки от 
които се крие много по голям пласт от информация. 
Интернет като цяло представлява сложна взаимо-
връзка със света, но... чрез различни базови сървъ-
ри, принадлежащи на различни „авторитетни“ ор-
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ганизации и хора, които тайно или явно ги финанси-
рат. Всичко това се основава на разпространението 
на една или друга идеология. Между другото, днес на 
всеки „жител“ в Интернет пространството е извест-
ното понятието „домейн“, произлизащо от латинско-
то „dominium“ – „притежание“. За всичко това интер-
нет потребителя, като правило не се замисля, впус-
кайки се в потока на предоставения му избор от ин-
формация. Той вижда частното, но не вижда цялото, 
и много жалко. Така че появата на знаците, символи-
те, различните  програми, кратки рекламни тексто-
ве в интернет и т.н., скриващи зад себе си цели пла-
стове от информация е равносилно на взаимодейст-
вието на човешкото  внимание с информацията на 
нивото на второто измерение. Ако в нашия матери-
ален свят глобално разгледаме цялата тази инфор-
мация от второто измерение, то тя ще представлява 
само различна форма на проява програмите на Жи-
вотинското или Духовното начало. Човек има свобо-
да на избор. Нещо от това просто привлича негово-
то внимание, а друго го задържа. В резултат от ця-
лото многообразие, подобно на интернет търсачката 
той „отваря“ само тази информация (съсредоточава 
се върху нея), която най-много е привлякла негово-
то внимание.

С това от позицията на третото измерение човек 
прави своя Избор, т.е. активира процеса на полу-
чаване на информация във второто измерение. Ак-
тивирайки тази информация, той започва да „жи-
вее“ с нея на нивото на третото измерение. С други 
думи, когато Личността пропуска в себе си този по-
ток от информация, който в съзнанието и се проя-
вява в най-различни образи, емоции, желания, ми-
сли и започва да живее в нея като разумно съще-
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ство. Това тласка човека към определени действия 
в рамките на тази външна Воля и тази една от мно-
гото програми, с които тази Воля е привлякла вни-
манието му към себе си във второто измерение. Мо-
мента на активация на дадена програма е равноси-
лен на отдаването на своето предпочитание към ра-
ботата на програмата, от там човек започва да мес-
ти курсора (своето внимание), задействайки раз-
лични функции (мислени образи, желания и емо-
ции). А движението на курсора – това, както вече 
казах е равносилно на творението, благодарение на 
езоосмоса (първоначалния тласък) незабележими-
те за човека в ранните етапи действия след това се 
превръщат в събития от неговата съдба. Съзнател-
но човек не възприема това, което променя благо-
дарение приложената сила на своето внимание към 
избраната от него програма нито в първото, нито в 
следващите измерения. Но като Личност, извърши-
ла избор в даден времеви интервал, човек работей-
ки по тази програма изразходва за въплъщаването 
на тази външна Воля своята жизнена сила.

Анастасия: Това е много съществен момент. Ако раз-
гледаме глобално този въпрос, излиза, че на нас само 
ни се струва, че притежаваме воля, в смисъла на съ-
зидателна сила, разумна творческа дейност или както 
се казва в психологията, като „самодостатъчен (имаща 
напълно независимо значение) източник на човешка 
активност обуславящ независимостта на поведението 
от обективните причини“. Интересното е, че психоло-
зите свързват волята с контролирането на собственото 
поведение, което както смятат става възможно благо-
дарение използването на изкуствени „средства за по-
ведение“ – знаците.
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Ригден: Това, което ние считаме за собствена воля – 
всъщност е илюзия на нашето възприятие от позици-
ята на мислене на индивидуалния разум от триизмер-
ния свят. Ако вземем примера, който дадох, то човек 
просто със своя избор активира входящия в него поток 
от информация и изразходва жизнена си сила за въп-
лъщаването на тази Воля. Волята, било то от Духов-
ното начало (света на Бога), или от Животинското на-
чало (Животинския разум) – това е външна сила, по-
точно, информационна програма, въведена в някаква 
структура, която я и изпълнява. Подмяната от Живо-
тинския разум се състои в това, че човешката Личност 
възприема формите на проявление на една от двете 
глобални сили като своя собствена воля, която в дейст-
вителност той не притежава.

Анастасия: С други думи, това, което човек счита 
за собствената воля и толкова се гордее с нея, всъщ-
ност не е негова. Това е само сила, която е въплътена 
в него от вън посредством информацията, която той е 
избрал. Тя активира в него чувства, емоции и мисли, 
които го тласкат към едни или други действия в рам-
ките на програмата на тази Воля, което е свързано със 
загубата на жизнена ни енергия.

Ригден: Точно така. Хората, намирайки се под влия-
нието на горделивостта от Животинското начало, оби-
чат да се оприличават с по-големите сили, които раз-
полагат със своя собствена Воля. Но не всеки си зада-
ва въпроса: „Според чия Воля всъщност  извършвам 
едно или друго действие?“; „Кой ме подтиква на тези 
мисли?“; „Кой поражда едни или други желания?“; 
„Кой в мен се противопоставя, и на кого?“. „Кой зада-
ва въпроси, и кой е отговорен за тях?“. И само едини-
ци са тези, които опознават себе си и разбират проце-
са на противопоставяне между Животинското начало 
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и Духовното начало, между Волята, изходяща от Ду-
ховния свят и Волята на Животинския разум. Разби-
ра се, Животинския разум е силен, но това не може да 
се сравни с основната сила от света на Бога. Ако по-
следната явно се прояви, Животинския разум не може 
да й се противопостави директно, но е в състояние да 
разсее Проводника (човекът, вървящ по духовния път) 
със своите „празни илюзии“, да го отклони от правил-
ната посока, да го заблуди с някаква илюзия и така на-
татък. Зачатъците на проявление на волята в плана 
на творението се появяват у човека само тогава, кога-
то той узрявайки духовно, излиза от властта на Живо-
тинския разум, т.е., от шесто измерение влиза в седмо-
то. И това, няма да бъде проява на „волята“ като така-
ва в съвременното човешко разбиране, а просто ново 
качество и разширени възможности за Проводника на 
божествената Воля.

Анастасия: Да, такива подмени от Животинския раз-ива подмени от Животинския раз-ва подмени от Животинския раз-
ум съпровождат човека като същество, живеещо в ма-
териалния свят, на всяка крачка. Ако човек не работи 
над себе си, той просто напразно пилее живота си за 
материални желания, за временното и смъртното.

Ригден: От една страна, обикновеният човек копнее 
да влияе на събитията от живота си, жадува промяна 
на съдбата си към по-добро. Но всичко това са потреб-
ности от духовна страна, които неговия мозък успеш-
но пренасочва към Животинското начало. В резултат 
на това „преобърнато“ разбиране, човек вместо духов-
на свобода вече жадува „свободата“ в рамките на ма-
терията: богатство, слава, удовлетворение на своя его-
изъм, пълна чаша на временното битите. Ако човек 
дълго време се фокусира върху материалните си же-
лания, от година на година полага много усилия за из-
пълнението им, то рано или късно се случва верижна-
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та реакция от събития, която довежда до желания ре-
зултат, дори когато той в настоящия момент вече ста-
ва абсолютно ненужен. С други думи, Личността може 
да оказва известно влияние в триизмерния свят, да по-
стига желаното, но този процес е придружен от изра-
зходването на огромно количество усилия, енергия и е 
продължителен във времето. Но тук въпросът е друг, 
струва ли си да се пилеят живота и колосалните чо-
вешки възможности за постигането на временните ма-
териални желания на тялото?

Анастасия: Някои читатели питат: „А какъв е сми-
сълът на живота ми? Защо съм тук? Нали не е само 
за да посадя дърво, да построя къща и да отгледам 
деца?“. И самите те в своите размишления си отгова-
рят, че ако това са били основните цели на човешко-
то съществуване на земята, то, на първо място, той 
нямаше да се нуждае от такава сложна материална 
структура, включително и такава „свръхмощна“ над-
вишаваща многократно обичайния режим на работа 
организация на мозъка, включваща в себе си различ-
ни нива на състояние на съзнанието. На второ мяс-
то,  логично е да се предположи, че всички онези, ко-
ито вече имат къща, деца и градина, биха били щаст-
ливи и доволни от живота си. Но тези вечни въпроси 
са задавани точно от такива хора, не успели да наме-
рят удовлетворение в реализацията на желанията от 
младостта си.

Ригден: Смисълът на човешкия живот съвсем не е в 
размножението и благоустройството – това е просто 
един естествен инстинкт на кое да е животно, което е 
генетично програмирано да си направи дупка, гнез-
до, и така нататък, за да отгледа потомството. Човек – 
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това е много повече от животно, неговия смисъл е да 
стане – безсмъртно духовно същество.

Но човек в преследването на собствените си матери-
ални желания безвъзвратно губи два ценни фактора: 
време и жизнена енергия. Обръщам внимание, че те 
се изразходват безвъзвратно(!) и, съответно, се загуб-
ват и определени възможности. Човек в своя избор, 
разбира се, е свободен да изразходва своята жизнена 
сила за програмите на Животинското начало в това 
илюзорно триизмерно пространство. Но в резултат на 
това той ще пропусне най-важното, защо и за как-
во е дошъл на този свят. А на човека са дадени тол-
кова време и  сили, колкото са му необходими, за да 
освободи Душата си, дори повече от това, със запас за 
евентуални грешки в процеса на получаване от него-
вата Личност на собствен опит. Образно казано, вре-
мето и жизнената енергията са като бензина за авто-
мобил (тялото), който са достатъчни, за да премине 
нормално от точка А до точка Б с малки отклонения, 
естествено като се има предвид сложността на пътя. 
Но ако вместо тази посока избереш и тръгнеш в про-
тивоположната (посветиш живота си на своите мате-
риални капризи), например да направиш тунинг на 
своята кола (за да задоволи егото си) при майстора – 
Животинското начало, то в резултат на това, време-
то и енергията, с които разполагаш, ще свършат. В 
крайна сметка ще бъдеш такъв „красив“ търкалящ се 
на автоморгата на (субличностите), също както и дру-
гите около теб - ръждясвайки и гниейки. А е може-
ло целенасочено да използваш това време и енергия, 
за да стигнеш до целта – точка B, където и завършва 
твоята окончателна трансформация в едно напълно 
различно – Духовно Същество.
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Анастасия: Някак си веднъж казахте, какъвто и свят 
на собствената власт да си построи човек в материал-
ния свят, той е временен и краткотраен. Всичко в този 
свят свършва: разрушават се цели галактики, звезди 
и планети, а живота на човешкото тяло, е просто миг 
в сравнение с тях.

Ригден: На хората им е трудно да разберат мимолет-
ността на своето съществуване, те се страхуват дори 
да мисля за смъртта. А смъртта за човека – това е прос-
то друга форма на живот, това е резултат от нашите 
жизнени избори. На човека, в който доминира Живо-
тинското начало, му е трудно да разбере, че има нещо 
повече от този материален свят. Но когато Личност-
та работи усилено над себе си и в резултат на това се 
сблъсква с духовния свят, тя започва да разбира, че 
именно духовния свят е истинската, основната творче-
ска сила, а всичко останало в живота на човека – това 
са игрите на Животинския разум, преследващи при-
зрачни илюзии.

Анастасия: Да, колко интересни и наистина важни 
Знания има, които дават съвсем различна гледна точ-
ка не само за видимия, но и за невидимия свят.

Ригден: Безусловно. Но, нека се върнем към разгово-
ра ни за конструкцията на човека в невидимия 
свят. Човекът, както и другите информационни обек-
ти от материалния свят, започвайки от гигантските 
звезди и стигайки до най-малките частици, има опре-
делени проекции, свои така да го наречем „огледални“ 
отражения в енергиен план. Различните народи през 
различните епохи са ги обозначавали по различен на-
чин, описвайки и споменавайки ги в летописите на 
тайните знания, свещените текстове и рисунките на 
невидимата структура на човека. Условно ще наре-
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чем тези живи проекции „Същности“, защото те 
са напълно разумни (при това дори повече отколкото 
човек предполага) и имат свои характеристики. Сами 
по себе си тези Същности представляват енерго-ин-
формационни структури, определени локални центро-
ве. В невидимата конструкция на човека, това са таки-
ва неотделими части, както например във физически 
план главата, ръцете и т.н. В центъра на конструкци-
ята (по средата на всички човешки проекции) се на-
мира Душата.

Същностите се явяват енерго - информационни 
структури и имат важна роля, както в живота 
на човека, така и в неговата послесмъртна съд-
ба. Те притежават огромни възможности, свързани с 
другите измерения, където взаимодействието се случ-
ва на тънко енергийно ниво. Благодарение на тях, чо-
век може да осъществява влияние над света от пози-
цията на висшите измерения включително до шесто-
то. Същностите на човека биват обозначавани 
в зависимост от месторазположението им около 
конструкцията, а също така с условна ориента-
ция на физическо тяло спрямо нея: Предна, Зад-
на, Дясна и Лява. Те представляват основни полета, 
да ги наречем „живи страни“ на четиристенна пресе-
чена пирамида в общата конструкция на човека. Те се 
намират ориентировъчно на разстояние една протег-
ната ръка от физическо тяло в съответствие със свои-
те наименования на направленията: отпред, отзад, от-
страни (от лявата и дясната страна).

Още от древността знанията за тях се считат за са-
крални. В митологията на световните народи има мно-
го различни сведения, започвайки от палеолита, та 
до наши дни. Тези сведения могат да бъдат намере-
ни в космологическите митове и легенди на народите 
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по света, ритуалните обичаи на маговете, шаманите, 
жреците, заклинателите. И по точно, в описанията на 
последните, често се говори за това, че човек изпълня-
ващ определен традиционен ритуал, се обръща към 
четирите стихии или страни от света, четирите духове 
помощници на човека и т.н. При това в много от случа-
ите свързващото звено се оказва средата: в свещените 
предания това е – Душата, като среда на енергийната 
конструкция на човека, „петия център“ (в други слу-
чаи се споменава като „първи център“); а в практиче-
ските ритуали това е съзнанието на Личността.

Така че външните действия на такъв човек - заклина-
тел – това са като правило или театралничене, разчи-
тащо на публиката, или подражание на загубени зна-
ния без разбиране на тяхната същност, или просто тя-
хно укриване. В действителност основното действие се 
случва в самия човек, в неговия вътрешен свят. С по-
мощта на определени знания и практики той просто 
се събира в едно единно цяло и управлява тези Същ-
ности. Самата личност се явява „център на управле-
ние“. Благодарение на такова съединяване, възмож-
ностите на човека в невидимия свят значително се 
разширяват. Обръщам внимание, че тези Същности 
не се явяват астрални двойници на човека.

Всяка от четирите Същности представлява индиви-
дуално енергийно поле. Образно казано, това е „енер-
гийна сферична мъглявина“, която може да се превръ-
ща във всяка една мислеформа, която човек задава: ог-
ледално отражение на самия човек или какъвто и да 
е образ на животно или дух и т.н. Може да се каже, че 
при изпълнението на определени медитативни техни-
ки намирайки се в изменено състояние на съзнани-
ето, ако зададем на някоя от Същностите определен 



235

мислен образ и се концентрираме на него с цялото си 
внимание, то тя го материализира.

Анастасия: Всъщност се случва прехода от състоя-
нието на енергийната вълна към материална части-
ца: веднага след като Наблюдателя се концентрира 
над Същността, започва процеса на преобразуване на 
енергията в тънка материя. Съответно тя придобива 
мислеформа (вложения от човека в нея образ).

Ригден: Да, при това напълно се съхранява нейната 
връзка с невидимия свят. Както вече казах, всяка от 
четирите Същности притежава свои характеристики 
и проявява определена връзка между видимия и не-
видимия свят.

Предната същност е разположена отпред на една 
протегната ръка разстояние от физическото тяло на 
човека. Тя е свързана с живота на човека тук и сега 
(както в третото, така и в по-висшите измерения), с 
неговото движение от настоящето към бъдещето. Това 
е своеобразен вектор, указател на жизнения път. Ако 
човек избира духовното, то този път има едно вектор-
но, фокусирано направление със стремеж напред, към 
висшия и краен резултат – съединението на Личност-
та с Душата, тоест духовно освобождение. Тази Същ-
ност отговаря за саморазвитието на човека, за духов-
ното движение. Тя носи своеобразен емоционална ок-
раска – в посока на горе, духовна любов, надежда за 
бъдещето. Ако намеренията на човека в духовния път 
са устойчиви, то тя ще му служи много добре и като за-
щита от външните невидими въздействия на чужди-
те и агресивни Същности. Нейната активация може 
да се забележи по състоянието на самия човек: кога-
то той се чувства одухотворен, когато у него се наблю-
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дава изблик на позитивни емоции и дълбоки духов-
ни подбуди.

В преданията на народите по света Предната Същ-
ност често е била изобразявана като еднорог, стихия-
та (духа) на небето, въздуха, образа на волна птица 
(също и със сокол или митическата жар-птица – фе-
никс). Символа на птицата е служил в културите на 
много народи и като обозначение на Душата, божест-
вената Същност, духа на живота, духа на небето, сво-
бодата, възхода, вдъхновение, предсказание, проро-
чество, връзка между „космическите зони“.

Анастасия: Действително още в епохата на късния 
палеолит са изобразявали птиците, акцентирайки 
върху сакралния характер на тези обозначения. В епо-
хата на неолита са ги рисували в съчетание със солар-
ни (слънчеви) знаци, които са поставяли над птици-
те…

Ригден: Съвършено вярно, това наистина указва на 
особената значимост на тези рисунки, ако, разбира се, 
човек притежава знанията за тайните знаци. Така че, 
за Предната същност... Знанията за работата на че-
тирите Същности значително разширяват човешките 
възможности. Честите загуби на слипери се случват 
заради отсъствието на базови знания по тези въпро-
си. Например, повечето слипери действат чрез Пред-
ната същност, даже без да предполагат за това. И така 
извършват голяма грешка, която води до техните ни-
ски резултати в работа, напразна загуба на време и 
голям разход на енергия, което често се явява причи-
на за скоропостижния край на оператора. По-опитни-
те слипери действат чрез своята Лява същност. Но за 
нея малко по-късно.
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Анастасия: Малко са тези в обществото, които зна-
ят за слиперите. Това са тайни спецподразделения в 
структурите на държавната сигурност в цивилизова-
ните страни. Въобще удивително е, че в световното об-
щество повсеместно се провежда политика за „матери-
ализация на човешкото съзнание“, осмива се дори бе-
глото споменаване за образование и наука, където да 
се изучава енергийното човешко тяло, за съществува-
нето на което са знаели още от древни времена. И в 
същото време на този фон във всички цивилизовани, 
конкуриращи се една с друга държави се осъществява 
усилено развитие на такива спецподразделения. Тех-
ните специалисти са способни да получават инфор-
мация, без да излизат от стаята, да оказват енергийно 
въздействие на определени личности или да осъщест-
вяват охрана на първите лица в тези страни.

Ригден: Защото ключовата дума в този въпрос е „по-
литика“, затова тези знания са недостъпни за народи-
те. Между другото, знаеш ли откъде произлиза този 
специален термин „слипер“? Както се казва, както 
кръстиш кораба, така той и ще плава. Думата „сли-
пер“ е била заимствана от скандинавската митология, 
където върховен бог е бил Один. Той е бил бог на мъд-
ростта и баща на магьосничеството, магическите за-
клинания, познавач на рунните символи и предани-
ята, жрец и носител на магическа сила, притежавал 
е шаманска „интуиция“, хитрост и коварство, бил е 
„повелител на хората“. По-късно е станал и покрови-
тел на военните съюзи и сеещ военни раздори. Така, 
Один е притежавал осемкракия кон Слейпнир (Плъз-
гащ се). Той е можел мълниеносно да превози своя ха-
зяин от света на боговете (Асгард) в отвъдния „тъмен 
свят“, света на мъртвите (Нифелхейм), света на хора-
та (Мидгард), т.е. да се  плъзга между световете. Имен-
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но със Слейпнир, според легендите, Один е участвал в 
„конно състезание“ с великана.

Анастасия: Да, очевидно в света на хората нищо не 
се е изменило, все същите политически, жречески съ-
ревнования за сметка на силата и шията на народа 
продължават и до днес. Просто е жалко за хората, ко-
ито работят за тази жреческа структура и пропиляват 
своята уникална сила за едното нищо, заради при-
щевките на човешкия ум, поробен от Животинския 
разум.

Ригден: Какво да се прави, хората сами правят своя 
избор. Както казват на Изток: „Който не знае Истина-
та, чиято мисъл е нестабилна, а вярата му колеблива, 
то мъдростта му никога няма да бъде съвършена“. Но 
да се върнем на темата на разговора.

Задната същност е разположена отзад на една про-
тегната ръка разстояние от физическото тяло на чо-
века. Това е своеобразен наблюдател на настоящето 
и „летописец“ на миналото. Тя е свързана с настоя-
щето и миналото на човека, с натрупаната информа-
ция, при това в течение не само на този живот. Ми-
налото за нея – е база от информация, настоящето 
– е контрол и проследяване на информацията, така 
да се каже, в онлайн режим, тоест тук и сега. Задна-
та Същност се явява своеобразен портал. Това е „На-
блюдателя“, който е непосредствено свързан с епи-
физната жлеза. Благодарение на този портал, вла-
деейки определени медитативни техники, може да 
се осъществи „тунелиране“ на всеки момент от ми-
налото. Задната същност обикновено се изобразява с 
риба, тюлен (например при традиционните народи от 
севера), гущер, слон, костенурка, стихията на водата, 
това, което спомага за потапяне в миналото. У сибир-
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ските народи са се съхранявали митологически све-
дения за своеобразно противопоставяне на птиците 
и мамута, а при шумерите – птиците и рибите. Зад-
ната същност може също така да се обозначава в ка-
чеството си на духа с човешко лице, като символ на 
човешкото минало.

Дясната Същност се намира на една протегната 
ръка разстояние от физическото тяло на човека. Това 
всъщност е една от съставните части на Животинско-
то начало у човека. По-точно казано, Дясната същност 
има няколко качествено различни функции, проявле-
нието, на които зависи от това, какво доминира в чо-
века: Духовното или Животинското начало. Дясната 
Същност е много тясно свързана с този свят. Основни-
те емоционални характеристики на нейното проявле-
ние при доминиращо Животинско начало у човека са 
агресия, отчаяние и страх. Ако човек не я контроли-
ра по подходящ начин, то често бива изложен на ней-
ните „нападки“. Последните се усещат като поток от 
лоши или провокативни негативни мисли, внезапно 
нахлуващо състояние на депресия. При тези атаки е 
характерно свиване на съзнанието до нивото на даде-
ния проблем, а също така такива емоционални състоя-
ния като гняв, депресия, алчност, обида, угризения на 
съвестта, проява на всякакви фантазии и илюзии, за-
тварянето в порочен кръг от мисли един или друг про-
блем. Но това се случва тогава, когато човек поддържа 
тези мисли със силата на своето внимание. 

Трябва да се отбележи, че всичките четири Същности 
просто провокират „раждането“ на едни или други 
мисли, съответстващи на различни изблици от опре-
делени емоционални състояния. Но Същностите под-
държат и развиват (особено при доминацията на Жи-
вотинското начало, изкривявайки ситуацията до неуз-
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наваемост, правейки „от мухата слон“) само тези ми-
сли, които Личността избира. Човека има избор на кои 
мисли от своите Същности да отдаде своето предпо-
читание и внимание, простичко казано, кого ще пос-
луша. Но след като направи своя избор, тоест отдаде 
предпочитание към кои да е мисли, започва активната 
работа на една или друга Същност, провокираща поя-
вата на дадените мисли. 

Анастасия: Между другото, някога споменахте, че 
процесите на така нареченото тайно влияние, мани-
пулиране на съзнанието, заразяване на масите с идеи, 
стимулиращи агресия, злоба, отрицателни емоции у 
хората, са свързани с активирането на Дясната Същ-
ност у човека.

Ригден: Така е. Блокирането на Предните същности 
у хората и активирането на техните странични същ-
ности се осъществява от изкусни в тези дела специа-
листи. Това въздействие е сходно на хипнозата.

В медитацията може да се почувства и проследи въз-
действието на Дясната същност, да се разбере откъ-
де и как се появява дадения поток: той се усеща като 
низходящ натиск от дясно (отвън на вътре). Обаче 
ако човек контролира тази Същност, тоест ако кон-
тролира своите мисли, емоции, не допуска негативи-
зъм, ако строго се придържа към Духовното направ-
ление, то той ще получи ефективен помощник, кой-
то прекрасно се ориентира в света на тънката мате-
рия и има многоизмерна връзка със същите Същно-
сти на другите хора. При това, повтарям, тази връз-
ка се осъществява извън ограниченията на времето 
и пространството.
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Различните народи в своите свещени рисунки обикно-
вено изобразявали Дясната същност във вида на няка-
къв агресивен или силен тотемен звяр, например, бял 
тигър (киргизките шамани), мечка, лъв, леопард, май-
муна, или с митически страж, дух и така нататък. Све-
денията за това са запечатани в архаичните митично 
- ритуални традиции, когато става въпрос за агресия, 
страх или необикновена сила. В качеството си на сти-
хия символизираща дадената Същност, обикновено са 
изобразявали огъня.

Лявата същност се намира на една протегната ръка 
разстояние от физическото тяло на човека. Дадената 
Същност е свързана със света на Ариман, със света 
на сакралните знания от материалното начало. Тя е 
надарена с множество възможности и функции. Но 
отново тяхното използване от Личността зависи от 
това, какво доминира у човека: Духовното или Живо-
тинското начало. Характеристиките на Лявата същ-
ност при доминация на Животинското начало са хи-
тростта, ловкостта, горделивостта, лъжата и събла-
зънта. Това е умна и коварна същност, която ще пред-
стави всичко в най-красива светлина, само и само да 
отвлече човека от най-важното – от духовния му път. 
Ако тази Същност се остави без необходимия кон-
трол от страна на Личността, то именно тя провоки-
ра съмнения у човека, отклонявайки го от духовния 
път. Ако Дясната същност е свързана с тъпа агресия 
и злоба, то Лявата, точно на обратно, може да използ-
ва своята логичност, да проявява твърдост и ясно-
та на съзнанието в изграждане на логически връзки 
от Животинското начало. Тя, също както и Предна-
та същност, тласка човека към търсене на нещо ново, 
но в материална насока, внушавайки, че човек заслу-



242

жава повече или е по-значим в сравнение с другите. 
Като цяло, мислите свързани с манията за величие и 
жажда за тайна власт над другите – това е основата 
на нейните атаки към Личността при доминиращо 
Животинско начало.

Когато подобни мисли посещават човека, то в състо-
яние на медитация може да се проследи натиск от-
вън: той ще се усеща, като низходящ натиск от ляво. 
Ако човек по-често контролира себе си и своите мисли, 
при това стабилно се придържа към духовния път, то 
и Лявата същност също ще се превърне в помощник и 
личен „информатор“ по сакралните въпроси. Лявата 
същност в древните трактати обикновено се спомена-
ва или  изобразява във вид на звяр, всяващ ужас, или 
умно, хитро животно, например, вълк, чакал, мити-
ческо чудовище, дракон, змей или отново като Стра-
жа, дух. В качеството си на стихия се изобразява, като 
правило, със земята, по-точно праха, като символ на 
временните ценности в този свят.

Анастасия: Да уточня за читателите, че Предната 
същност и отчасти Задната същност (в режим на кон-
трол и проследяване на информацията тук и сега) – 
това са активни помощници в духовното саморазви-
тие на човека. А страничните Същности (Лява и Дяс-
на), а също така и Задната същност (с нейната база 
от информация за миналото) изпълняват повече сли-
перски функции при работата с едноименните Същ-
ности на другите хора, а също така играят водеща 
роля при активирането на Животинското начало в 
човека.

Ригден: Вярно. Особено Лявата същност, която е най-
информативна, същински шампион по получаване на 
информация, манипулиране на настроението и же-
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ланията на обекта. При нейната активация е слож-
но да и се противостои външно. Но в същото време 
тя е също толкова опасна и за този, който я активи-
ра, защото може да заблуди и него. Ако става въпрос 
за агресия, отчаяние или поддаване на страха – то за 
това отговаря Дясната същност. Но всичко това дейст-
ва при доминация на Животинското начало в наблю-
давания обект. Така че ако хората не искат да бъдат в 
положението на плячка пред хищника, за тях е много 
важно да се научат да живеят пребивавайки на духов-
на вълна, въз основа на своята съвест. Иначе, както се 
казва, „когато съвестта спи, дяволът шепне“.

Дадените същности са много удобни за изпълнението 
на определени цели и задачи в невидимия свят. Тези 
същности са своеобразни „умни, живи инструменти“ 
на невидимия свят, които помагат на човека в него-
вото духовно развитие, ако разбира се, умее да ги из-
ползва и контролира. Ако обаче не осъществява та-
къв контрол, на първо място свързан с чистоплътност-
та на своите мисли, то тези странични Същности ще 
започнат да го контролират, тоест ще вземат контрол 
над него чрез доминацията на Животинското начало. 
За да се научи човек да контролира и управлява сво-
ите странични Същности, като начало трябва да раз-
бере, какво всъщност представляват и как действат. 
Да проследява  тяхната проява в себе си, най-силна-
та активност. Последната, като правило, се проявява 
във вид на едни или други „мисловни навици“, психо-
логически „кукички“ за Личността, основани на не-
гативен и егоистичен начин на мислене. При домина-
цията на Животинското начало на страничните Същ-
ности им е все едно какви негативни или изкусител-
ни мисли ще активират в съзнанието и какви външ-
ни образи ще използват за тази цел (затова обикнове-
но при човека в неговите мисловни беди е виновен все-
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ки, но не и самия той). За страничните Същности най-
важното е – силата на внимание на самия човек, бла-
годарение, на което те усилват още повече своето въз-
действие върху него, образно казано, поставят го под 
тяхна зависимост.

Болшинството от хората, заради материалистичната 
пелена на обикновения триизмерен свят не знаят и 
не разбират принципа на работа на своите собстве-
ни Същности във всекидневния живот. Независимо 
от факта, че доста често се сблъскват с тяхното про-
явление. Когато ние мислим за другите хора, свои по-
знати, приятели, роднини и така нататък (хората, с 
които сме имали възможност да общуваме лично и съ-
ответно имаме контакт с тяхното биополе), ние всъщ-
ност контактуваме с техните Същности. Ако мислим 
в духовна посока, позитивно – във връзката влизат 
нашите Предни същности, а ако е в материалната по-
сока, негативно то – контакт осъществяват Странич-
ните същности. Как се случва това? В момента, в кой-
то човек си помисли или концентрира своята мисъл 
върху друг човек, то тогава се извършва информаци-
онен обмен на ниво тънка енергия между едноимен-
ните Същности на двамата. Например, само да си по-
мислим за някой човек, който не сме виждали от десет 
години и той буквално тутакси ни звъни или ни идва 
на гости в същия ден. Или се случва така, че по време 
на разговора човек вече предварително знае какво ще 
каже събеседника, той чувства неговото настроение 
и мисловен поток още преди другия да е казал нещо. 
Каква е причината за това? Това тъкмо е и проява на 
взаимодействието между Същностите. Просто една от 
нашите същности е осъществила контакт с едноимен-
ната Същност на другия човек. Защото за Същности-
те няма нито време, нито пространство съгласно на-
шите разбирания, те живеят по други закони. Това са 
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своеобразни посредници на Личността  осъществява-
щи връзка с други светове.

Често се случва човек, който не е загрижен особено за 
чистотата на своите мисли (отворен за външни влия-
ния), зает с някакви свои ежедневни проблеми и извед-
нъж без причина започва да се ядосва или да изпит-
ва необясним страх. Причината за появата на такива 
чувства се корени в информационния обмен. Този об-
мен може да бъде изключително разнороден, включи-
телно и във вид на същите информационни проявле-
ния на субличностите, за които вече говорихме, кон-
такта на страничните Същности на човека с еднои-
менните такива на другите хора или по други причи-
ни. Това също така може да бъде и проява на Волята 
на Животинския разум (по някаква причина, за коя-
то човек дори не подозира) чрез своята система за ак-
тивация на Животинското начало в конкретния ин-
дивид или в множество хора, независимо от това къде 
се намират, познават ли се или не. Затова всеки чо-
век, поел по духовния път, е много важно да знае за 
тези проявления и да умее да контролира своите ми-
сли, не допускайки вмешателство на чуждата за него 
воля в своя живот.

Анастасия: В много от случаите хората не разбират и 
не подозират даже за съществуването на подобни ме-
ханизми на въздействие от страна на невидимия свят, 
макар, че самите те не малко страдат от това в свое-
то ежедневие.

Ригден: Да, хората може да не разбират или знаят 
за това, но именно те избират на кои мисли да дадат 
предпочитание. А механизмите на въздействие от не-
видимия свят могат да бъдат най-различни. Ако чо-
век се намира под контрол на Животинското си на-
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чало, то на него му е достатъчно да бъде провокиран 
с помощта на невидимото въздействие на странични-
те Същности в негативна посока (агресия, страх), за 
да се открие и да излезе от равновесие. Иначе казано, 
да се влезе в резонанс с него. А след това, използвай-
ки неговата енергетика, да се оказва непосредстве-
но влияние на неговите Странични същности, кои-
то всъщност започват да го управляват. Между дру-
гото, така действа и Кандука, за които ти спомена в 
книгата „Езоосмос“. Той провокира хората към нега-
тивизъм, след което поема управлението над тяхното 
съзнание. Тези знания, като инструмент за невиди-
мо влияние над хората, също са се използвали в древ-
ността и от жреците, както и от днешното Архонт-
ско жречество. Но не само Архонтите притежават да-
дените знания. Някои слипери също използват тези 
техники в своята работа. Та нали това е само един 
инструмент. Всичко зависи от това кой, как и за как-
ви цели го използва.

Анастасия: Пояснете, моля ви, за читателите, как-
во се случва с Предната и Задната Същности, когато 
страничните са толкова активни?

Ригден: Като цяло, може да се каже, че когато в чо-
века при доминация на Животинското начало актив-
но работят страничните Същности (а това е забеле-
жимо по проявата на същите негативни мисли или по 
емоционалния заряд на човека в разговорите му с дру-
гите хора), то Предната и Задната Същности, вместо 
своето истинско предназначение – помощ в духовното 
саморазвитие на човека – просто биват експлоатира-
ни от страничните Същности за техните цели. А по-
требностите на Животинското начало, както и всяка 
друга материя са едни и същи – борба за господство. 
В резултат на това Задната същност започва активно 
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да се рови в паметта за моменти, отнасящи се до раз-
лични жизнени ситуации, в който е налице наличие-
то  на борба за влияние, агресия, манипулация, кон-
центрация върху егоизма и така нататък. А Предната 
същност в това време практически не работи по свое-
то предназначение, само периодически активира чув-
ството на надежда за бъдещето, което с успех се преи-
начава от съзнанието (с шаблони и материалистичен 
начин на мислене) на човека в надежда за бъдещото 
му благополучие в материалния свят. Но виновният за 
създаването на такава ситуация е самият човек, тъй 
като той сам избира на какви мисли да отдаде предпо-
читание в своята глава.

Анастасия: А  ако у човека доминира Духовното на-
чало?

Ригден: Тогава всичко се случва по качествено разли-
чен начин. Човек е повече съсредоточен над контрола 
на своите мисли, над самовъзпитанието, над духовно-
то си развитие и самоусъвършенстването. В него ак-
тивно работи Предната същност и, благодарение на 
дисциплината на мислите, страничните Същности, 
да кажем така, изпълняват допълнителна функция 
на своеобразни Стражи. Тогава, даже ако постъпи от 
вън информация от агресивно и манипулативно ес-
тество, която Задната същност разчита, то тя не пре-
чи на човека, защото у него е активирана Предната 
същност. Той просто мислено игнорира тази информа-
ция. А контролираните благодарение на дисциплина-
та мисли от страничните Същности, всъщност, преду-
преждават за развитието на бъдещата нежелана ситу-
ация, а също така помагат в опознаването на невиди-
мия свят благодарение на своите възможности и взаи-
мовръзки с другите измерения. Затова е важно да бъ-
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деш Истински човек да живееш на позициите на Ду-
ховното начало.

Анастасия: Съдейки по себе си и по нашата група, 
когато хората се докосват с практическите познания 
на тези Същности, у тях първоначално могат да въз-
никнат различни емоции (от удивление до страх) от 
срещата, така да се каже със самия себе си в невиди-
мия свят. Възможно, поради навика от детството да се 
възприемат в ракурса на триизмерното идва и изнена-
дата да се видят в съвършено друг вид и обем от пози-
цията на други измерения.

Ригден: Това е естествено, защото на първите етапи 
на опознаване на своите Същности, човек все още не 
е преодолял своя навик, фиксиран в неговото съзна-
ние благодарение на житейския опит в триизмерния 
свят, когато всяко ново явление в него предизвиква 
борбата между две чувства: страха и обикновеното 
любопитство. Това, което победи, това и ще бъде ре-
зултата от познанието. Подобен род страх не е нищо 
друго, освен грешен избор, емоция от Животинско-
то начало, в което Личността влага силата на своето 
внимание и по този начин го материализира. Тряб-
ва да се притежава духовна свобода в познанието на 
света, тоест човек да бъде свободен от подобни стра-
хове чрез своя устойчив избор, самопознание, стре-
меж към висшия, духовен свят. По-опитния в духов-
ното познание човек не изпитва страх пред открива-
щия се пред него невидим свят. Той започва просто 
да използва тези знания, осъзнавайки, че наблюдава-
ните Същности са негови съставни части. Всъщност 
това е самият той в различни проявления в сложна-
та реалност.
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Анастасия: Да, както казва народът: „ Бог не дава 
нищо излишно“.

Ригден: Точно така. Наличието на тези същности е 
свързано с човешкия избор, по-точно със създаване-
то на условия за него, дарявайки Личността с опреде-
лена свобода. В това е и смисъла на цялата тази мно-
гоизмерна човешка конструкция. Ако не бяха същите 
тези странични Същности, не би имало и свобода на 
избора между желанията от материалния свят и ду-
ховните стремежи, между „доброто и злото“. Тогава 
човек независимо, че се намира в ограничени условия 
(заточен в материята), все едно щеше да чувства Ду-
шата си отвътре и целеустремено да върви към Бог. А 
благодарение на тези различни Същности той има из-
бора: да избере злото, агресията, завистта, гордостта 
и безкрайните желания на материалното или игнори-
райки всичко това запазвайки силата на своето вни-
мание, да се устреми в посока към духовното, жела-
ейки само едно – своето духовно освобождение и дви-
жение към Бог.

Духовното развитие на човека може да се сравни об-
разно с движението на кола, която от време на вре-
ме превърта колела. В началото съзнанието на човек 
често и безконтролно се превключва от едно емоцио-
нално състояние в друго. Това е сравнимо с новобра-
нец седнал зад волана бъркащ още педалите, къде се 
дава „газ“ и къде  „спирачка“. Дисциплината на ми-
слите и контрола на състоянието на своето съзнание –  
е тъкмо опита на човек да се научи да управлява себе 
си, своите емоции, желания, мисли и  да държи твърд 
курс към целта – своите жизнени позиции и главен из-
бор. Тоест осъзнато, с пълна отговорност да живее жи-
вота си, категорично ориентирайки се към духовно-
то направление и постоянно придържайки своя фокус 
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към него. Образно казано, това е стремежа да се упра-
влява колата към целта, независимо от леките превър-
тания на гумите. Естествено, колкото по често се кон-
тролираш и внимаваш по време на пътуването (а не 
се разсейваш на страни, отделяйки внимание на ми-
слите и емоциите от страничните Същности), толкова 
по-висока ще е скоростта на твоето движение (духов-
ното развитие).

Анастасия: Добър пример. Ако поразсъждаваме така, 
то болшинството от хората прекарват живота си не-
осъзнато в духовен план, отделяйки внимание глав-
но на мислите от страничните Същности. Така те по-
ставят пред себе си дребни житейски цели, например, 
да натрупат, украсят, купят, утвърдят своята времен-
на значимост в семейството, на работа, в обществото 
и така нататък. Образно казано, карат колата в кръг, 
безсмислено изразходвайки своето гориво (жизнена-
та енергия).

Ригден: Просто изживяват живота си според своя въ-
трешен избор, всъщност, ограничен, празен живот, 
който Архонтите са устроили за тях: да бъдат „робо-
ти“ от сутрин до вечер с ограничено съзнание, слаби 
интереси и житейски грижи. Но всичко това са усло-
вности, мощно разпространявани в света, за да нака-
рат човека да повярва в тях, да работи за тази измисле-
на система – една от програмите на Животинския раз-
ум. Всъщност човек сам се оковава в този материален 
свят, защото му е по-лесно да бъде роб в тази система 
на материалистични ценности, отколкото да добива 
със своя духовен труд истинската свобода, като личен 
пропуск за Вечността. Живота на човека е в неговите 
ръце, в неговото право на избор, в неговото желание 
да се самоусъвършенства и да работи над себе си.
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Анастасия: Да, още повече, че в нашия век на инфор-
мационните технологии за хората е достъпна най-раз-
лична информация от духовното наследство на раз-
личните народи, Който търси, винаги ще намери.

Ригден: Средновековният учен Омар Хаям, като чо-
век, който притежавал широк спектър от познания в 
различни области, започвайки от физика, математика 
и завършвайки с философията и свещените знания, 
има следните текстове:

„Нас Четиримата ни принуждават да страдаме,  
Карат ни – да се храним, и спим.  
Лишени сме ние от цялото, към първоизточника –  
В небитието отново ще се върнем“.

Анастасия: Омар Хаям е знаел за четирите Същно-
сти на човека?!

Ригден: (с усмивка) А какво ще кажеш за този ру-
баи?

Роден от четири стихии,  
                              прислушай се към новината,  
Дошла от друг свят, таен, не знаещ ни лицемерие-
то, ни лъжата!  
Ти звяр си, и човек, зъл дух и ангел даже;  
И всичко, вкупом в теб самия,  
                              от погледа ти скрито е в недрата.

Или този стих от Омар Хаям:

Кога от корена на щастието 
            расте тоз вечен стрък на тържеството,  
Когато дрехите убиват 
            както плътта убива на живота,  
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Не вярвай ти на свойта дреха,  
   таз движеща се шатра,  
Защото не са тъй силни тези четирима древни,  
                              които са опората ти и хомота.

Анастасия: Расте от корена на щастието вечен стрък? 
Това алегорично сравнение с „Лотосовия цвят“ в слън-
чевия сплит?! Шатрата показва пирамидалната струк-
турата. Четирите древни опори – оказва се, че това са 
четирите Същности. При това, тук са представени и 
основните митологични образи: звярът – Дясната същ-
ност, човекът – Задната същност от човешкото мина-
ло, злият дух – Лявата същност, ангелът – Предната 
същност. Удивително! И ако не знаех за Същности-
те, то така и щях да асоциирам тези думи с материал-
ни понятия. Оказва се, че хората не разбират и поло-
вината от тези знания,  отразени в стиховете на Омар 
Хаям.

Ригден: Те просто не си правят труда да надникнат в 
по-дълбокото познание, за да овладеят ключа към зна-
нията... Като продължение на разговора за човешка-
та структура, както вече казах, са се съхранили много 
сведения в културните, мистично - религиозните тра-
диции, митове и легендите от народите по света за съ-
щите тези основни четири човешки Същности с еди-
нен център – Душата.

Анастасия: Спомням си, веднъж ни разказахте за пе-
тте елемента на древните египтяни, представляващи 
човешкото същество: Ах, Бa, Кa, Хат, Ху. Записах това 
знание в книгата „Сенсей IV“. Удивително е как хора-
та реагираха тогава на тази информация, между дру-
гото, както и аз самата. Те все едно откриха нещо ново 
за себе си. Независимо от факта, че тези сведенията на 
древните са достигнали до наши дни, много читате-
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ли не са разглеждали понятието Душа именно в този 
контекст. Оставам с такова впечатлението, че знани-
ето все още го има, но ключът към него е бил изгубен 
във времето. А вашите обяснения дават на хората тък-
мо този ценен ключ към разбирането не само на сами-
те себе си и това, което се случва във външния свят, 
но и към тайните знания на древните съкровищници 
на човечеството. Така че хората могат да бъдат разбра-
ни: това, което днес им поднасят, като алтернатива на 
знанията за Душата – това е допълнение към учения-
та на една или друга традиционна религия, в основи-
те, на които са книгите на западната философия, къ-
дето много, както вече ясно осъзнавам, е написано от 
човешкия ум.

Ригден: Какво можете да се направи, когато хората са 
склонни да усложняват дори простото...

Анастасия: Така е... Но дори и в този случай, за чо-
века, който разбира в световен мащаб за какво става 
въпрос, не е трудно да отсее зърното от плявата на-
трупана с времето и да разбере същността, разбира 
се, ако притежава изконните Знания. В обществото 
просто е загубена първоначалната информация. От-
тук са и всички неприятности. Вашите сведения до го-
ляма степен обясняват основната същност на изкон-
ните Знания. Мисля, че на съвременните хора ще им 
бъде повече от „интересно“ да научат повече за себе 
си, за своите Същности, за Душата, за това, какво зна-
чение са предавали на тази информация  хората през 
всички времена.

Ригден: За съжаление, днес наистина тези сведения 
са усложнени и завоалирани под външните обреди, 
ритуали, призивите към четирите стихии, четирите 
посоки, към митичните духове, образите на зверове-
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те помощници, свързани с човека, в характеристики-
те, на които се подразбират знанията за тези човеш-
ки Същности.

Сакралните знания за Същностите са скрити в тай-
ните символи на много древни народи от Севера, Ев-
ропа, Сибир, Азия, Северна и Южна Америка, Афри-
ка. По-подробно са били запознати с тях тези, които 
са съхранявали свещените, духовни знания на един 
или друг народ и са притежавали техниките за опо-
знаване на невидимия свят: шамани, магьосници, 
религиозни жреци и така нататък. Така например, 
в шаманската митология (шаманството на северно-
азиатските народи, включително и Бурятия, Алтай, 
Монголия), която е тясно свързана с обредните риту-
ални практики, са се съхранили следните предста-
ви. Например, представата за шамана, като съще-
ство с нееднородна природа: наполовина човек и на-
половина птица, или същество във вид на лос, меч-
ка, благороден елен. Има също и такива сведения за 
зооморфните двойници на шамана, главният, от ко-
ито се нарича „майката - звяр“, т.е., майката на жи-
вотните.

Анастасия: „Майка - звяр“? Интересно откъде е про-
излязло това название.

Ригден: На първо място, според митологията на на-
родите от Северен Сибир (например евенките по по-
речието на река Подкаменна Тунгуска, Урал, речни-
те басейни на Об, Енисей) Вселената е представена 
под формата на женско начало, Великата Майка на 
света, Прародител на всички живи същества, Госпо-
дарка на Вселената и майка на зверовете. Вярвало се 
е, че белите шамани, извършвайки своето астрално 
пътуване до върховния небесен свят, са преминава-
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ли „през всички светове на Вселената“, за да придоби-
ят цялостност на своите магически сили, но основна-
та част от нея са получавали само от небесните вла-
детелки. По този начин те са били дарявани със съзи-
дателна сила свише, или, на наш език, със силата на 
Аллат, която им е била връчвана от небесната Гос-
подарка на света.

Второ, по-ранните свещени познания за невидимия 
свят са притежавали предимно жените, тъй като по-
ради своята природа те са чувствали невидимия свят 
много по-фино и интуитивно. С жената и женското на-
чало е свързано тайнството на сътворението, ражда-
нето на нов живот. С други думи, в древността духов-
ните, свещени знания са се съхранявали и предавали 
на бъдещите поколения основно от шаманки, а не ша-
мани. Впоследствие точно жените са смятани за по-
силни във владеенето на шаманските практики и из-
мененото състояние на съзнанието, отколкото мъжете. 
Учените вече са открили много древни женски гробни-
ци с различни култови предмети, украсени с кръстове, 
тайнствени символи, амулети с орнаменти, специални 
обредни предмети. Известни са много древни камен-
ни скулптури и рисунки на момичета с пуснати коси и 
„трето око“ на челото с определени знаци, свидетелст-
ващи за свещените знания. Нека вземем да кажем на-
ходките в Русия отпреди четири хилядолетия в Сибир, 
на бреговете на река Енисей, Лена, Ангара или пикто-
грамите по скалните склоновете на най-дълбокото езе-
ро на планетата – езерото Байкал.
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Рисунка 7. Петроглифи от Горен Алтай. 
(Кош-Агачкий район, Република Алтай, Русия).

Трето, Душата на човека, който са свързвали с ви-
сшите светове, се наричала, като правило, „майчина“. 
При същите тези народи от Севера, например, якути-
те до ден-днешен са се съхранили интересни сведения. 
В древни времена, техните предци са вярвали, че за да 
живее и мисли нормално един човек, в него трябва да 
присъстват придобитите при раждането съставлява-
щи души-кут: майчината душа (ийе-кут), жизнена и 
психическа сила (сюр), земна душа (буор-кут) въздуш-
на душа (салгън-кут). След смъртта на човека се счи-
та, че майчината душа и психическата сила (сюр) се 
връщат обратно към своите създатели, земната душа 
отива заедно с прахта в земята, а въздушната душа 
се разтваря във въздуха. У Шаманите всяка от тези 
души получава особено възпитание и особено въплъ-
щение.

Анастасия: Удивително. Жалко, че малко хора обръ-
щат внимание на археологическите и етнографските 
проучвания на малобройните народи по света. Оказва 
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се, че и при тях са съхранени тези същите знания, кои-
то в днешно време са толкова разпространени от рели-
гиите и съвременните вярвания. Вие разказахте за на-
родите от Северна Русия и си спомних, че някога в на-
учните статии, посветени на тази тема, намерих инте-
ресна информация. Например, якутите са имали осо-
бено отношение към определени животни, култовото 
почитане на които е било свързано с идеята за умира-
щия и възкръсващ звяр. Последния е бил почитан сред 
северните народи или под формата на свещена меч-
ка, или кит. Смятало се, че богът на Знанията (Билге 
Хаан) живее на седмото небе. В допълнение, у якути-
те е съществувал обред за „изготвяне на гнездо за ду-
шата на детето“, т.е. на специално осемстволно дър-
во за бъдещата Душа на детето са създавали специал-
но гнездо. В шаманската митология е присъствал мо-
тива за създаването на света от яйцето, съществува-
ла е представата за Душата, като птица, за съдбата на 
човека след смъртта, за Божия дар (кут-сюр), за кой-
то споменахте, определящ целия човешки път и още 
много от вече известните за мен, благодарение на вас, 
Знания. И най-забележителното е важната роля, коя-
то са отреждали на знаковата система под формата 
на специални орнаменти на дрехите, бижутата, маги-
ческите предмети. Това се отнасяло към тайните зна-
ния, подобно на други народи по света. Що се отнася 
до четирите Същности, то както казахте, при якути-
те също е съществувала представата за духовете - по-
мощници на шамана.

Ригден: Не само при Якутите, но също така и у много 
други народи има сведения за това. На разположение 
на шамана също са се намирали духовете – помощни-
ци, които в ритуалните песнопения са посочени като 
„сила“, „свита“, „войска“. Те често са се появявали под 
формата на зверове, риби, птици или духове, които пъ-
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туват в друг свят, с цел извършване на някакво дейст-
вие: съгласуване с други духове, заклинания, влизат 
в битки с духовете на болестта, пророкуване, достига-
не до желания обект, и така нататък. Знанията за че-
тирите Същности могат да бъдат намерени и в симво-
личните схеми, например, в части от шаманските дре-
хи, по които, образно казано, както и при отличител-
ните знаци на военните, може да се определи „звани-
ето“ на шамана, степента на неговите „астрални под-
визи“ и други подобни.

Например, в подножието на Урал, най-често срещани-
те композиционни схеми на елементите от ритуалното 
облекло и „образите“ на пермските шамани се явяват: 
птицата (Предната същност), гущера (Задната същно-
сти), две митични същества с почти еднаква приро-
да (Страничните същности) а в средата самият ша-
ман. Понякога върху тялото на гущера са рисували се-
дем риби, подчертавайки, в това число връзката с во-
дната стихия, броя на измеренията, както и паметта 
за получената информация. Интересно е да се отбеле-
жи, че върху гущерите са изобразявали стоящи само 
възрастни хора, именно тези, които вече са имали ми-
нало. От двете страни на шамана в схемата са разпо-
лагали, като правило, две митични същества. В ня-
кои случаи това е ясна индикация за Лявата и Дяс-
ната същности, посредством използването на тради-
ционни елементи, означаващи Животинското начало 
– раздвоени копита (много по-късно са започнали да 
изобразяват страничните Същности под формата 
на две животни или хора с брадви, ножове, стрели, 
оръжие в ръка).  В други случаи, това са били обозна-
чения право противоположни по функции – небесни 
владетелки на света, съчетаващи в себе си елементи-
те на женското тяло и женския лос (почитано свещено 
животно). Вярвало се е, че тяхната сила е в състояние 
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да пренася шамана в други измерения, включително 
и в по-висши. Понякога на тези образи са поставяли 
символа на Аллат под формата на полумесец с рога на-
сочени нагоре, вярвайки, че по този начин шаманът 
допълнително увеличава силата си. По-късно, заради 
желанието страничните Същности да бъдат подчини, 
така да се каже, за земни цели, тези понятия са запо-
чнали да се смесват, което може да се проследи от на-
личните изображения, оставени върху различни архе-
ологически артефакти.

Рисунка 8. Брошка на пермско-печорските шамани
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Подобна информация за петте елемента на човека 
може да бъде намерена и в други части на света. Има 
ги и в различни религии и вярвания. Дори и в така-
ва синкретична (от гръцката дума synkresis – синтез, 
synkretismos – съединение, в този случай се отнася до 
обединението на различните религии в една система) 
религия като вуду. Днес тази религия, благодарение 
на медиите е представена много едностранчиво, и то 
в отрицателна посока, затова и по-голямата част от 
нейните представители се свързват с черните магове 
и заклинанията. Религията Вуду се е появила на ос-
тров Хаити (което се намира в Карибско море, разде-
лящо Северна и Южна Америка) сред население, пред-
ците, на което са били преселници от племена в За-
падна Африка, принудително преселени на острова 
като роби. Така че, в свещените възгледи на жители-
те от остров Хаити, архитектурата на духовната същ-
ност на човека се състои от пет компонента. А именно: 
физическото тяло (някогашни отгласи от знанията за 
Дясната същност); духа на това тяло, дарено от Вели-
кия Змей на име Дамбалла (отгласи от знанията за Ля-
вата същност); специален канал, който свързва чове-
ка с неговата звезда на небето (отгласи от знанията за 
Задната същност); „Големия добър ангел“, което обо-
значава в тяхното разбиране жизнената сила (отгласи 
от знанията за Предната същност); „Малкия добър ан-
гел“ (Душата, това са отгласи от знанията за центъра 
на човека). И най-важните части на човека се смятат 
тези два „ангела“, именно за тях вярващите най-много 
са съпреживявали. Дори обикновената смърт за тези 
хора не е толкова страшна, както перспективата по-
ради заклинание на черните магьосници завинаги да 
изгубят Душата си или да се окажат странстващ дух, 
или пък да станат безволево зомби, изпълняващо за-
поведите на магьосника. Според техните вярвания се 
смята, че ако магьосникът успее да улови в плен „Ве-
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ликия добър ангел“, то той лишава човека от жизне-
на му сила и той умира. За лишаването от жизнената 
сила, което, между другото, е ехото на минали знания 
за действията на Кандука (човек загубил своята човеч-
ност, хранещ се с жизнената енергия на хората).

В религията вуду има и традиционни за африканска-
та митология божествени персонажи като Легба. Той 
олицетворява Изтока и слънцето, смята се за посред-
ник между света на смъртните и света на духовете, 
Пазителя на Портите към подземния свят, чрез който 
се осъществява комуникацията между хората и духо-
вете. Едно от имената му е – Господаря на кръстопъти-
щата. Според дахомейската митология Легба е седми-
ят син на Маву-Лиза, този същия глава на пантеона 
на боговете, за които вече споменах.

Анастасия: Това е когато разказвахте за 72-те изме-
рения, за спиралата, за дахомейската митологична 
змия Айдо-Хведо, която в ролята си на слуга е носила 
този бог (Маву-Лиза) в устата си по време на акта на 
сътворението на света?

Ригден: Да. В мита се споменава, че само Легба знае 
езика на Маву и езиците на своите братя, на всеки от 
които върховният бог е дал специален език. Легба ин-
формира Маву за всичко, което се случва в „царство-
то“ на неговите шест братя.

Анастасия: С други думи, това се отнася за шестте 
измерения, за информационните структури, взаимо-
действащи между измеренията, целостта на работата 
на четирите Същности по време на познаването от чо-
века на по-високите измерения?
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Ригден: Точно така. Когато се е извършвал ритуал 
или обред, свързан с призива на един или друг бог от 
тази религия, водещият е рисувал на земята с брашно 
или със зърна индивидуален символ на (веве) бога, към 
когото е насочено обръщението. Благодарение на това 
до наши дни са се запазили символите, в които се съ-
държат знанията, включително и за четирите Същно-
сти, въпреки, че съвременните поклонници на дадена-
та религия интерпретират това вече по свой начин.

 
Рисунка 9. Схема на символа «Легба».

За съжаление, отдавна е променен фокуса от духов-
ното към потребителското отношението на тези Зна-
ния. Това не се отнася само за дадената религия, а и 
за другите. Образно казано, някога на хора е била да-
дена опората (Знания), за да успее човек, опирайки се 
на нея, да достигне до върха на духовното си самоусъ-
вършенстване. Но да работи над себе си духовно, да 
се променя – това е много по-трудно, отколкото да за-
лъгва своя ум с прелъстяващите илюзии на материал-
ния свят. Човешкия мързел и празния ум са превър-
нали тази опора в подръчен инструмент, с който да 
си построи временно жилище - землянка, разменяйки 
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пътя към Вечността за „препъникамъка“, същността, 
на който е прах. С други думи, хората са се опитвали 
егоистично да променят изконните Знания за своите 
временни нужди, без да се притесняват за тези, които 
ще дойдат след тях. И все пак, поради факта, че в сво-
ето време тези Знания са били разпространени сред 
много народи от древния свят, живеещи на различни 
континенти, сега техните отгласи могат да бъдат на-
мерени в различни краища на Земята.

Например, при индианците от Северна Америка от 
племето навахо в такива обреди, както церемонията 
на „Светия път“, се използват някои свещени симво-
лични изображения, съставени от фин цветен пясък, 
които бива разпръскван в края на церемонията. При 
възможност обърни внимание на пясъчната картина 
„въртящи се греди“, създавана за свещеното песнопе-
ние наречено „Нощен път“.

Рисунка 10. „Въртящи се греди“ 
(свещено изображение на племето навахо)
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На тази картина ще видиш и Центъра, и правилна-
та свастика (движението Аллат към разширение), и 
четири двойки мъжки и женски духове (йеи), обърни 
внимание в какво положение са ръце им. Във вярва-
нията на народа навахо, към висшите йеи се отнасят 
шест мъжки и шест женски божества, а всички тради-
ционно са разделени на четиринадесет вида. Смята се, 
че всички те са свързани със събитията от времето на 
Сътворението. Също така в картината „Въртящи се 
греди“ присъства и символично изображение на че-
тирите Същности, където страничните Същности са 
изобразени като духове Пазители, Задната същност 
олицетворява минало с четири идентични знака (кои-
то указват времето – четвъртото измерение). A Пред-
ната същност е представена под формата на главния 
йей с чанта от катеричка – Говорещия бял бог (Тихия 
говорещ), защитник на хората. Той се свързва с изто-
ка, зората и житните растения. И цялата тази картина 
обгръща в своеобразен полукръг главната женска йеи 
– богинята-пазител на дъгата, която включва в себе 
си останалите йеи и символизира небесно-земния път. 
Това е стилизиран символ на Аллат.

Анастасия: Комплексна картина, съдейки по вашия 
разказ. Получава се, че тук са включени знанията как-
то за човека, така и за Вселената.

Ригден: Абсолютно. Споменатите четири Същности 
с център – Душата, съществуват и в Азия, особено в 
древнокитайската митология. Такова събирателно по-
нятие като „У ди“ представлява пет митологични пер-
сонажа, всеки от които на свой ред има свои помощни-
ци. Този термин е бил използван от древните китай-
ци като обозначение на „абстрактните духове на петте 
стихии“. „У ди“ се споменава в древната книга „Чжоу 
ли“ („Чжоуска ритуална книга“). Различните древни 
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автори - философи са разгадавали понятието „У ди“ 
според своите разбирания: някой е писал, че това са 
„петте божества“, друг – „петте императора“, трети – 
„великата петорка“. Във всеки случай, това понятие е 
приравнявано със символа на петте направления (че-
тирите посоки на света и центъра).

Тези символи са били толкова важни в ритуални-
те традиции на древен Китай, че техните изображе-
ние са били практически навсякъде: на емблемите, на 
знамената, в изкуството, в архитектурата (включител-
но и на могилните барелефи). Те са били разполага-
ни в определен ред, свързан с определен ритуал. На-
пример, знамената, всяко от които е било маркирано 
с един от символите на „Петте направления“, по вре-
ме на военен поход войската ги е носила в определен 
ред. Отпред, като символ на Предната същност, са но-
сили знамето с образа на Чжу-няо („червена птица“) – 
символ на юга, посоката, която китайците са почита-
ли най-много. Отзад, като символ на Задната същност, 
са носели знамето с образа на Сюан-у (костенурка, об-
вита от змия) – символ на севера. Отляво, като сим-
вол на Лявата същност, са носили знамето с образа на 
Цин-лун („Зелен дракон“) – символ на Изтока. От дяс-
но, като символ на Дясната същност, са носели знаме 
с образа на Бай-ху („Бял тигър“) – символ на Запада. 
Но на добре осведомения човек му е достатъчно да пог-
ледне на характеристиките на тези събирателни поня-
тия, за да разбере за какво всъщност става въпрос, от-
читайки особеностите в мирогледа на дадения народ.

Анастасия: В действителност, този, който е устано-
вил тези традиции, очевидно е знаел повече за неви-
димия свят... А и понятията са доста познати... Вие ка-
захте, че понятието „У ди“ се е приравнявало със сим-
вола на петте посоки на света, петте божества. А пе-
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тия владетел, центъра на тези четири посоки на све-
та, четирите божества, случайно не се ли явява Хуан-
ди („жълтия владетел“)?

Ригден: Абсолютно, Хуан-ди, или духа на име Хан-
шу-ню („гълтащия пръчка“). Въплъщение на неговия 
дух е еднорога  – символ на центъра.

Анастасия: В действителност, това е прототипа на 
обозначението на Душата –  център в невидимата 
структура на човека и указание на нейната връзка с 
Предната същност (символът, на която е еднорога).

Ригден: Нека погледнем по-отблизо характеристики-
те на тези персонажи. Хуан-ди означава не само „жълт 
владетел“, но също и „блестящ (излъчващ светлина) 
господар“. Този символ на центъра е смятан факти-
чески за върховното небесно божество. Той е бил изо-
бразяван с четири очи, четирилик. Тази традиция се е 
появила още от древните китайски шамани, които по 
време на свещените ритуали са поставяли върху себе 
си съответната маска с четири очи. Защо е бил изо-
бразяван именно символа на четирите очи? На пър-
во място, това е свързано с условното изображение на 
четирите Същности. А на второ място, защото при из-
пълнението на определени медитативни техники чо-
век получава така нареченото всевиждащо зрение на 
видимия и невидимия свят: едновременно виждане на 
всичко, което се случва наоколо, а понякога и в други 
измерения. Тези възможности са недостъпни за обик-
новеното човешко зрение в обичайния триизмерен 
свят. Но само, когато човек промени своето състояние 
на съзнанието, за неговото вътрешно зрение отпадат 
всички прегради.
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Анастасия: Да, това вътрешно зрително възприятие 
е впечатляващо, особено когато тъкмо започваш да 
опознаваш невидимия свят от такава „цялостна перс-
пектива“. Спомням си как преди двадесет години, ко-
гато с приятелите постигахме тези практики, колко 
бях потресена от този мой първи опит. Доста необи-
чайно беше да наблюдаваме процесите и да изпитва-
ме напълно непознато чувство на вътрешно „зрител-
но“ възприятие. Но още по-впечатлена бях от възмож-
ността за получаване на цялостна картина за кой да 
е обект, както за външната, така и за вътрешната му 
структура, както и съпътстващата информация, с ко-
ято той (обекта) граничи... Между другото, току-що ми 
напомнихте, откъде за първи път научих за този пер-
сонаж – Хуан-Ди. Някога отдавна вие ми казахте за 
това, че човек трябва да се научи да мисли правилно, 
споменахте за древния медицински трактат „Хуан-ди 
ней цзин“...

Ригден: Китайската традиция свързва началото на 
лечението и медицината като наука, тъкмо с името Ху-
ан-ди. Да, и самият медицински трактат „Хуан-ди ней 
цзин“ се превежда като „Книгата на Хуан-ди за въ-
трешното“. Всичко външно, физическо се ражда от въ-
трешното. Между другото, според легендите, сподвиж-
ника на Хуан-ди наричан Цан-цзе (според други вер-
сии Фу-си) е създал йероглифното писмо, т.е., свеще-
ните писания в знаци. Между другото, и този култу-
рен герой е бил изобразяван върху древните барелефи  
с четири очи, като символ на особената прозорливост. 
Според преданието, той е успял да състави знаците, 
защото проникнал в дълбокия смисъл на следите от 
птиците и зверовете. Сега си спомни за това, че ша-
маните обикновено изобразявали Същностите на чо-
века като „птици и зверове“ и съпостави тази инфор-
мация с това, което вече знаеш за знаците. За тайни-
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те на знаците ние ще говорим по-късно. А сега за чи-
тателите само ще кажа, че всеки символ – това е носи-
тел на доста обширна информация. В допълнение, съ-
ществуват особени знаци, които са способни да оказ-
ват конкретно въздействие, но за тях повечето съвре-
менни хора дори не подозират, въпреки, че тези знаци 
в изобилие присъстват в обществото. Знаците играят 
огромна роля не само в света на шестте измерения. Те 
са сравними със стартовия механизъм, предизвикващ 
определени действия...

Анастасия: Да, имайки предвид моя практически ме-
дитативен опит – това е безспорен факт.

Ригден: Но нека се върнем по-подробно към раз-
глеждането на символите на четирите Същности, 
както и сакралния център в представите на древ-
ните китайци. Символ на центъра е бил еднорога 
(цилин). В описанията го наричат „прекрасен звяр“, 
който  ходейки по земята не повреждал дори стрък-
че трева, не наранявал и мравка, който можел даже 
да лети и да ходи по водата, както по земята. Той е 
олицетворение на добротата и човечността, символ 
на единството. Между другото, в древните текстове 
еднорога често се споменава наравно с елените, по-
точно като своеобразен техен лидер. Това са отгла-
си от сказанията за небесните елени, които са при-
съствали в шаманските митове на различни наро-
ди. В преданията съществуват разнообразни опи-
сания на това митично създание, където различни-
те части от тялото му са оприличени с части от тя-
лото на различни животни. Но всичко това се явя-
ва характеристика, указваща структурата на чети-
рите основни Същности, в които се заключава даде-
ния център. Например, споменато е, че шията му е 
като на вълка, опашката като на бик, копитата като 
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на кон. Вълкът – това е традиционен символ на Ля-
вата същности, бикът – на Дясната същности. Ко-
нят в митологичните представи често се свързва с 
движението във времето и извън него, движението 
през измеренията, световете, като същество, възсе-
днато от някакъв божествен ездач или културен ге-
рой. „Копитата на коня“ тук символизират не само 
функциите на Задната същност, но и на странич-
ните Същности (Животинското начало), които при 
съответния контрол и в изменен режим на работа 
изпълняват ролята на активни помощници, свърз-
ващи с други измерения и светове. Вярвало се е, че 
еднорога бил връзката между силите Ин и Ян (ци 
– мъжкото начало и лин – женското начало). В да-
оистките предания се споменава, че върху белите 
еднорози яздели безсмъртните. Всичко това са об-
разни сравнения на Знанията, които са замаскира-
ни в митовете, по-специално Знанията за невиди-
мата структура на човека, неговата духовна съста-
вляваща, реалните възможности в познаването на 
невидимия свят.

Освен това, скритият символ на Предната същност в 
древен Китай е бил владетеля на юга Чи-ди, въплъ-
щение, на който се счита Чжи-няо (Чжуцяо), което оз-
начава „червена птица“. Той е бил сравняван с пре-
красната китайска цар-птица Фенхуан, наричана на 
запад Феникс. Тази птица-чудо, за разлика от драко-
на се е явявала въплъщение на женското начало. Тя 
се е считала за посланик на Небесния владика, олице-
творяваща божествения вятър, свързвана е със солар-
ния (слънчев) символ в природата, въплъщение на чо-
веколюбието. Според легендата тя живее в „източно-
то царството на съвършените хора“. Появата и е било 
знак за настъпването на мира и просперитета. Съглас-
но сказанията, на тази птица летят безсмъртните. От-
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ново, знаейки за характеристиките на Предната същ-
ност и нейната връзка с невидимия свят, е разбира-
емо защо именно в такъв ракурс се е описвал мита за 
този символ.

Скритият символ на Задната същност е бил владете-
ля на севера – Хей-ди („черният господар“), т.е. дух на 
име Се-гуанг-цзи, което означава „запис на хармони-
ята и светлината“. А сега си спомни за функциите на 
Задната същност: тя се явява пазител на информа-
ция, отговорна е за „тунелирането“. Владетелят на се-
вера е бил свързан със стихията на водата. Интерес-
ното е, че за въплъщението на духа Хей-ди се е счита-
ла костенурката, обвита в змията (Сюан-у). Този сим-
вол е бил забранен.

Като цяло, трябва да се отбележи, че костенурката, 
както и змията, също заема специално място в китай-
ската митология. Тя е свързана с митовете за Вселена-
та и Земята (като материален свят). Смята се, че косте-
нурката въплъщава цялата Вселена. Формата на кос-
тенурката произлизаща от куполообразната и броня 
се асоциира с древния китайски образ на Света – кръг-
ло небе, а плоската броня (пластрона) – с плоската ква-
дратна земя. С други думи, свещените знаци на кръ-
га (Небесния свят) и квадрата (земното, материалния 
свят), които древните са познавали още преди поява-
та на този асоциативен образ.

Не е случайно „Сюан-у“ в превод от китайски озна-
чава „тъмна войнственост“. Работата е там, че гор-
ната броня на костенурката (небесния свят), както и 
нейната долна плоска част (земния свят), са свързва-
ли с бронята („у“ – „войнственост“), а цвета на сюан 
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– черен с червен оттенък. Последният е служил като 
асоциация с невидимия свят. В действителност, този 
древен образ на костенурката, обвита в змия, е оз-
начавал борбата в невидимия свят между небесните 
сили на Аллат (изпъкналата горна част на бронята 
наричана – карапакс) и силите на материалния свят 
в лицето на Животинския разум (плоското дъно, до-
лната част от бронята на костенурката – пластрон). 
Всичко това се е случвало в единна Вселена, която 
има спираловидна структура (змия с ярко изразена 
пръстеновидна структура, обвиващ костенурката). 
Не е случайно, че в последствие в китайската мито-
логия се е появил персонаж, който са нарекли Сю-
ан-у – „Тъмния воин“, който е имал съответната ем-
блема. Той често е бил изобразяван с красиво лице, 
коси, падащи до раменете, в черна роба с колан, укра-
сен с нефрит, с меч в ръка, стоящ бос върху костенур-
ка, увита в змия. Всеки елемент от образа е служил 
като символ на определено духовно знание. Именно 
последното – духовното Знание и служенето на Во-
лята на Духовния свят са били олицетворявани с ис-
тинската войнственост. В народната традиция обра-
зът на този воин е бил почитан като божество, про-
гонващо злите духове.

Анастасия: Днес хората не разбират истинския сми-
съл на древния израз „истинна войнственост“. А ис-
тинната войнственост за човека – това изобщо не е 
проява на агресия, ненавист или гняв във видимия 
свят. Истинната войнственост – това е проява на сила-
та на духа на Воина в борбата срещу своето Животин-
ско начало или Животински разум, това е характерис-
тика на борбата в невидимия свят описвана в преда-
нията, посредством светлината и тъмнината.
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Ригден: Абсолютно вярно. Лош е този войн, който не 
се усъвършенства в битката... Така че, връщайки се 
към темата. Скрития символ на Дясната същност в 
древнокитайска митология е бил владетеля на запа-
да Бай-ди („бял владетел“), тоест дух на име Чжао-
цзюй, което означава „призоваващ и отблъскващ“. 
Въплъщението на този дух е бил Бай-ху („Белият ти-
гър“) – звярът, който предизвиква страх във всяка зла 
твар, покровителят на Запада. Между другото, бели-
ят тигър (скритият символ на Дясната същност) и зе-
ления дракон (скритият символ на Лявата същност) 
в средновековен Китай били рисувани върху порти-
те на даоистките храмове като Стражи. Те били почи-
тани като двойка духове – пазители на портите. Като 
се има предвид, че Дясната и Лявата същности също 
така изпълняват ролята на активатори на емоциите и 
мислите от Животинското начало, техните функции 
на Стражи и охраняваната от тях „порта“ са имали 
свещено значение. Последното е означавало: без да по-
беди в себе си тези двама Стражи, човек не може да 
влезе в духовния свят.

И накрая, скрития символ на Лявата същност е бил 
господарят на Изтока Цан-ди („зеленият владетел“), 
т.е. дух на име Лин-вей-ян („чудотворен, могъщ, гле-
дащ нагоре“). Въплъщение на този дух е бил Цин-лун 
(„зеленият дракон“). Изображения на зеления дракон 
заедно със символите на трите други посоки на све-
та има на много могилни барелефи и стени на над-
гробни структури. Интересното е, че в народните кар-
тини, имащи заклинателен характер и благопожела-
телен смисъл може да бъде срещнат зеления дракон 
в качеството му на помощник на бога на богатството. 
При това драконът е бил изобразяван като разпръск-
ващ богатство, пълнещ своеобразен рог на изобилието 
(специална „ваза, събираща съкровища“) с прекрас-
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ни перли, излъчващи пламъци, както и злато, сребро, 
корали. Богът на богатството, който са изобразявали 
било то седнал или стоящ върху дракон или тигър, е 
бил особено почитан от търговците. Постоянен атри-
бут на китайския бог на богатството в народните кар-
тини, задължително е бил дракона, който свързвали 
с парите. Отново, ако цялата тази информация се съ-
постави с характеристиките на Лявата същност (хи-
трост, горделивост, измама, желание за тайна власт), 
то се появява съвсем друг смисъл на това сказание.

Следва да се отбележи, че в Древен Китай зеленият 
дракон е бил много добре познат и, както може да се 
каже днес, персонаж със сериозен пиар (реклама). На 
хората той е бил представен като символ на пролетта, 
промяната, Изтока. Но това вече е смяна на поняти-
ята, асоциативно сливане с популярен по-рано в пле-
мената по-древен и важен в митологията образ, съеди-
няващ в себе си чертите на птица (и по-късно човеш-
ко лице) и змия. Този образ в древнокитайска митоло-
гия е представен, например, в архаичното женско бо-
жество Майка - прародител Ню-йва (Нюйва, жена леко 
плъзгаща се в другия свят, като водата имаща връзка 
със земния и небесния свят). В легендите са я нарича-
ли творец на всички неща и хора. При това, според ле-
гендите, първа тя е сътворила момичето, гледайки 
своето отражение във водата, а след това и много дру-
ги смъртни – мъже и жени. Съединявайки последните, 
тя ги е заставила да продължат своя род самостоятел-
но и им е възложила отговорността за отглеждане и 
възпитание на децата. В космогонията на югоизточен 
Китай на нея е отредена главната роля на творящо бо-
жество. Смятало се, че тя е притежавала свръхестест-
вени сили и за един ден е можела да направи 70 превъ-
плъщения. Това е отглас от Знанията за 72-те измере-
ния, за това, че божеството създава от 72-то и 1-то из-
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мерения, и тези промени влияят на останалите 70 из-
мервания. Тя  била свързвана и с победата над черния 
дракон (явяващ се въплъщение на нечестивото зло), с 
възстановяването на космическия баланс, който бил 
нарушен вследствие на катастрофата, при която са се 
разрушили четирите края на земята.

Нещо повече, именно на това божествено творческо 
женско въплъщение е бил присъщ синьо-зеленият 
цвят. В митологията на различните народи той е оли-
цетворявал стихията на водата и женското космическо 
начало. Това е особен цвят, който указва за определе-
ни постижения в духовните практики. За него ще раз-
кажа по-подробно малко по-късно. А сега само ще отбе-
лежа, че дори и в традиционните представи на китай-
ците зелено-синята част от цветовия спектър се явява 
един единен субект и се обозначава с йероглифи, кои-
то съвместяват значението на „зелен“ и „син“.

Майката - прародител Нюй-ва често е била изобразя-
вана заедно с подобното на нея същество Фу-си (Фуси) 
с тяло на човек и опашка на змия вместо крака. При 
това телата им са били преплетени. Хората, които не 
притежавали свещените знания, са интерпретирали 
това преплитане като съпружеска близост. В действи-
телност, в много случаи, особено в по-древните изо-
бражения на подобни божествени персонажи, ясно се 
проследява предаването на Знанията за света, както 
и за медитативните инструментите, използвани от чо-
века за постигане на висше духовно състояние. Тях-
ната символика често е била свързвана с кръга и ква-
драта.



275

Рисунка 11. Прародителите на света и човека 
Нюй-ва и Фу-си съгласно древнокитайската ми-
тология (изображение върху коприна; VII век от н.е. 
Турфан. Провинция Синцзян: артефакта е открит в 

1928 г.) 

На картината са изобразени Майката - прародител 
Нюй-ва и културния герой Фу-си. Техните тела са спи-
раловидно преплетени в три и половина оборота. В 
контекста на дадената картина, този символ отра-
зява знанията, както за спираловидната структу-
ра на Вселената, така и за медитативната техни-
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ки за достигане от човека едно от стъпалата на съ-
вършенството – състоянието на духовно просветление 
(пробуждането и издигането на завъртяната в три 
и половина оборота „Змия Кундалини“ от основата 
на гръбначния стълб към чакрата „Хилядолистник“). 
Около Нюй-ва и Фу-си са изобразени 72 различни по раз-
мер и форма „въздушни мехурчета“ в качеството си на 
обозначение на 72 измерения на Вселената. В част-
ност, това е представено от 71 въздушни мехурчета и 
едно (72-то, разположено между „змийските опашки“, 
– най-голямото и сложно в своето устройство). Меж-
ду човешките лица на „прародителите“ са разположе-
ни четири измерения, което указва за основните изме-
рения за човека (триизмерното пространство и време-
то, в които се ражда и живее човешката Личност из-
вършвайки своя избор) а също така и четирите основни 
човешки Същности, свързани с другите измерения. Над 
главите на божествата се намира кръг, в който е за-
творено птиче краче с нокти, указващо връзката с аб-
солютно различната среда – небесния (духовен) свят.

Основоположник на цивилизацията, културният ге-
рой Фу-си, който е смятан според легендата за брат, а 
по-късно и съпруг на Нюй-ва, също съчетавал в се себе 
си черти птици и змия. Въпреки че по-рано, докато все 
още бил герой от епосите на племената, той е бил изо-
бразяван именно във вид на птица и почитан като бо-
жество на Изтока. Между другото, името му означа-
ва „устройващ засада на жертвени животни“. За Фу-
си, както вече казах, са се съхранили сведения като 
за първия създател на йероглифното писмо (запис със 
знаци). И вече много по-късно започват да го наричат 
„драконообразен“ и да го свързват с легендите за лун-
ния дракон и „драконовите основи“.

Има и друг интересен момент. На Древната китайска 
митология са присъщи различни космологични мито-
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ве, включително и за създаването на подреден свят, 
благодарение на божественото женско начало (силите 
Аллат). Но какъв е акцента днес? Съвременният свят 
знае, че в основата на китайската митология и филосо-
фия лежи принципът на „Ин-Ян“, т.е. мита за формира-
нето на света като борба между двете начала, „от една-
та страна разрушаващата, а от другата страна възста-
новяващата върховната хармония на битието“. Както 
казват съвременните философи – „принципът на идея-
та за динамичното равновесие на алтернативните тен-
денции“. С други думи, в днешния свят новите поколе-
ния вече не знаят за първоначалната митология, къ-
дето е показано началото на зараждането на света от 
духовните сили, и неговото подредба от божественото 
женско начало. „Основополагащата“ китайска филосо-
фия започва с утвърждението на идеята за дуалност-
та на света, единството и борбата на двете противопо-
ложни начала, а именно, от етапа на проява на матери-
алния свят, силите на Животинския разум и тяхната 
„борба“ със съзидателното божествено начало. Въпро-
сът е защо днес по целия свят е разпространен имен-
но този мит и се утвърждава именно този доминиращ 
принцип? Мисля, че на интелигентните хора не ще им 
бъде трудно да намерят отговора на този въпрос, още 
повече на тези, които имат основните Знания.

Така че, в митологията проявлението на дракона Цин-
лун в света е било представяно само като щастливо 
предзнаменование. Изображенията на зеления дракон 
са популяризирани като имащи благоприятен сми-
съл и носещи несметни земни богатства. Дори поня-
кога във военните походите знамето с неговия образ е 
било носено пред войската, а знамето с емблемата на 
белия тигър, съответно, зад войската. Въпреки това, 
ако проследим корените на този пиар, ще видим, че те 
водят към древно окултно тайно общество „Зелен дра-
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кон“, което от древни времена съществува на терито-
рията на Китай и твори тайни, не съвсем добри дела 
по целия свят.

Анастасия: Да, аз споменах за това окултно общество 
в книгата „Сенсей – IV“, когато описвах малко извест-
ните факти за събитията и хората, които са довели до 
Втората световна война. В действителност, както вие 
съвършено точно тогава отбелязахте, всичко е абсо-
лютно ясно за тези, които знаят.

Ригден: Безусловно. Между другото, относно военни-
те походи. Особената символика и знаци, активиращи 
агресия в масите, знаещите за това управници (поли-
тици) и жреци от древни времена използвали във во-
енните походи, изобразявайки ги върху знамената и 
щитовете. И това е било не само в Китай, но и в други 
страни. Вземете, например, асирийското царство, ко-
ето сегашните историци наричат първата световноиз-
вестна държава, основана на кръвта и завоеванията.

Анастасия: М-да, историята, за съжаление, все още 
се пише под диктата на идеология на Архонтите: фо-
кусира се не върху първите с духовните си постиже-
ния общности в света, а именно, на първите общества, 
основани на агресията и завладяването на чуждите 
земи.

Ригден: Е, възможността за промяна на ситуацията 
е в ръцете на самите хора... Така, какви са били бой-
ните обозначени на асирийската войска? По принцип 
това е пресечен кръст в кръг с вертикална напречна 
линия и две животни на всяка от страните, или стре-
лец, насочващ стрела на ляво или на дясно. С други 
думи, символи и знаци, указващи за активирането на 
страничните Същности!
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Рисунка 12. Примери на символи указващи активацията на 
страничните Същности: 

1),2),3) – бойни знаци на асирийската войска;  
4) монограм на Константин Велики  

(фрагмент от барелефа на мраморен саркофаг от IV в. 
Намерен в римските катакомби)
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Анастасия: Асирийските бойни знаци? Точно така! 
Чела съм за тях, след като споменахте за монограма на 
Константин Велики – Хризмата (Лабарум) – символа 
на халдейската космология. Хризмата е била използ-
вана от последните римски императори, като военно 
знаме до разделянето на Римската империя на Запад-
на и Източната част (Византия). Още тогава всички 
тези щандарти и знамена са се използвали за улес-
няване на командването и контрола над войските. И 
ако говорим за Асирийското царство, то всичко става 
ясно. В определен период от време, Вавилон, откъдето 
са родом жреческите халдейски кръгове е станал част 
от Асирия, а и самите асирийци са изповядвали рели-
гия, подобна на религията на вавилонците...

Да, невероятно е, че хората не виждат очевидното. В 
крайна сметка и по време на управлението на Кон-
стантин Велики, и след това, този агресивен знак (мо-
нограма на Константин Велики), който отдавна е бил 
използван по време на военни действия са започнали 
да използват широко и в религията. Сега той е поста-
вен в много градове по света, вижда се от много хора. 
Та това си е война без обявяване на такава! Някой оче-
видно е знаел повече за този знак, когато го е предста-
вял на Константин, като символ на новата държавна 
религия във влиятелната в този момент в света дър-
жава.

Ригден: За съжаление, това е така. Много хора, кога-
то отиват в религиозния храм на религията, към коя-
то се причисляват, практически не забелязват какви 
знаци и символи ги заобикалят и с каква цел са били 
поставени там. Но те ясно усещат тяхната работа по 
своето състояние. Просто никой не им разказва за ис-
тинското значение на тези знаци, разбира се, че чо-
век дори няма да се опита да разбере това „натрапчи-
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во“ психологическо състояние. Човек смята, че това е 
нещо естествено, тъй като го е изпитвал многократно, 
попадайки на такива места.

И ако се вгледате внимателно, на такива места чес-
то може да видите най-различни знаци, при това как-
то активиращи Духовното начало в човека, стремежа 
към Бога, така и Животинското начало чрез събужда-
нето на подсъзнателните страхове. Много често в кул-
тово - религиозните институции, знаците, които вли-
яят отрицателно на психиката са много повече от зна-
ците, които насърчават развитието и укрепването на 
Духовното начало в човека. Защо? Всичко се основа-
ва на целите и задачите, а именно в манипулативните 
техники на определена религия – практики, наследе-
ни от религиите на миналото и усъвършенствани през 
вековете. В тези технологии първото правило – това е 
невидимата подготовка психиката на последователя 
за въздействие над подсъзнанието му по такъв начин, 
че безропотно да изпълнява завоалираните команди 
на манипулатора, при това  мислейки, че прави това 
по своя собствена воля.

Анастасия: А знаците – това са тъкмо онзи инстру-
мент за влияние, който  безотказно въздейства върху 
подсъзнанието на всеки човек.

Ригден: Абсолютно. Хората разполагат с тези знания 
от древни времена, достатъчно е да погледнете рисун-
ките и символите от епохата на палеолита. За съжа-
ление, към днешна дата с тази информация си служи 
не по-голямата част от хората, като е било в далечно-
то минало, а само тези, които се намират по върхове-
те на управлението на народите по света. Но ситуаци-
ята е поправима, стига да има желание от страна на 
болшинството хора. Така че, психиката на индивида 
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чрез подсъзнанието ясно улавя това въздействие на 
знаците, тъй като структурата на психиката се осно-
вава на несъзнателното. Съзнанието в този случай из-
пълнява функцията на подчинен. А знаците въздейст-
ват, така да се каже, върху архетипната съставляваща 
на психиката на индивида. Тяхното действие се осно-
вава на податливостта на индивида към неосъзнато-
то внушение.

Какво се случва, ако в такива култово - религиозни 
институции се намират предимно отрицателни зна-
ци? Човек отива в такава институция, като правило, 
тогава, когато в него назрява вътрешната необходи-
мост (ако се изключат присъщите за някои народности 
масови религиозни празници или събития, когато хо-
рата традиционно „за компания“ със своите приятели 
и роднини посещават храмовете). С други думи, кога-
то е налице духовен изблик, но Личността не може да 
осъзнае какво точно се случва с нея. Естествено, така-
ва потребност интуитивно води там, където човек оч-
аква да получи отговори на своите вътрешни въпро-
си, затова насочвайки се към такава институция, той е 
отворен за диалог, т.е. у него вече има определена сте-
пен на доверие към служителите на религията.

Ако човек попадне в религиозно заведение, където са 
поставени най-вече положителни знаци, засилващи 
възприятието на Личността към дълбочинните чув-
ства от Духовното начало, то това би го вдъхновило 
още повече, би увеличило чувството му на Любов, бла-
годарност към Бога, би породило в него състояние на 
безстрашие, разширено състояние на съзнанието, ця-
лостно възприятие на света. Разбираш ли в какво е 
разликата? Човекът не би изпитвал фанатизъм или 
бурни емоции с викове „Алилуя“ в пристъп на масова 
истерия, предизвикана от голямото желание на тъл-
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пата да спаси тялото си и да заживее в него завинаги 
(между другото, след такива емоции от Животинското 
начало човек, останал насаме със себе си обикновено 
изпитва празнота и опустошение). А иначе той би усе-
тил пълнотата на пробуждащите се дълбочинни чув-
ства, които дават чувство на осъзнатост, духовен при-
лив на енергия, зареждане с желание за творчество 
в името на спасението на Душата си, а не на тялото. 
Това е един пример за това как би трябвало да изглеж-
дат нещата сега, ако човешкото общество действител-
но имаше духовен ориентир в развитието си. Но забе-
лежи, всичко в света се случва точно обратно. Защо? 
Защото в основата на създаването на всяка религия 
като институция за управление на масите е властта и 
манипулацията, замаскирани като „духовни грижи“ 
за хората. Ето защо, днес, в повечето случаи, отрица-
телните работни знаци в такива култово - религиозни 
институции са много повече от положителните.

Когато в такива институции са поставени предимно 
негативни знаци, то те просто пренасочват този духо-
вен тласък на човека, така да се каже, като през при-
зма, за която вече говорехме, в посока на пробуждане 
в него на подсъзнателни страхове, материални жела-
ния, активиране на някоя от страничните или задна-
та Същности. Тези знаци създават дисбаланс в психи-
ката, стесняват съзнанието и нагнетяват у индивида 
състоянието на страх, безнадеждност и сервилно пове-
дение. В такова състояние всяка информация се въз-
приема на вяра. Не големия брой положителни знаци 
в такива места стимулират в човека надеждата за бъ-
дещето, желанието за живот. Като правило, в религи-
озните институции това е стандартната формула на 
подобна комбинация от знаци, която подготвя човек 
към последващи словесни внушения от страна на слу-
жещите на една или друга религия.
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Рисунка 13. Символи на свастики (дясна и обратна - лява)  
в орнаментиката на интериора и екстериора на  

различните религиозни учреждения.



285

В резултат на тази негласна, предварителна обработ-
ка чрез знаците, повишаващи последващите вербал-
ни внушения, последователите, включително и въз-
растните, интелигентни хора с висше образование, на-
учни степени, стават доверчиви като деца. Те са гото-
ви да възприемат всякакви истории от хора, облечени 
в религиозни дрехи, дори без да вникнат в същността: 
къде текат внушения от Животинския разум, а къде 
са истинските зърна, стимулиращи тяхното духовно 
израстване.

Анастасия: Да, в такова състояние на „безизходност“, 
паника на „давещия се“, човек се вкопчва във всяка 
подадена сламка... Значи, първо в индивида се про-
вокира страх, а след това манипулатора демонстрира 
способите за избавяне от този страх, при това в изгод-
на за него светлина.

Ригден: Да. Това може образно да се сравни с това, ко-
гато поставят човек в килия, заплашвайки и биейки го 
до състояние на психически срив. А след това му из-
пращат съкилийник, които обещава да го освободи от 
това заточение, видите ли, защото знаел как. Естест-
вено, човека му се доверява, изпитвайки увереност и 
вяра, че той ще го избави от страданието, започва да се 
отнася с почит и уважение към новия си „приятел“, за-
щото той му дава чувство на надежда, а по-точно под-
държа илюзията за бързото му освобождение. Но забе-
лежи, съкилийника само обещава, но действително не 
прави нищо, за освобождаването на човека, защото той 
самият е „роб“, който просто си върши работата.

Така е и в религията, нейните служители, са като „съ-
килийници“, които все още са далече от своята собст-
вена свобода. Но те, пропагандирайки своята религия, 
с убеденост твърдят, че човек няма никакъв шанс за 
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освобождение, освен ако не е привърженик на тяхно-
то учение и който трябва да спазва всички техни пра-
вила и ритуали (да бъде „вечен спонсор“, политиче-
ски електорат, изпълнявайки волята на техните жре-
ци). Човек, слушайки обещанията на такива религиоз-
ни „съкилийници“ за своето спасение в крайна смет-
ка е готов да изпълни всяка тяхна молба, считайки 
това за „свой дълг“, „свое желание“, „свое съзнател-
но участие“. Този механизъм на манипулация е ефек-
тивен, докато е скрит от човешкото съзнание. В края 
на краищата, манипулатора никога няма да признае 
своите действия. А ако това е усъвършенствана във ве-
кове система, то често служителите на една или дру-
га религия сами не осъзнават, какво именно правят, и 
на кого в действителност служат.

Анастасия: Като цяло, скритата манипулация на ре-
лигиозните жреци, преследващи целта да подчинят 
на своята власт колкото се може повече хора, се заклю-
чава във факта, че в началото създадат в човека под-
ходящи условия и източник на страх, а след това игра-
ят ролята на посредници за временно разрешение на 
възникналия вследствие на тази обработка вътрешен 
конфликт у него, естествено, в изгодна за тях форма. 
Колкото по-неразбираемо е това за хората, колкото по-
малка е степента на осъзнаване на това, което се случ-
ва с тях, толкова по-голям става страха от това непо-
знато, което му внушават. Освен това, този процес за-
тваря в един порочен кръг вниманието на Личността 
върху себе си. Колкото повече страх успеят да всеят 
жреците на техните поробени от идеологията после-
дователи, толкова по-силни стават властта и автори-
тета им, поддържани от същия този народ.

Ригден: Да, просто се разиграва истинска манипула-
ция на човешките чувства, при това в полза на Жи-
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вотинския разум. Подобни знаци, отрицателно въз-
действащи върху психиката (например, знака за аг-
ресия, обратната свастика), се намират в такива ем-
блематични институции обикновено в полезрението 
на миряните. Въпреки това, те са разположени така, 
че да не акцентират вниманието върху себе си, ако 
не знаеш за тях. Те могат да бъдат вписани в детайли 
и декорации на външния интериор, в храмовите сте-
нописи, подови елементи, дърворезбата, скулптурата, 
както и да са приложени върху предметите и облекло-
то на свещениците и така нататък.

Рисунка 14. Символи на обратна свастика в детайлите  
на интериора и екстериора в различните религиозни  

заведения.

Трябва да се разбере, че всеки човек на подсъзнател-
но ниво улавя голяма част от информацията от ви-
димия свят, дори и да е съзнателно фокусиран върху 
нещо свое. Така че, човек посещава такива места, ко-
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гато у него възникне вътрешна потребност за това, по 
време на духовен изблик или когато желае да се из-
бави от своите вътрешни (душевни) страдания, кои-
то, в действителност, са резултат от продължителна-
та доминация в него на Животинското начало. В таки-
ва моменти човек е отворен и търси помощ. Но вмес-
то духовна помощ в повечето случаи на такива места 
той получава материалистични подмени и своеобраз-
но заключване на състоянието си в един порочен кръг. 
А именно: отрицателните знаци засилват у него под-
съзнателни страхове, служещите на религията доба-
вят към това своите стандартни вербални внушения, 
благодарение, на което у човека се формират опреде-
лени материални желания и стремежи. Човек фокуси-
ра върху това силата на своето внимание. А това, от 
своя страна, усилва още повече влиянието на негови-
те задна и странични Същности.

Анастасия: Да, отрицателно въздействащите зна-
ци също така провокират и стимулират допълнител-
но механизми у хората (внушения, подражание, вза-
имно емоционално заразяване), присъщи на спонтан-
ното стихийно поведение на масите. Това са инстру-
менти за активно влияние върху психиката на хората, 
създаващи съответно емоционално напрежение. А ок-
ултните служители, с помощта на вербално въздейст-
вие просто формират кулминацията и развръзката на 
тези емоции в изгодната за тях посока. По този начин 
се осъществява изкуствено създадена психологическа 
обвързаност, привързването на вярващия в една или 
друга религия, неговата лична идентификация с да-
деното общество.

Ригден: Точно така. Така, че въздействието на зна-
ците върху човека – това е просто физика. Процеса на 
работата им може да се сравни с бутон, който включ-
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ва лампичка. Хората щракват върху него, когато им е 
необходимо да създадат определени условия за своя-
та работа (да създадат изкуствено осветление в тъм-
ната стая). И в същото време изобщо не разбират как 
всъщност се случва целия този процес, какво всъщ-
ност представлява електричеството и каква е негова-
та истинска природа. Има няколко знака, които още 
от древни времена са били използвани, за активира-
не на Животинското начало у човека. Естествено, че за 
обществото активацията на подобни знаци не вещае 
нищо добро. Но хората сами избират на какви емоции 
и мисли да отдават предпочитанията си  влагайки в 
тях силата на своето внимание.

Анастасия: Да, прословутия човешки избор…

Ригден: Такава манипулация е свойствена не само 
на религията, но и на много окултни общества (ла-
тинската дума „o��ultus“ означава „скрит“). В по-
вечето случаи тези общества привличат тези, ко-
ито копнеят да притежават свръхестествени сили, 
за да задоволят егото си. Между другото, ако хора-
та обърнат внимание на историята на развитие на 
тайните общества от агресивен тип, стремящи се 
да постигнат „неограничена власт“, то ще забеле-
жат, че дори и имената на много от тях са свързани 
с образите на Дясната или Лявата същности. На-
пример, тайните общества „Дракон“, „Ягуар“, „Ле-
опард“, „Тигър“, „Вълк“. Нещо повече, за тяхна мис-
тична основа служат ритуали, свързани с Лявата и 
Дясната същности. Тяхната същност е допълнител-
но да подсилят човека с характеристиките и „свръх-
естествената сила“ на един или друг агресивен, по-
читан в това общество звяр. Водеща роля тук иг-
рае тъкмо личния избор на членовете на тези обще-
ства, тяхната идеологическа или религиозна вяра, 
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както и древните магически техники за използва-
не на възможностите на Лявата и Дясната същно-
сти, които, като правило, знае само върхушката на 
тайното общество. Това е един от многото приме-
ри за това как духовното познание е узурпирано от 
отделни личности и се използва в извратена форма 
за постигането на земна власт и лични материални 
цели. Както са казвали древните, робът има само 
един Господар, а властолюбивият човек има толко-
ва от тях, колкото хора има допринасящи за изди-
гането на неговата земна власт, и духовете, способ-
стващи низвергването на душата му.

Анастасия: За кой ли път се убеждавам, колко е ва-
жно повечето хора да разбират „кой, кой е“ в този свят, 
да могат да правят разлика между истински духовно-
то и материалистичната подмяна, Истината от лъжа-
та, Доброто от злото...

Ригден: Да, тогава човечеството щеше да има пове-
че шансове да избегне катастрофалните последици 
за цивилизация като цяло. В крайна сметка, прави-
лата на играта в материалния свят, включително и 
за окултните сили, се основават на избора на само-
то човечество, или по-скоро на неговото мнозинство. 
Тези или другите окултни сили само провокират, или 
инициират какви да е действия, т.е. просто старти-
рат програмата на едната или другата Воля. Но тези 
програми хората сами въплъщават в живота си спо-
ред своя избор, извършвайки съответните действия, 
губейки за това времето на краткотрайния си живот 
и изразходвайки сила, предназначена за спасението 
на Душата си.
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За това, за да се различават Истината от Лъжата, е 
необходимо да се работи върху себе си, да се следи за 
своите мисли, техния контрол, да се учиш да виждаш 
света от гледната точка на Наблюдател от Духовното 
начало. Много хора, които са в търсене на духовното, 
дори не разбират как системата на Архонтите насочва 
умовете им в обратната посока, заставяйки ги да губят 
години и енергия за материални удобства, временно-
то, вместо за реалното спасение на своята Душа. Днес, 
за съжаление, повечето хора избират властта на Жи-
вотинския разум, който ги е прелъстил с материални-
те си желания. Те несъзнателно въплъщават неговата 
воля чрез погрешния си избор в посока временното и 
безсмисленото, и със собствените си ръце подкрепят и 
засилват властта на Архонтите.

Виж какво се пропагандира в света, как всичко се из-
опачава, какви подмени се правят? Навсякъде около 
нас има единствено реклами и призиви, насърчава-
щи множеството материални желания стимулиращи 
Егото. Но човек преследва не толкова материалното, 
колкото усещането за притежаване на тази илюзия, 
желанието да намери дългоочакваната стабилност в 
своя вътрешен свят. Но тази стабилност зависи един-
ствено от вътрешната работа над себе си, от духовно-
то самоусъвършенстване, а не от външните обстоятел-
ства. Един прост пример, затвори очи и си представи, 
че имаш всички дворци, корпорации и власт над на-
родите. След това отвори очите си, огледай се и ще ос-
ъзнаеш, че това е една илюзия, която бързо е приклю-
чила. Така и животът ще пролети и всичко ще свърши 
много бързо. Струва ли си в името на тази илюзия да 
утежняваш положението на собствената си Душа, да 
се обричаш на продължителна, послесмъртна агония, 
мъчения през вековете под формата на кълбо от нега-
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тивни емоции, които си натрупал и формирал в себе 
си преследвайки илюзиите на Животинското начало?

Достатъчно е да се загледаме в обкръжаващия ни свят, 
какви подмени извършва Животинския разум за тези, 
които изглежда желаят да се движат в посока на ду-
ховно си  самоусъвършенстване, но в същото време се 
стремят и към материалното. Повечето от тези хора 
са нестабилни в намерението си, техните духовни им-
пулси лесно се пренасочват в руслото на материали-
стичните интереси. Обърни внимание към какво се 
стремят в ежедневието си и на какво отдават своето 
внимание, определяйки го като най-важно? Кой е за-
грижен за увеличаване на личното си влияние върху 
хората, утвърждаването на собствената си значимост, 
трупането на печалби от духовното познание, кой е 
ангажиран с постоянното очистване на организма си, 
кой спори до посиняване за вегетарианството, кой е 
фокусиран върху намаляване на теглото, кой се уп-
ражнява в различни системи „за подобряване на здра-
вето си“ с егоистичните амбиции и празнено вътреш-
но съдържание. Някой се е вкопчват в секти, религи-
озни движения, отново ласкаейки ушите си с лъжливи 
обещания за възкресение в любимото си тяло. Някой 
медитира, придобивайки богатство, късмет, щастие и 
здраве. Някой поради господството в него на Живо-
тинското начало, от глупост започва сам да се смята 
за „просветен“ и осведомен по много „духовни въпро-
си“, комбинирайки известните му техники за медита-
ция, бъркайки грешното с праведното. А какво е в ос-
новата на всичко това? Горделивостта, утвърждаване-
то на собствената значимост в триизмерния свят, тай-
ното желание за власт над някого.

Анастасия: Да, подмените днес се случват в свето-
вен мащаб. Достатъчно е да погледнете какви имен-
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но психо-техники се пропагандират в обществото и се 
популяризират от световните медии. Та това са най-
вече обичайните архонтски техники, така да се каже, 
„медитации“ на масите за привличане на материал-
ни блага.

Ригден: Тъжното е, че повечето хора дори не си зада-
ват въпроса защо се култивира именно такава мате-
риалистична насоченост? Защо за пиара на тези идеи 
не се жалят пари, купувайки необходимите „автори-
тетни“ мнения на известни по целия свят хора? Защо 
тези идеи винаги се въртят около задоволяването на 
потребностите на любимото ни тяло, създавайки око-
ло себе си комфорт и егоистичен микросвят на себе-
любеца? Отговорът е прост: за да подражават хората 
на това поведение и да отделят времето и усилията на 
живота си, грубо казано, за един по-вкусен банан, при 
това да е с блестяща обвивката. Обаче, както във всяка 
лъжа, никой не казва какви последствия очакват чове-
ка след това, когато той загуби живота си, като глупа-
ва маймунка в търсене на вкусни банани, а любимо-
то му тяло, както всяко животно, умира. И като Лич-
ност, не ще се освободи от своите страдания и твърде 
скъпо ще му се наложи да заплати за напразно изжи-
вяния живот.

А какво представлява ежедневната духовна работа 
над себе си? Това е преди всичко навик да се контро-
лират собствените мисли, а не да се осъждат чуждите. 
Човекът, като правило, често забелязва проявленията 
на Животинското начало в другия човек. Но не се за-
тормозява с наблюдение към самия себе си, не се опит-
ва да разбере своите реакции външните и вътрешни 
провокации от Животинското начало, не счита за не-
обходимо да работи усилено върху себе си всеки ден.
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Само променяйки се вътрешно и работейки върху себе 
си, могат да бъдат разбрани реалните процеси на ви-
димите и невидими светове, съзнателно да се върви 
по духовния път. С други думи, вътрешните промени 
трябва да бъдат, преди всичко, в самия човек, в това 
е смисълът на духовното развитие! Всичко останало е 
второстепенно. За тялото, както и за всяка друга ма-
шина, безусловно трябва да се полагат грижи, но само 
за да се постигне целта. Нищо повече. Трябва да се 
знае и да не се губи от поглед истинската цел в живота, 
която е духовното освобождение. Това е най-важното 
за всеки човек. Когато човек започва да познава себе 
си, той започва да познава и своята сложна структура, 
нейното предназначение. Може да се каже, че всичко 
способства за това, човек да направи своя съзнателен 
избор, да стане ново Духовно Същество. В това прео-
бразуване важна роля играят неговите четири основ-
ни Същности. 

Анастасия: Да, при различните народи по света има 
достатъчно богати сведения, запечатани в различни 
ритуали, мистични практики, свещени предания от-
носно четирите Същности и духовния Център. Меж-
ду другото, според различни легенди, всеки народ е 
разполагал тези четири Същности, ориентирайки 
Предната същност в определена част на света. Бихте 
ли обяснили на читателите този момент. Защо хора-
та обитаващи различните краища на света, са имали 
свое разбиране за тази ориентация?

Ригден: Най-общо казано, ориентацията на четирите 
Същности в определена посока на света, като и свърз-
ването им с определени цветове и така нататък, е за-
висело от традиционните местни предпочитания, оби-
чаи и общи вярвания на един или друг народ, които 
са се утвърдили през вековете въз основа на свещени-
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те легенди на техните предци. Например, за китай-
ците югът се е считал за най-почетната посока на све-
та, затова са разполагали символите, съответстващи 
на Предната същност в тази посока. За Шаманите на 
северните народи (Сибир) основната посока по време 
на изпълнение на ритуали, на където сочело лицето 
им (Предната същност), като правило е бил Север. А 
за шаманите от южните и източните народи на Азия 
– на Юг или Изток. За индианците от Мезоамерика – 
основната страна на света се е считала Изтока или За-
пада, в зависимост от местните традиции на различ-
ни племена. В общи линии, на където хората традици-
онно се обръщат с лице, изпълнявайки духовна прак-
тика, религиозен ритуал, церемония, и така нататък, 
това е и посоката на тяхната Предна същност. Разбира 
се, четейки митологията, е необходимо да се разбере 
къде свършва народния фолклор и къде започва реал-
ното  знание, защото с течение на времето се натупва-
ло много наносно, объркване от човешкия ум, главно 
поради буквалното разбиране на асоциативни приме-
ри. Но, все пак и днес могат да се намерят много инте-
ресни сведения, включително и по отношение на тай-
ното знание за четирите Същности на човека.

Анастасия: Подобни знания могат да се намерят в то-
темите, митологичните представи на народите от Ев-
ропа, Азия, Африка, Америка...

Ригден: Така е. В повечето случаи малките наро-
ди, които живеят на различни континенти, благода-
рение на своята продължителна изолация и липсата  
на контакт (поради неблагоприятни климатични ус-
ловия или недостъпност до местата на пребиваване за 
пътешествениците) с представителите на „цивилизо-
ваното общество“  са успели да съхранят знанията на 
своите предци. Това в известен смисъл ги е спасило, 
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тъй като „цивилизацията“ не е имала представа за съ-
ществуването на тези народи и техните култури. Съ-
ответно, техните уникални знания не са били напъл-
но унищожени с „Огън и меч“ от поредната нова доми-
нираща в „световната цивилизация“ религия, както 
се е случило с древните знания на другите народи.

Анастасия: Да, както се казва, няма зло без добро. 
Затова пък сега имаме една чудесна възможност да 
сравним това, което някога е било и това, което е сега, 
както и да си зададем въпроса защо представителите 
на всички съвременни религии твърдят, че единстве-
но те притежават „духовните знания“ и никой друг в 
света. Ако подходим обективно към този въпрос и го 
анализираме в състояние на разширено възприятие 
на света, то става очевидно, че Знанията навсякъде са 
били едни и същи, единствено хората са им придали 
различни форми и са ги нарекли „свои“.

Всяко обновено духовно Учение, в действителност, се е 
формирало на базата на основните тайни знания, ко-
ито са се давали в миналото на различните народи. И 
само тогава, когато жреците видоизменяли това Уче-
ние и го поставяли в рамките на доминираща рели-
гия, се е изменяла и идеологията. Всъщност, те са сте-
снявали възприятията на народите по света, въплъ-
щавайки и провокирайки в масите фанатизъм, безум-
но унищожение на наследството на предците и всич-
ко това, което не е отговаряло на каноните на новата 
религия.

Ригден: Безусловно... Но бих искал да отбележа, че 
въпреки работата на жречеството за унищожението 
на духовното наследство на различните народи, въ-
преки внушението на новите поколения, че всички 
предишни вярвания са „отстъпничество и ерес“, ос-
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новните знания за четирите Същности са се запазили 
в тайните знания на почти всички настоящи светов-
ни религии. Това може да се види от косвените при-
знаци за това, което днес се предлага на масите в уче-
нията, философиите, идеологиите на една или друга 
религия. Трябва да се разбере, че жреците на коя да е 
религия ще налагат на масите, само това, което им е 
изгодно, това, което ще укрепва властта им сред хора-
та, а не всички тези знания, които предшественици-
те им някога са заимствали от други популярни рели-
гии. Още повече жреците никога няма да разпростра-
няват сред масите изначалното духовно Учение, което 
независимо води човека към духовното освобождение. 
Но въз основа на привлекателните духовни зърна на 
това Учение, жреците формират една или друга рели-
гия. При формирането на самата религия, като инсти-
туция на властта, много от изначалните знания в Уче-
нието се изменят в полза на религиозната власт на съ-
щите тези жреци.

Например, да вземем будизма. На пръв поглед, четей-
ки общата философия на будизма, изглежда, че тази 
световна религия поставя акцент именно върху са-
мостоятелното познание на човека върху света и себе 
си. Та нали в нея за масите са представени най-раз-
лични практики, „водещи към просветлението“, кой-
то, между другото, са били формирани на базата на 
знания от други доста по-древни Индийски религии. 
Но това чувство трае до тогава, докато не се сблъскаш 
с реалностите на днешния ден в тази религия, както и 
с жреческата структура на тази световна религия. Ако 
човек не прави разлика между своето Духовно начало 
и своето Животинско начало, ако не вижда подмени-
те от Животинския разум, ще му бъде трудно да раз-
бере в какво се крие уловката и съществената разли-
ка между първоначалното учение на Буда и самата бу-
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дистка религия, която, така да се каже, си е присвои-
ла това учение.

Така че, за четирите човешки Същности се споменава 
и в общо индийската свещена традиция и в будистката 
религиозна интерпретация на учението на Буда. Към 
висшите знания в религиозните учения за медитатив-
ните практики в индуизма и будизма се отнасят: при-
добиване на интуитивно знание – свръхсъзнание (на 
санскрит  „абхиджня“), познаване на света чрез осо-
бено изменено състояние на съзнанието, състояние на 
цялостност, обединение („самадхи“). Придобиването 
на интуитивното знание се тълкува като постигане на 
истината, единство в света, достигане тъждеството на 
петте категории: ясно виждане, ясен слух, притежа-
ване на свръхестествени способности, четене на чуж-
ди мисли, памет от минали животи. Споменава се, че 
съвършеният човек е способен да влияе на целия този 
материален свят, включително до седмото измерение, 
или както е записано в древните индийски трактати 
„да се въплъти до небесата на Брахма“, защото пътя 
към „Небесата на Брахма“ започва с отказ от при-
вързаността към Шестте Свята на Страстите на 
„Колелото на живота“...

Анастасия: В действителност, в това равенство на 
петте категории се излагат резултатите от работата с 
четирите основни Същности и центъра (Личността). 
И, тук се разглежда резултата от определен етап от ду-
ховната работа на човека, когато тези Същности вече 
се намират под негов контрол, а човека се доближава 
до състоянието на изход от шестте измерения.

Ригден: Точно така. Човек, работейки върху себе си, 
променяйки и усъвършенствайки се в духовна посока, 
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достига определени ефекти, които му дават допълни-
телни възможности в познанието на света.

Анастасия: Да, например, Личността (центъра) в 
процеса на усвояване на духовните практики, при-
добива способността за „ясно виждане“, т.е. съ-
зерцание с вътрешното зрение от гледната точка на 
Наблюдател от Духовното начало на каква да е форма, 
независимо от разстоянието и времето, както и вижда-
не на истинската същност на събитията и явленията. 
Това действително е така, изхождайки от моя над два-
десет годишен практически медитативен опит, както 
и опита на тези хора, с които съм имала честта да по-
стигам Вашето Учение, тези изконни духовни Знания, 
за които вие разказвате. Такова ясно виждане предпо-
лага, едновременно съзерцание на обекта в различни 
измерения, разбиране на първопричините за поява-
та му, преобразуването му и така нататък. Достигай-
ки такова състояние на интуитивно знание, човек ос-
ъзнава как да си служи с Предната същност, ко-
ето, от своя страна, проявява в него способността да 
разбира, интуитивно да чувства всяко същество от по-
зицията на наблюдател на Духовното начало, както и 
да влиза в контакт с него, независимо от разстояние-
то и времето.

Ригден: Точно така. В религиозното тълкуване на бу-
дизма това е определено като придобиване на божест-
вен слух (ясен слух), което позволява да се разберат 
хората, говорещи непознати езици, чуване на звуци 
от света дори на големи разстояния. Работата е там, че 
звукът, според индийската митология, е своеобразен 
символ, свързан с космическите ритми. „Възприема-
щия звуците на света“ – този, който ги познава и знае 
как да извлече космически ритми. Смята се, че всичко 
е взаимосвързано и е пронизано от тънки космически 
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вибрации. Изменяйки себе си, малката си сфера, чове-
кът изменя голямата сфера.

Анастасия: Е, по принцип е така, човек, който съди 
за явленията на света в рамките на възприятие от 
триизмерния свят, ще разглежда това като придоби-
ване на „божествен слух“. В действителност, знани-
ята за четирите Същности са отразени в будистко-
то философското учение, макар и в малко по-укра-
сена форма, и още повече, ако вземем предвид спо-
менатите категории (ясно виждане, ясен слух, при-
тежаване на свръхестествени способности, четене 
на чужди мисли, памет от минали животи), се оказ-
ва, че всяка от тях посочва възможностите на даде-
ната Същност.

За това мога да съдя от практическия опит на нашата 
група. Например, когато усвоявахме техниката на ме-
дитация за „тунелирането“, в която се задейства Зад-
ната същност, ние имахме възможността да научим 
своето минало и дори частично да се „вземе“ информа-
ция от миналите животи на своите субличности. Във 
философията на будизма под придобиване на „памет 
от минали животи“ се разбира „познаването на свои-
те минали раждания и паметта за своите предишни 
временни състояния“.

А що се отнася до Лявата и Дясната същности, то 
имаме много добър нагледен пример – това е духовна 
работа на тези четирима войни, които вие обучавахте 
в изкуството на война на Хелиарите. Тогава и раз-
брах как контрола над Лявата същност разкри-
ва у човека такива способности, като знание и чете-
не на чужди мисли. Като цяло, това е не само разкри-
ване на способностите, но и чувствено възприемане 
на структурите на финия свят, както и влияние чрез 
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тях. Аз нагледно видях как обуздаването на Дясната 
същност със строг контрол над своите мисли и опре-
делени медитативни практики водят до ефект върху 
грубата структура на света, разкриването на някои 
„свръхестествени“ възможности, които, всъщност, са 
само страничен ефект, придобит в хода на духовно-
то развитие.

Но най-вече бях поразена от духовната сила на тази 
четворка: придобиването на отлични професионал-
ни навици не разклатиха техните духовни устои, ко-
ето, за съжаление, не може да се каже за някои други 
хора, с които трябваше да работя в следващите гру-
пи. Разбира се, че имаше различни неща, включител-
но и поучителен опит от обучението. Например, две 
години упорита работа на моята група дадоха кон-
кретни резултати. Но това също така разкри факта, 
че някои хора от групата, в действителност, не бяха 
готови да разкрият в себе си тези феноменални въз-
можности. Тяхното съзнание бе  моментално запле-
нено от успеха, чувство за собствена значимост, гор-
деливостта. Те започнаха тайно да мечтаят за своите 
перспективи, свързани с човешкия свят. Общо каза-
но, случи се преминаване към Животинското начало. 
И най-важното е, че се е загуби искреността и жела-
нието за постигане именно на духовната цел. Прос-
то започна словесно прикритие с благородни намере-
ния на фона на явните атаки от Животинското нача-
ло. Дори и малкия успех, в действителност приведе 
до загубата на контрола над Животинското начало. 
Но в същото време, това бе добър урок за тези, кои-
то умеят да се учат от своите грешки и здраво се при-
държат към духовната посока. Такъв опит дава въз-
можността в последствие да се върви по духовния път 
по-зряло и осъзнато.
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Ригден: В действителност, минавайки етапа на опо-
знаване на Дясната и Лявата същности, човек, вместо 
да ги контролира, рискува сам да попадне под контро-
ла на тези много интелигентни Същности, съблазнен 
от желанието да притежава невидима сила и власт над 
останалите хора. И вследствие, да се увлече в това, 
пропилявайки остатъка от живота си в постигане на 
временни резултати, при това губейки възможността 
за своето освобождение, изхода от цикъла на прераж-
данията. Това е един вид капан за хората, които из-
питват колебания относно своя главен избор. 

В тази връзка, има една интересна притча за търсе-
нето на съкровища. „Някога един Мъдрец минавайки 
през едно село казал на хората живеещи там, че под 
техния главен площад са скрити несметни съкрови-
ща. Който ги намери, ще получи не само несметно бо-
гатство, но и никога вече няма да бъде същият. Хора-
та се зарадвали на тази новина, водели дълги дебати 
и обсъждания и в крайна сметка решили всички за-
едно да изкопаят тези съкровища. Те се въоръжили с 
инструментите и се захванали за работа. Но минало 
известно време, а очакваният резултат от техния труд 
го нямало и ентусиазма на жителите започнал да спа-
да. Първи започнали да напускат тези, които само го-
ворили много и не правили нищо за намирането на 
съкровището, и само се опитвали да учат другите как 
да работят. Те били последвани от хората, които тази 
тежка работа бързо изморила. Те решили, че тези съ-
кровища не си струват тези усилия. Другите хора за-
почнали да  намират парчета от керемиди, стари съ-
дове, старинни монети. Те скрили тези находки от ос-
таналите, смятайки, че това е истинското съкровище 
и бързо напуснали работата. Други пък просто се на-
слаждавали на търсенето, вярвайки, че в това е само-
то съкровище, споменато от Мъдреца. Но минало вре-
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ме, а около тях всичко било както преди само камъна-
ци и кал. Тогава радостта им секвала, както и на тези 
преди тях изоставяйки своето търсене, защото се оказ-
вали слаби духом.

Времето си вървяло, много от останалите хора запо-
чнали да се съмняват в успеха на търсенето и да ми-
слят, че са станали жертва на заблуди и митове. Жи-
телите започнали да напускат един по един място на 
разкопките. И едва тези малцина, които  били устре-
мени към целта и упорито работили, накрая намери-
ли своето съкровище. Но след като го намерили, ни-
кой в селото повече не ги видял. А тези жители, кои-
то участвали в търсене на съкровището, но не го на-
мерили, до края на дните си се оправдавали и обяс-
нявали постъпка си, защо тогава не останали с всич-
ки. В края на краищата, това е бил шанс да променят 
своя жалък живот към по-добро. Някои от тях посвети-
ли остатъка от дните си в скитане, търсейки този Мъ-
дрец, който им открил тайната, за да разберат как из-
глеждали тези съкровища, къде могат да ги намерят и 
как да ги овладеят“.

Така че, съкровищата олицетворяват самото духов-
но преобразуване на човека. Но за да го достигнем, 
трябва да работим усилено върху себе си всеки ден. 
Не всички, прелъстени от перспективния път, стигат 
до неговия край, защото пътя предполага вътрешни 
промени. Първите, които напускат пътя, са тези, кои-
то говорят много, но нищо не правят, за да се проме-
нят. След тях, следват тези, които търсят лесни побе-
ди. След това, от духовния път се отклоняват и тези, 
които се изкушават от откритите пред тях способно-
сти за удовлетворение на своята собствена значимост 
в този свят. След тях – тези, които намират удоволст-
вие в самия процес на търсене на смисъл в живота, но 
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не разбират самите себе си и в резултат на това не на-
мират нищо. Отклоняват се от духовния път и тези, 
които се съмняват в себе си, в Мъдреца, който е от-
крил пред тях духовната Истина, както и в самата ис-
тина. Всички тези хора интерпретират духовния път, 
така, както им е изгодно в този материален свят. И 
само този, който върви с чистота и искреност на наме-
ренията до края, прилагайки постоянство в своята ду-
ховна работа и преобразувайки се всеки ден, само той 
намира в живота своите духовни богатства, които му 
дават възможност да отиде в друг свят. Смисълът на 
тази притча е такъв: често, следвайки духовния път, 
хората търсят личен успех в този временен за тях свят,  
вместо своите духовни съкровища, които им откриват 
пътя към Вечността.

Анастасия: Да, това е истината на живота, която е 
била актуална не само в древни времена, но и сега... 
Всеки прави своя избор.

Ригден: Така че, на практика – това е сериозно из-
питание. Едно е да се четат религиозни легенди и да 
се мечтае за това как ставаш „духовен човек“, досущ 
като  героите от тези легенди, а съвсем друго е реал-
но да работиш върху себе си всеки ден, занимавай-
ки се с духовни практики, контролирайки своите ми-
сли. В будистките трактати умението на човека да 
контролира свръхестествените си способности се на-
рича притежание на „чудесни сили“. Там се говори и 
за това, че съвършеният човек може да влияе на све-
та „въплъти до Небето на Брахма“ (седмо измерение) 
и че пътя към „Небесата на Брахма“ започва с отказ 
от привързаността към Шестте Свята на Страсти-
те, „колелото на живота“. Например, в будистки све-
щени писания „Трипитака“ има много любопитна су-
тра за „плодовете на аскетизма“. Между другото, ду-
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мата „Сутра“ в превод от санскрит буквално означава 
„нишка, на която са нанизани перли“; в древноиндий-
ската литература така са наричали единични изказва-
ния, а по-късно – поредица от такива изказвания. Въ-
преки това, четейки поредицата от будистки писания 
„Трипитака“, включително сутрата „За плодовете на 
аскетизма“, трябва да разберем, че в тях са записани 
не действителните думите на Буда, а неговото учение,  
дълго предавано от уста на уста, а по-късно записано. 
Освен това, при формирането на будистката религия 
в продължение на векове постоянно са се внасяли из-
менения. С други думи, имайте предвид, че това не е 
първичната информация, а вече нейната интерпрета-
ция през вековете от много човешки умове. Ако човек 
не знае тънкостите на духовната работа и е далече от 
практическия медитативен опит, то е естествено пре-
разказването, тълкуването или превеждането на дру-
ги езици на тази информация да се основава изключи-
телно на неговия мироглед и на неговите мисли, така 
да се каже на обитател на триизмерен свят.

Така че, в тази сутра се споменава за разговор на Буда 
с Аджатасату – цар на Магадха (древна страна, няко-
га разположена в североизточната част на Индия). Ца-
рят  попитал Буда, какъв е „видимият плод на аскети-
зма“, т.е. резултата от знанията за духовните практи-
ки в този свят. Буда обяснявайки му с разбираеми за 
обикновения човек битови алегории, разяснява уче-
нието за Пътя, през който минава монаха, като човек, 
занимаващ се с духовно самоусъвършенстване, меди-
тации, стремящ се да постигне Нирвана. Също така 
в тази сутра се казва, че монахът трябва да следва за-
поведите на моралното поведение, да разказва за ра-
достите на самоконтрола, за постигнатото в духовна-
та работа над себе си. При това се подчертава, че ис-
тинското разбиране от работата монахът постига чрез 
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„ума, намиращ се в самадхи, чист и ясен... послушен 
и събран, достигнал безстрастие...“. Състоянието на 
„самадхи“ в превод от санскрит означава „събиране“, 
„съединение“, „цялост“, „обединение“. В индийската 
философия това е състояние на просветление, висша 
хармония, разглежда се като крайната цел на медита-
тивната практики. В будизма „самадхи“ се счита за 
последната стъпка от осмичния път, който, съгласно 
тази философия, трябва напълно да приведе човека 
към Нирвана.

В тази сутра се споменава: „Това е моето тяло и то 
има форма, състояща се от четири велики елемен-
та...“. Четирите велики елемента обикновено във фи-
лософските разсъждения са третирани като въздух, 
земя, вода и огън. Тези алегории, под които древни-
те са разбирали четирите основни Същности, често 
са били използвани в свещените писания, когато е 
ставало въпрос за самоусъвършенстването на чове-
ка и неговата невидима за окото енергийна структу-
ра. В сутра 87 „За плодовете на аскетизма“ се гово-
ри за проявлението на различни свръхвъзможности 
у човека, постигнал състоянието на самадхи. Той „...
бидейки един, става многочислен, бидейки многочис-
лен, става един; ставайки видим и невидим за око-
то; безпрепятствено преминава през стени, дървета, 
планини, все едно през въздух; прониква в земята, 
сякаш през вода; върви по водата като по суша, без да 
потъва, седейки с кръстосани крака се издига в небе-
то, като крилата птица; той докосва с ръката си Луна-
та и Слънцето, въпреки че са силни и могъщи; може 
да оказва въздействие с тялото си до небето на Бра-
хма“. Тук не се има предвид физическото тяло. В тази 
сутра се споменава за т.нар. от будистите „придобито 
(феноменално, мистично) тяло“ (названието на сан-
скрит при руска транскрипция – „нирманакая“, т.е. 
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призрачно, преобразено, „тяло“ на преживяванията). 
„От това свое тяло той създава друго тяло, което има 
форма, състояща се от разум, надарено с всички голе-
ми и малки части, не познаващи предела  на жизне-
ните способности“. При това дори в това отношение 
при тях е пълна бъркотия и се водят безкрайни фи-
лософски дебати от теоретиците, за това какво всъщ-
ност означава „феноменално тяло“: тялото на тран-
сформация, по-различно състояние на съзнанието, 
физическото тяло на Буда, на Бодхисатва, тялото на 
Илюзията, Проявлението или „съвършения потенци-
ал на ума като физическа форма“. Подобни разногла-
сия потвърждават, че хората са загубили същността 
на базовите знания и съдят за тях само според оста-
налите външни форми и то от човешкия ум.

А в действителност всичко е просто. Енергийното тяло, 
намиращо се в шестте измерения, при хората е почти 
еднакво – има формата на четиристенна пресечена пи-
рамида с отделен  връх. Само че повечето хора прос-
то не го виждат и дори не знаят за неговото същест-
вуване. Но това не означава, че то не влияе на живо-
та, съдбата и действията им. Както казват хората, „до-
като не те заболи нещо, дори не си спомняш за него, 
ако разбира се, изобщо знаеш за неговото съществува-
не“. Когато човек работи усилено над себе си, занима-
ва се с духовни практики и се грижи всеки ден за осво-
бождаването на своята Душа, неговата енергийна кон-
струкция се трансформира, постепенно се превръща 
в една качествено различна структура, за която вече 
разказах. А когато Личността се слива с Душата, се об-
разува съвсем ново Духовно Същество, което вече не 
се нуждае от материална обвивка. С други думи, бла-
годарение на това „жителят“ на триизмерния свят се 
превръща в „жител“ на седмото измерение.
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Анастасия: От позицията на натрупания духовен 
опит и разбирайки ключа на тези изконни Знания, ко-
ито вие дадохте, става просто смешно, за какво всички 
тези хора – теоретици спорят. Понякога „дискусиите“, 
описани в тези трактати, напомнят  ситуацията с два-
мата студенти, които научили наизуст различните те-
ории и спорели до посиняване за естеството на прак-
тическия процес на производство. Въпреки, че нито 
единия от тях нямал личен опит в тази област, т.е. раз-
бирането, какво в същност представлява това произ-
водство.

На фона на тези философски спорове, разбира се, се-
риозно се открояват онези автори, които не празнос-
ловят, а споделят със света своя практически и духо-
вен опит, предвижвайки се по духовния път, нека ня-
къде дори и интуитивно, но в правилната посока. Зна-
еш, защото притежават собствен практически опит. 
Придобиването на собствен практически опит помага 
да се почувстват и, както се казва, без излишни при-
казки да се разбират тези истински мъдри хора, които 
са оставили своите записи във вековете, реално рабо-
тейки над себе си в процеса на предвижване по своя 
духовен път.

Ригден: Разбира се, по този въпрос няма граници и 
разделяния, време и материално пространство. Тук 
има цялостност и духовно разбиране, така да се каже, 
единство с Истината... Така че, в различните рели-
гии на Индия в една или друга форма са се съхрани-
ли сведения, че в хода на своето духовно развитие, чо-
век придобива определена „чудотворна сила“ (в буди-
зма) или сили „сиддхи“ (индийска Йога, древната ин-
дийска дума „siddha“ означава „съвършен“). Понятие-
то сидхи съществува и в джайнизма, и в митологията 
на индуизма като название на митически полубожест-



309

вени същества, притежаващи свръхестествени маги-
чески способности и живеещи във въздушното прос-
транство. Според древните индийски пурани (в пре-
вод от санскрит „purana“ – „древен“, „приказен“), в ко-
ито се описват космологичните митове за Вселената и 
са изложени индуистките философски възгледи, по-
лубожествените сиддхи притежават следните свръх-
естествени качества. Те могат да станат изключител-
но леки или тежки, безкрайно малки или големи; миг-
новено да се предвижват до всяка точка в простран-
ството; да достигат желаното със силата на своята ми-
съл; да подчиняват на „своята воля“ предмети и вре-
мето; да притежават върховна власт над света. Но ми-
тологията – това са просто замаскирани свещени зна-
ния за човека и света.

Анастасия: Т.е., в действителност, това са отгласи от 
минали знания за усвоените от човека практики за уп-
равлението на своите четири Същности.

Ригден: Точно така, при това вече със съществе-
на обработка от различните религии. В действител-
ност, в духовната практика тези свръхестествени 
„чудодейни сили“, може да се каже се явяват стра-
ничен ефект, когато човек се научава да контроли-
ра своите Лява и Дясна същности. Именно работата 
на тези Същности в определен, да кажем, режим на 
съзнанието, проявяват в човека тези свръхспособ-
ности. В будистките трактати са се съхранили све-
дения, че само по себе си притежанието на тези сили 
(„сидхи“) не е вредно, всичко се основава на човеш-
кия избор и неговите желания. Също така в тракта-
тите се казва още, че Буда е предупреждавал, че мо-
нахът в процеса на „себеоткриването“ е трябвало да 
внимава да не се поддаде на изкушенията. Първо, да 
избягва да демонстрира тези „чудодейни сили“ на 
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хората, които не са просветени в тези неща, за да не 
предизвиква объркване в умовете на невярващите. 
На второ място, и най-важно, да се пази от изкуше-
нието да измени на първоначалната си цел – изход в 
Нирвана (във Вечността) срещу празните човешки 
желания: жажда за власт, „магическото завладява-
не на света“, удовлетворяване на всякакви матери-
ални желания и потребности, страст към контроли-
ране и притежание на каквото и да било,  използва-
нето на невидимите сили за егоистични цели и нап-
равляването на събитията в изгодна за него насока. 
С други думи, Буда предупреждавал вървящите по 
духовния път хора да се пазят от всяко използване 
на тези „чудодейни сили“ за користни цели. В про-
тивен случай човек се отклонява от духовния път и 
губи шансове да достигне най-важното в живота си – 
вътрешната трансформация, съединение с Абсолю-
та, със света на Душата.

Защо Буда е акцентирал върху този въпрос? Той е 
имал група от ученици, която е усвоявала, казано на 
техния език „Висшето изкуство“ или наш език – Хе-
лиарството. А това е тежък път на духовно развитие 
и далеч не е за всеки. Това е, така да се каже, като 
в разузнаването: там не вземат всички желаещи, а 
подбират само според личните качества, способно-
сти и вече придобитите професионални навици. Но 
за тази група на Буда са знаели и други хора, как-
то се казва, желаещи, но не участващи. Подражате-
лите, изкривяващи знанията, винаги са съществу-
вали. Следва да се отбележи, че по времето на Буда 
много хора, както и сега, са били увлечени в магия-
та, различните мистични изкуства на тайнознани-
ето, заради своето егоистично желание да притежа-
ват невидима власт над хората. Но едно е да прите-
жаваш свръхестествени възможности заради егоис-
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тични цели и горделивост и съвсем друго е да ги из-
ползваш за служене на духовния свят. Така че Буда 
е предупреждавал учениците си, че преминавайки 
през тези етапи на вътрешна трансформация тряб-
ва неотклонно да се придържат към своята основ-
на духовна цел, като единствен смисъла на човеш-
кото съществуване – духовно освобождение, т.е. на-
влизане в Нирвана. В противен случай, е възможно 
да попаднат в илюзия и грешно да приемат тленно-
то за вечно.

Анастасия: Да, в древна Индия е била доста популяр-
на темата за придобиване на различни свръхестестве-
ни сили от човека по един или друг начин. Може да се 
каже, че това е бил пиар трик за популяризиране на 
различните религии. Например, заедно с религията 
на Будизма, тази практика е съществувала и в езоте-
ричните дашани (учения) на древната индийска фи-
лософия, където става въпрос за йогийските методи 
за постигане на „истинното знание“ чрез придобиване 
от човека на „божествени способности“ посредством 
духовните практики. По-специално, в езотеричните 
школи все още се използва понятието „шакти“ като 
обозначение на силите, които могат да бъдат придо-
бити на различните етапи от практиката. Например, 
Джнана-Шакти – силите, свързани със свойствата на 
ясновидството, предсказването, телепатията; Крия-
Шакти – материализирането, способността за изцеле-
ние или нанасянето на вреда чрез силата на мисъл-
та; Иччха-Шакти – проявяване силата на волята, са-
моконтрола, довеждащ до развитие на свръхестест-
вените възможности на тялото, способността да из-
вършва астрални пътешествия; Мантра-Шакти – си-
лите, свързани с космическите ритми, влиянието вър-
ху природата.
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Ригден: Абсолютно. „Шакти“ в превод от санскрит 
означава „мощ, сила“. В древните индийски предания, 
както вече казах, „шакти“ се счита за първична, бо-
жествена творческа сила на женското начало в маща-
бите на Вселената (Ади-Шакти), а в духовните прак-
тики – като сили, надарени с функциите на Аллат и 
четирите Същности на човека. В религиозните леген-
ди тази творческа сила е представена под формата на 
богини, които се явяват съпруги на Брахма, Вишну и 
Шива, както и във всеки един аспект на богове. Лю-
бопитно е, че заедно със силата (шакти) се споменава 
и за нейното  разклоняване на по-малки сили, пред-
ставляващи, специални символи върху венчелистче-
тата на лотоса, в които „самолично“ живеят не са само 
боговете, но  и богините. За неинформирания човек 
тези сведения изглеждат като обикновена религиоз-
на легенда. Но знаещия човек е наясно за какво ста-
ва въпрос, какви знания са изложени за макрокосмо-
са и човека. Както вече казах, древните хора, особено 
на изток, алегорично сравнявали енергийната струк-
тура на човека с лотосовия цвят, където всяко условно 
„венчелистче“ – е една от Същностите на човека, ко-
ято има свой собствен знак, живее свой живот и е от-
говорна за връзката с едно или друго измерение. Зна-
ейки този знак, може директно да се контролира даде-
ната  Същност.

Анастасия: Да, в много религии има отзвуци от тези 
знания, но те са се превърнали в една материалистич-
на философия, където неведомия човек не само, че не 
може да отдели духовните семена, но му е трудно да 
разбере, кои са материалистичните примеси от човеш-
кия ум и подмените от Животинския разум... Между 
другото, спомних си, че в китайския даоизъм тялото 
на човек също се разглежда като микрокосмос, обита-
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ван от различни божества. Вярно, те представят този 
процес по свой собствен начин, който според тяхно-
то разбиране е свързан с физическото тяло и неговите 
органи. Също така  последователите на даоизма биват 
насърчавани да водят праведен живот, да извършват 
добри дела, за да предразположат тези божества нами-
ращи се в човешкото „тяло“.

Ригден: Тези даоистки знания са наследени още от 
древния китайски шаманизъм, където е съществува-
ла представата за множеството души у човека (вклю-
чително и животинската душата – „по“, духовната – 
„хун“), които тялото свързвало в едно. Но тук има една 
съществена разлика и подмяна по отношение на поня-
тията от онези времена. Работата е там, че за да пред-
разположиш духовете или да се договориш с тях –  оз-
начавало, всъщност, да сключиш сделка с Животин-
ския разум, който благодарение на този условен дого-
вор дава възможност на човека да извършват всякакви 
магически действия в рамките на шестте измерения. 
Човекът (шаманът) наивно е вярвал, че духовете му 
служат, но в действителност той е служил като Про-
водник на Животинския разум и тези духове са може-
ли във всеки един момент да променят своето отноше-
нието към него. С други думи, има значителна разли-
ка между това: да предразположиш духовете (включи-
телно и своите странични Същности), с цел да прите-
жава свръхестествени сили в своя материален живот, 
или самия да се научиш да управляваш своите Същ-
ности, да придобиеш цялостност и да достигнеш ду-
ховното освобождение, Вечността.

В религията на даоизма, както и в религията на бу-
дизма, последователите също така са задължени да 
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се занимават и с радикална трансформация на тяло-
то и съзнанието си, да използват медитацията като 
инструмент за тази трансформация. В даоизма се ак-
центира вниманието на това, че човек, благодарение 
на такава трансформация по пътя на постигане на 
„безсмъртието“, в съответствие с тяхното религиоз-
но учение, ще придобие свръхестествени сили и спо-
собности. Например, може да стане невидим, да се 
придвижва в пространството, едновременно да се на-
мира на няколко места, да изкривява времето и така 
нататък.

Но това, което искам да кажа по този въпрос е, 
че, в действителност, в много религиозни концеп-
ции се споменава за това, че последователя, в край-
на сметка, шествайки по предложения религиозен 
път, може да се научи да използват едни или дру-
ги свръхестествени способности. Много хора биват 
привличани от това именно заради Животинското 
начало в тях, при това повече, отколкото от духов-
ните семена. Но кое е тъжното, че много хора губят 
целия си живот за постигането на тази цел (получа-
ване на свръхестествени сили), прахосвайки усили-
ята си напразно. Но притежаването на свръхестест-
вени способности – това все още не е върхът на съ-
вършенството. Има една древна мъдрост: „Когато 
човек не познава в душата си Бога, той е готов 
да вярва във всичко“.

Придобиването на някакви свръхестествени възмож-
ности – това изобщо не означава постигне на духовно 
освобождение. В крайна сметка, това го могат и хора-
та, занимаващи се, например, с черна магия, т.е. тези, 
които са представители на Животинския разум. Но 



315

какъв е резултата? Да станеш субличност и след това 
се подложиш на още по-големи мъчения? Всъщност, за 
всички свои действия, както във видимия, така и в не-
видимия свят, ще трябва да се плаща двойно. Разви-
тие на свръхестествените сили е оправдано само то-
гава, когато човек не обръщайки особено внимание на 
този процес се фокусира върху своя духовен път и ду-
ховно освобождение, и на това отгоре се задължава, 
да носи отговорност като „воин на светлината“ от Ду-
ховния свят. Но това е пътят на единици. А на хора-
та не им трябва да се съсредоточават върху притежа-
ването на свръхестествени сили. Най-важното нещо в 
живота на хората е концентрацията върху собствени-
те си сили за духовното освобождение, а оттам и ду-
ховната работа върху себе си всеки ден. Това е най-ва-
жното! Не пред хората трябва да доказваш, че в нещо 
си по-добър от тях, а пред Бога, че си достоен да бъдеш 
приет в духовния свят, че заслужаваш твоята Личност 
да пребивава във Вечността като зряло Духовно Съ-
щество.

Анастасия: Да, много религии също така спомена-
ват, че тези възможности се отварят в последния етап 
от постигането на Истината, когато се оказва, че те 
вече не са необходими за постигането на земни цели.

Ригден: Съвършено вярно. В края на краищата, кога-
то се случи сливането на Личността с Душата и за чо-
века става достъпно седмото измерение, той вече съз-
нателно живее в него и пребивава в духовния свят. В 
него изчезва всякакъв интерес към триизмерния свят, 
защото тепърва започва да опознава всичко най-инте-
ресно в духовния свят.
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Всъщност, целият духовен път на човека – това е пътя 
на неговата вътрешната и съзнателна промяна, ко-
ренна трансформация. Когато Личността започва 
своя път, тя все още не го познава достатъчно добре 
и върви по него интуитивно. Всеки човек се натъква 
на свои препятствия и в процеса на духовното движе-
ние се научава да ги преодолява. Познавайки себе си, 
той започва да разбира невидимата страна на живо-
та си, безконтролната до този момент дейност на сво-
ите Същности, които са в основата на не особено при-
ятните събития в живота му. Така Личността осъзна-
ва корена на своето страдание. Когато човек започва 
да разбира повече, отколкото е видно за неговото Жи-
вотинско начало, той игнорира потребностите на сво-
ето егоистично съществуване и развива навика посто-
янно и ежеминутно да следи и отбива неговите атаки. 
С течение на времето, тази работа над себе си носи и 
своите духовни плодове. Неслучайно е казано „добре 
опазената мисъл води до щастие“.

Личният избор играе важна роля в живота на човека. 
В мислите винаги доминира това, към което Личност-
та е неравнодушна. Човек трябва по-често да следи 
ситуацията в себе си, за какво си мисли и пита, как-
во избира тук и сега: страданията на този свят или 
Вечността за себе и Душата си? Най-важното нещо в 
живота – това е спасението на Душата. Спасявайки 
Душата си, човек спасява и себе си. Животът, дори 
и най-дългият такъв, приключва много бързо, и за-
вършва внезапно. Всеки миг в материалния свят без-
милостно поглъща времето. Между другото, на сан-
скрит „ад“ означава „ям, поглъщам“. Този материа-
лен свят е смятан от древните хора именно за това 
място, което днешните религии наричат ад и са го 
изобразявали като чудовище, което яде хора, тяхна-
та съдба и Душа. Но ако човек денем и нощем копнее 
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да спаси Душата си, работи над себе си всеки ден, то 
това му дава възможност да излезе завинаги от мате-
риалния свят, отвъд пределите на страданието и по-
стоянното прераждане.

За да спаси Душата си, трябва да живее с това же-
лание. Това следва да бъде единственото доминира-
що въжделение на човека в неговия живот, незави-
симо от обстоятелствата на съдбата. Но човек, като 
правило, дори и да поеме по духовния път, стъпва по 
него с товар от множеството банални, земни жела-
ния и изкушения, които му пречат да удържи свое-
то единствено желание, изходящо от Духовното на-
чало. Ето защо, въпросите му често произлизат от 
ума.

Има една хубава притча за това. „Един млад мъж 
отишъл при Мъдреца, който седял в позата лотос на 
брега на реката. Той решил да му засвидетелства сво-
ята почит, да му покаже с целия си вид и ум, че е го-
тов да стане негов ученик. Младият мъж почувствал, 
че е необходимо да му зададе въпрос, на който, по не-
гово мнение, Мъдрецът обезателно ще отговори и по 
този начин ще насочи вниманието си към него. Мла-
дият човек го попитал: „Какво трябва да направя, за 
да стана Мъдър и да спася Душата си?“. Но противно 
на очакванията, Мъдрецът нищо не му е отговорил, 
както и на другите хора, които през целия ден ходи-
ли при него, задавали своите въпроси, оплаквали са 
се от проблемите си или просто изразявали своето 
уважение към него. Младият мъж решил да прояви 
упорство и всеки път, когато някой питал нещо Мъ-
дреца, той отново повтарял своя важен въпрос. Но 
Мъдрецът всеки път запазвал мълчание.
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Случило се така, че в късния следобед при Мъдреца, 
седящ в поза лотос, се приближил бедняк с тежък то-
вар и попитал по кой път трябва да тръгне, за да стиг-
не до най-близкия град. Мъдрецът бързо се изправил, 
поел товара на бедняка, и го повел към пътя, като му 
посочил посоката и обяснил подробно как да стигне 
до града. После се върнал и седнал отново да медити-
ра. Младият човек бил толкова изненадан от случило-
то се, че изпадайки в отчаяние започнал да пита Мъ-
дреца: „Как така? Защо отговорихте на този човек на 
неговия мирски въпрос и му отделихте толкова време, 
а на мен, прекарвайки целия ден, задавайки най-ва-
жния въпрос за спасението на Душата, вие не отгово-
рихте нищо?“.

Мъдрецът се изправил и махнал с ръка на момчето, 
като знак да го последва от другата страна на реката. 
Той влязъл във водата. Младият мъж неохотно го пос-
ледвал, въпреки че водата била студена, а вятърът про-
низващ. Мъдрецът влязъл на достатъчно дълбоко мяс-
то. Той се обърнал към момчето и изведнъж го сграб-
чил за раменете. След това бързо го потопил целия във 
водата, без да обръща внимание на отчаяните му оп-
ити да се измъкне от здравите му ръце. Мъдрецът на-
края пуснал младият мъж и той, мълниеносно изско-
чил над водата и започнал жадно да си поема въздух, 
и никак не можел да му се насити. Мъдрецът спокой-
но попитал: „Когато беше под водата, какво желаеше 
най-силно в своя живот?“. Момчето казало без коле-
бание: „Въздух! Аз исках просто въздух!“. Мъдрецът 
уточнил: „Само въздух ли? Но може би вместо въздух 
в този момент си предпочел да имаш богатство, слава, 
удоволствия, значимост сред хората и власт над тях?“. 
Момчето почти изкрещяло: „Какво?! Копнеех само за 
въздух и си мислех само за него! Без него щях да за-
гина!“. Мъдрецът доволно кимнал и му отвърнал: „За 
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да станеш мъдър, трябва също толкова силно да жела-
еш да спасиш Душата си, както до преди малко жела-
еше въздуха необходим за твоя живот! Това трябва да 
бъде единствената ти цел, за която се бориш в живота. 
Това трябва да бъде единствения ти стремеж и денем 
и нощем. Ако работиш върху себе си в името на спасе-
нието на Душата си при това със същия устрем, както 
се бореше под водата за своя живот, ти обезателно ще 
станеш Мъдър и ще се Спасиш!“. Казвайки тези думи, 
той излязъл от водата, в която останал да стои поразе-
ният от думите на Мъдреца младеж, без да забелязва 
вече нито студа, нито пронизващия вятър. Стигайки 
до брега, мъдрецът се огледал и казал: „На бедняка по-
могнах само защото днес той беше единственият, кой-
то наистина търсеше това, за което и питаше“.

Анастасия: Забележителната притча, много точно 
характеризира както тайните желания на много хора, 
които само мечтаят за духовния път, така и състояни-
ето на човека, който наистина желае и прави много за 
своето духовно спасение.

Ригден: Пътят към постигането на вътрешна Свобода 
винаги започва с първата стъпка. В началните етапи 
на познание в човека действително присъстват мно-
жество банални, земни желания, сред изкушенията, 
на които, без да има практически духовен опит, му е 
трудно да запази единствено това желанието, което 
идва от Духовното начало. Грешка на много хора е, че 
в тези ранни етапи те дори не забелязват, че се отна-
сят към Духовното, не като към основен път, а като ня-
какво допълнение към живота, който в известен сми-
съл вече е формиран от навици, определени шаблони 
на мислене и така нататък. Разликата в това е голяма: 
едно е наистина да променяш себе си и своите навици, 
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и друго, без да се променяш, да искаш да придобиеш с 
помощта на тези знания значимост в този свят.

Когато човек не знае за своето духовно, той всеки 
ден, капка по капка, се изпълва като стомна с лоши 
мисли, чувства и празни желания. В резултат на 
това тази маса от материална „кал“ предопределя и 
по-нататъшната му съдба. Когато човек върви по ду-
ховния път, той следи, образно казано, за чистотата 
на мислите - капки, които изпълват неговото съзна-
ние всеки ден, обръщайки им внимание и потвърж-
давайки избора си. С течение на времето, съзнанието 
му придобива навика да се концентрира само върху 
добрите мисли и чувства. Личността се превръща в 
млад зелен кълн, който на разсъмване събира крис-
талночистата роса подхранваща с влага и насърча-
ваща стремителния му растеж, който в последствие 
позволява да стане независимо, самостоятелно рас-
тение.

Ежедневната работа върху себе си позволява придоби-
ването на духовен опит в невидимия свят, който дава 
разбиране за миналото ни, например защо е възник-
нало състоянието на депресия, недоволство от живота, 
и така нататък. Става ясно защо,  стремейки се към по-
добро, човек в същото време изпитва почти животин-
ски страх свързан с промяната на начина му на жи-
вот. Човек, с помощта на духовните инструменти, се 
обучава да контролира своите мисли и да управлява 
своите основни четири Същности. Развивайки се ду-
ховно, той започва да разбира чрез дълбочинните чув-
ства видимия и невидимия свят вече не от позицията 
на своя разум, ограничен в материята, а от позиция-
та на духовното, интуитивното Знание, което покри-
ва широк спектър от информация за света и позволя-
ва да се поддържа постоянната връзка с Душата – пор-
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тал към света на Бог. Намеренията на човека в пости-
гането на духовния път стават силни като непоклати-
ма скала, която не може да бъде помръдната от ветро-
вете на съмненията.

Анастасия: Да, ежедневната практика помага да се 
разпознаеш и поправиш в процеса на духовния си път. 
Ако се задоволяваш само с едната теория, то това е ра-
вносилно на тъпчене на едно място, изпускайки цен-
но жизнено време. Както са казвали древните, летя-
щият нагоре към духовните върхове изпреварва ходе-
щия по пътя. Вървящият изпреварва този, който пъл-
зи по пътя на знанието. A пълзящият изпреварва този, 
който стои на място. Да направим първата крачка оз-
начава да започнем да се движим напред към разби-
рането на самите себе си.

Ригден: Точно така. Първите стъпки в духовното на-
правление са описани в твоите предишни книги. И 
преди да представим на читателите следващия етап 
на по-задълбочена работа над себе си, който се явя-
ва медитацията „Пирамида“, трябва в началото да 
разкажем за простата, но полезна медитация за по-
знание на своите четири Същности. При различните 
народи в различните времена тя е била наименува-
на по различен начин. Например, в дълбоките стари-
ни у славяните, още дълго преди появата на христи-
янството и внедряването на дадената религия в съз-
нанието на този народ, тя се е наричала „Четворка“ 
и е била една от базовите първоначални практики в 
процеса на самоусъвършенстване по духовния път на 
човека…

Анастасия: Вие имате предвид медитация за осъз-
нато възприятие на своите четири Същности?! Това 
действително е силно ефективна медитация, която е 
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насочена към познание на самия себе си и изява на 
особеностите на ежедневната работа на своите Същ-
ности, тяхното влияние на съзнанието чрез мисли и 
емоционални състояния.

Ригден: Тази проста медитация, всъщност, се явява 
първа стъпка към осъзнато запознанство със своите 
Същности. Усвоявайки я, човек се учи не само да ре-
гулира своите емоционални състояния, но и да раз-
бира истинската причина за тяхната поява. Защото, 
като по правило, в обикновения живот човек не забе-
лязва и не проследява защо изведнъж върху него, като 
вълна се изливат различни, променливи като времето, 
настроения и емоции: ту злоба, агресия, хитрост ръка 
за ръка с егоизма, ту възниква страх, неочаквано из-
плуват спомени за миналото със своя отрицателен то-
вар и така нататък. В най-добрия случай човек иден-
тифицира тези състояния в себе си като явно проявле-
ние на Животинското начало, което изцяло е обхвана-
ло съзнанието му. Той започва да страда от този поро-
чен кръг на мисли и емоции и в същото време ги усил-
ва чрез своето внимание. С други думи, човек не следи 
за първичната провокация от страна на страничните 
Същности. Дадената медитация способства за придо-
биването на навици, които позволяват не само да се 
следи този процес, но и да бъде спиран навреме, т.е. да 
се прекрати преди това състояние да е погълнало из-
цяло човека. Така че тази медитация не е само ефек-
тивна, но и, което не е маловажно, особено за начина-
ещите лесна за усвояване, защото е близка до психо-
техниката.

Целта на дадената медитация: да се научим да 
разбираме моментите на активация на всяка от чети-
рите Същности, да ги почувстваме, да изкараме ная-
ве емоционалните изблици, съпътстващи тази акти-
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вация, а също така да разберем характера на проя-
вата на едни или други мисли породени от този про-
цес, влияещ впоследствие на промяната на настрое-
нията.

Медитацията се изпълнява в изправено положение. 
Медитиращият трябва да си представи, че стои в цен-
търа на неголяма четиристранна пирамида, т.е. се 
намира в  центъра на разделеното с наклонен кръст 
пространство, което условно се разделя на четири 
части, като всяка част (страна) представлява полето 
на всяка една от четирите Същности. Ще направя ня-
колко уточнения. Квадратната основа на пирамида-
та условно е разделена с диагонали, т.е. във вида на 
буквата „Х“, с наклонен кръст, на четири равни час-
ти. Медитиращият се намира в центъра на пресече-
ните линии на кръста, който условно разделя прос-
транството около човека на четири обемни части. С 
една дума, отпред, отзад и отстрани на медитиращия 
се намират триъгълно образни пространства. При-
близително така ще изглеждат в разбиранията на чо-
века тези полета на четирите Същности…

Сега ще уточня за местонахождението на центрове-
те на всяка една от Същностите. Ориентировъчно на 
разстояние малко по-далеч от изпъната хоризонтал-
но ръка във всяка една от четирите страни се разпо-
лагат центровете на дадените Същности в триъгъл-
но образните пространства. Енергийният център на 
всяка от Същностите условно представлява концен-
трирана енергия, да кажем така, с формата на топ-
ка или малко кълбо, а по състав, нещо от сорта на га-
зова планета. Малкото кълбо е символично предста-
вяне на центъра на всяка от Същностите за по-добро 
усвояване и простота на възприемането на дадената 
медитация. Всъщност това е сложна структура. Това 
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образно сравнение с кълбото е подобно на възприяти-
ето на човешката структура в Първо измерение, ко-
ето  изглежда като точка. Но от висшите измерения 
човешката структура вече се възприема във всички 
нейни многоизмерности, като сложна енергийна кон-
струкция. Така е и с центровете на тези Същности: 
за разбирането на жителя на триизмерния свят те са 
само условни кълба.

И така, успокояваме мислите, емоциите, потапяме 
се в медитативното състояние. Дишаме спокойно, 
нормално. Отваряме чакрите на ръцете, които се 
намират в центровете на дланите. Поемаме въздух, 
поемайки енергията „Ци“ (енергия на въздуха) през 
чакрите на дланите и я повдигаме по ръцете до ниво-
то на раменете. При издишане отвеждаме енергия-
та „Ци“ (въздуха) от раменете надолу по странични-
те меридиани (ориентировъчно по страните на тя-
лото) и съединяваме двата потока в чакрата „Хара“ 
(„свадхистхана“ - намиращ се примерно на разстоя-
ние три пръста под пъпа), изпълвайки с тази енер-
гия долната част на корема, като чаша с вода. След 
като се запълни (при някои на ниво визуализация на 
първия етап, а при други на ниво усещане под форма-
та на лека тежест низко в корема) придвижваме 
натрупаната енергия от долната част на корема 
по гръбначния стълб до главата, в частност хипо-
таламуса, в продълговатия мозък („древните струк-
тури“ на главния мозък, разположени практически 
в центъра на главата). Това място (центъра на гла-
вата) ще бъде своеобразен център, където медитира-
щият постоянно ще се „връща“ по време на тази ме-
дитация.

Анастасия: Тук ми се иска да спомена още два инте-
ресни момента, за които вие сте ни разказвали. На пър-
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во място, неслучайно изпълването на чакрата „Хара“ 
се асоциира често с пълненето на чаша с вода. Думата 
„Хара“ в превод от японски означава „корем“. А по-ра-
но думата на санскрит „harā“, както казахте, в древно-
индийските трактати е въведена в качеството на едно 
от имената за висшата съзидателна сила на женското 
начало – богинята Шакти. Водата и чашата в конте-
кста на съкровените знания за човека са имали друг 
алегоричен смисъл, посочващ действащите в духовни-
те практики сили и процеси. Второ, пряко по отноше-
ние на дадената медитация. Вие тогава акцентирахте 
нашето внимание, че медитиращият само в началото 
се концентрира на дишането, като обикновен за него 
процес, до изпълване с енергия долната част на коре-
ма. След това просто измества вниманието си на дви-
жението на енергията по гръбначния стълб и просле-
дява по-нататъшния процес на медитация, а дишане-
то продължава автоматично. Някога тези уточнения 
ми помогнаха в разбирането на първите стъпки, свър-
зани с усвояването на тази медитация.

Ригден: Правилно. По време на медитацията диша-
нето трябва да е спокойно и естествено, а цялото вни-
мание да е съсредоточено в протичащите в дадения 
момент процеси… И така, в началото всички чувства, 
естествено, както във всяка друга медитация, се нами-
рат в уравновесено състояние, в състояние на покой. 
Съответно всичките четири Същности на човек също 
са в „неутрално“, спокойно състояние. Медитиращият 
ги усеща едновременно. Центровете на Същностите, 
като кълба, слънца, планети и тем подобни, на който 
както му е удобно да си ги представи образно в нача-
лото. С времето, натрупвайки опит в тази медитация, 
човек ще се научи да чувства тяхната работа по своето 
вътрешно усещане. А придобивайки съответния опит, 
у човека ще отпадне необходимостта от тези образни 



326

представи. Тогава вече ще започне друг етап на рабо-
та и самопознание.

Анастасия: Да, забелязах тази особеност, изхождай-
ки от своя начален опит по усвояването на духовните 
практики: когато слушаш за първи път как се изпъл-
нява нова медитация, възникват „хиляди въпроси“ 
в ума ти, как точно се прави самата медитация. Сега 
разбирам защо вие през цялото време давате толко-
ва разнообразни асоциативни сравнения и уточне-
ния по време на обяснението на новата медитация. 
Това е разяснение за ума, за да може в началото ма-
териалният мозък да разбере нещо, просто да схва-
не общата схема за медитацията. Т.е. това е опит да 
се обяснят на човека (съзнанието, на който в дадения 
момент работи в режим на възприятие на триизмер-
ния свят) тези явления, които ще се случват в меди-
тацията, когато неговото съзнание превключи в ре-
жим на работа на възприемане на други измерения, 
по-точно части от неговата конструкция, намиращи 
се в други измерения. Когато изпълняваш самата ме-
дитация, всичко се оказва много просто и ясно, за-
щото я извършваш с дълбочинните чувства при това 
в изменено състояние на съзнанието, когато започва 
да се разширява възприятието за света и се отключ-
ва типичния самоанализ на триизмерното простран-
ство.

Ригден: Безусловно всички измерения са взаимосвър-
зани и си влияят едно на друго, в това число това се от-
нася и за шестте измерения, в които се намира „мно-
гослойната“ енергийна конструкция на човека. За раз-
бирането на явленията, които се случват в по-високи-
те от третото измерения, са необходими медитативен 
опит и реални промени на човека, да кажем така, поне 
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в неговия базов мироглед и ежедневната работа над 
себе си. Само тогава ще може да осъзнае, какво пред-
ставлява самият той в действителност, какво всъщ-
ност е света и какви тайни крие в себе си. Когато чо-
век придобие собствен опит, той няма да има нужда от 
„хиляди думи“ или разни пояснения за ума, на него 
ще му е достатъчен и намек за проявата на едно или 
друго явление, за да го идентифицира и да разбере 
какво и как се случва. 

Между другото, ще спомена още нещо в качеството на 
храна за ума по повод структурата на мозъка, която се 
задейства по време на дадената медитация. Продъл-
говатия мозък се явява своеобразен колекционер на 
всички видове чувства. Той непосредствено участва в 
процесите на регулация на паметта, съня, инстинк-
тивното поведение, психологическите реакции, в ко-
рекцията на различните видове чувствителности и 
така нататък. А какво всъщност представлява тази 
подхълмова област от продълговатия мозък – хипота-
ламуса, с тегло само около 5 грама? В хипоталамуса 
са разположени най-важните центрове на вегетатив-
ната нервна система състояща се от два дяла: симпа-
тичен и парасимпатичен , на които, можем да кажем, 
се държи целият организъм. Хипоталамуса управлява 
основните процеси на хомеостазата, т.е. поддържа ди-
намичното равновесие на вътрешната среда при про-
мяната на външните условия посредством координи-
рани реакции. Освен това, в продълговатия мозък е 
разположен и центъра на главния нерв на парасим-
патичната нервна система, най-дългия от черепните 
нерви е блуждаещият нерв (nervus vagus), разклоне-
нията, на който участват и в образуването на слънче-
вия сплит.
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Но да се върнем на медитацията… Именно от цен-
търа на мозъка (условния център), от горепосочена-
та хипоталамусна област на продълговатия мозък, 
през  определени точки на главата медитиращия 
провежда енергията (която е натрупал в „Хара“ и е 
преместил през гръбначния стълб в главния мозък) 
към центъра на всяка от Същностите. Така човек 
изкуствено активира своите Същности, като по този 
начин генерира в себе си различни първични емоци-
онални импулси и ги изучава. Задачата на медити-
ращия: да се научи да разпознава работата на вся-
ка една от своите Същности, резултатът, от които се 
проявява в ежедневния живот във вид на определе-
ни емоционални изблици и мисли. Да разгледаме по-
подробно процеса на взаимодействие на човека с вся-
ка от своите основни Същности по време на медита-
цията.

Медитиращият започва да работи първо с Дяс-
ната същност. По време на изпълнението на меди-
тацията енергията „Ци“ преминава от хипотала-
мусната област на междинния мозък към дясното 
бадемовидно тяло (амигдала), разположено дълбо-
ко в темпоралния лоб на главния мозък. След това 
чрез точка, разположена над дясното ухо, енергия-
та постъпва непосредствено в кълбовидния център 
на Дясната същност.

За тези, които не знаят структурата на своя гла-
вен мозък, ще отбележа, че в човешкия мозък се нами-
рат две бадемовидни тела, разположени от лявата и от 
дясната страна, това е много интересна субкортикал-
на (подкоркова) мозъчна структура, която е свързана 
с формирането на различни емоции… 
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Анастасия: Да, днес вече е известно за науката, че ба-
демовидните тела отговарят за способността да се чете 
информация от лицата на обкръжаващите ни хора. По 
този начин човек подсъзнателно разбира как тези хора 
се чувстват в дадения момент. Но самият механизъм 
за разпознаването на информацията все още не е ясен 
на учените до край.

Ригден: Това е разбираемо, предвид, че това разпоз-
наване, както и много други функции на бадемовид-
ните тела, е свързано с работата на страничните Същ-
ности на човека в неговата енергийна структура. Във 
физическото тяло функциите на бадемовидните тела 
са свързани с вегетативните емоционални реакции, с 
подсигуряването на защитните реакции, с мотиваци-
ята на условно - рефлексното поведение. При това днес 
вече е научен факт, че повреждането на бадемовидно-
то тяло (амигдала) може да доведе до частично изчез-
ване на структури отговорни за яростта, агресията, 
също така и паметта за опасност. С други думи, това 
може да доведе до частично изчезване на чувството за 
страх у човека, като по този начин го излага на посто-
янна опасност, която той няма да осъзнава. В медици-
ната е имало дори опити за лечение на страхове и не-
контролируемите изблици на агресия чрез хирургиче-
ска намеса в бадемовидните тела. Трябва да се отбеле-
жи, че, невинаги целта оправдава средствата за ней-
ното постигане. Победата над самия себе си е много 
по-ценна от каквато и да е било хирургическа намеса. 
Още повече, че от всички свои страхове и прояви на 
Животинското начало, човек така или иначе не може 
да се избави. Въобще в човешкия организъм, общо взе-
то, няма „излишни елементи“, така че не си струва да 
премахваш нещо от него, без да е крайно необходимо.
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И още няколко думи за точката над ухото. В тази об-
ласт също се намират структури (енергийно свърза-
ни с конструкцията на човека), които участват в про-
цеса на възприятието от човека, намиращ се в изме-
нено състояние на съзнанието, чрез пространствени-
те отношения… да кажем по-точно, неговата ориента-
ция в пространствата на различните измерения. Че-
тирите Същности също са задействани в този процес. 
Въпреки че тук се наблюдава определен феномен. За 
тези Същности не съществува време и пространство 
по начина, по който ги възприемат жителите на три-
измерния свят. Но именно благодарение на работата 
на Същностите, човека има интуитивно и точно усе-
щане за ориентация във времето и пространството.

Разбира се, по-рано хората не са знаели тези подроб-
ности за връзката между енергийната структура на 
човека и физическата структура на мозъка. И не са 
били малко тези, които са практикували дадената ме-
дитация в далечните времена изпълнявайки я успеш-
но. Древните хора просто са си представяли, че „ди-
ханието на вятъра“ от даден етап на медитацията в 
началото преминавало през центъра на главата, след 
това през нейните външни точки в конкретните места 
в пространството, благодарение, на което там са се из-
вършвали определени действия. Например в древно-
руските духовни практики този процес е бил предста-
вян, като развъртането на вихъра, контакт с господа-
рите на четирите вятъра, които са надарени с харак-
теристиките на четирите годишни времена: зима, 
лято, есен и пролет (последното е с характеристи-
ките на Предната същности, най-почитано у древ-
ните славяни).

Анастасия: Казвате това, защото не е задължително 
човек задълбочено да познава устройството на глав-
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ния мозък, за да изпълнява качествено тази медита-
ция?

Ригден: Да, но за общото интелектуално развитие 
тези знания са полезни… Впоследствие опита натру-
пан в дадената медитация може просто да се прила-
га в ежедневието, проследявайки в себе си начални-
те процеси на зараждане на негативните мисли, емо-
ции и, съответно, навреме да се предотвратява тяхно-
то нежелано развитие. Този процес на работа над себе 
си с времето се превръща в навик, например, като хо-
денето. Нали в началото човек се учи да задържа рав-
новесие, а след това да движи краката си, а след това 
този процес се превръща в ежедневен навик. В резул-
тат на това той вече не обръща внимание на това как 
се придвижва в пространството. Той просто използ-
ва готовия резултат от своя ранен труд за изпълне-
ние на всякакви ежедневни задачи. Така е и с натру-
пания опит от дадена медитация. Контролирайки все-
ки ден зараждането или изблиците на своите емоцио-
нални състояния, човек съхранява неизразходваното 
внимание и жизнени сили за изпълнение на по-важни 
духовни задачи. А извън този контрол той обикнове-
но несъзнателно пропилява тези свои сили за програ-
мите и волята на Животинския разум, позволявайки 
доминирането в своето съзнание на отрицателни ми-
сли и емоции. 

И така, как протича вътрешната работа с цен-
търа на Дясната същност. Обикновено човек в сво-
ето ежедневие не забелязва как се активира, която и 
да било от неговите Същности, но за сметка на това 
добре усеща резултата от този процес. Когато започ-
ват да работят страничните Същности, настроение-
то на човек може неочаквано да се промени, при това 
без видими за това причини. Човек изведнъж изпада 
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в състояние на печал, отчаяние, залива го чувство на 
страх, разочарование, тъга, апатия или, обратно, аг-
ресия, започват да изплуват стари обиди и така ната-
тък. Защо се случва така? Защото се активират стра-
ничните Същности, в дадения случай – Дясната. След 
това Същността провокира образуване на съответни-
те емоционални мисловни изблици, които приковават 
върху себе си вниманието на човек. Досущ като изку-
сен манипулатор улавяйки го в състояние на повише-
на чувствителност „предлагайки“ му избор от различ-
ни вариации на думи, но в една и съща емоционална 
тоналност. 

С други думи, когато в човека доминира Животинско-
то начало, страничните Същности в своя обичаен ре-
жим на работа провокират Личността с подобни емо-
ционални изблици. А какво означават те за мозъка? 
Това е код, активиращ определени блокове на памет-
та, които пазят получения някога опит от подобни ми-
слени преживявания, емоции, състояния. Откривайки 
тези „хранилища“ в паметта, приковавайки внимани-
ето на човека към тяхното съдържание, страничните 
Същности по този начин го въвличат в негативно със-
тояние. След това се случва процеса на усилване на 
настроенията и завъртането им в затворен кръг.

В резултат на това самия човек, със своя избор прила-
гайки своята сила на внимание, пилее жизнената си 
енергия за мисли от Животинското начало, подхран-
вайки по този начин провокиращите с едни или дру-
ги емоционални изблици Същности. А Същността, 
на свой ред, усилва своето въздействие над човека за 
сметка на неговото внимание. 

Получава се така, че човек, макар и да желае да излезе 
по-бързо, например, от депресивното или агресивното 



333

състояние, реално никак не може да се избави от него. 
Защо? Защото вече е допуснал в себе си това състоя-
ние чрез своя избор – с обмислянето над едни или дру-
ги мисли, които го вкарват в примката на това състоя-
ние. А да излезе не може, защото всъщност не иска да 
се откаже от тези негативни мисли, да ги игнорира и 
да не ги допуска занапред. Та нали те задяват горде-
ливостта, манията за величие, чувството за собствена 
значимост или друг „атрибут“ от колекцията на него-
вото Животинското начало.

Страничните същности при доминиращо в съзнание-
то Животинско начало се опитват през цялото време 
да отвлекат вниманието на Личността от най-важно-
то – концентрацията над духовното освобождение. А 
ако този често повтарящ се процес се приложи в ма-
щабите на целия живот, то се получава, че тези „дре-
болии“ на психологическото самосъжаление отвли-
чат вниманието на човека от достигането на основна-
та цел в живота. 

Нещо повече, те способстват за това, човек да изпа-
да в илюзията на битието и да не разбира истинската 
причина: защо живее тук и сега в тези условия и защо 
е „заточен“ в това временно смъртно тяло. За съжа-
ление, често се случва така, че живота отлита толко-
ва бързо, че човек дори не успява да разбере защо из-
общо се е родил, за какво е изхабил силата на своето 
внимание, за какви дреболии - дрънкулки (празни же-
лания, изясняване на отношения, борба за лидерство 
и така нататък) е разменил своя ценен резерв от жиз-
нени сили.

Анастасия: Да, преди време при мен също често се 
случваше такова завъртане на мислите в кръг и тях-
ното съпреживяване, така незабележимо, насочвайки  
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концентрацията на вниманието над някакви праз-
ни житейски дреболии, обиди, разочарования, агре-
сия или удовлетворение на чувство за собствена зна-
чимост, което за дадения момент ми изглеждаше мно-
го важно. Но след това разбрах, че най-важното е да 
познаваш себе се, своята природа, за да разбереш на 
време, какво именно се случва с теб и как да предо-
твратиш или контролираш този процес. Някога ваши-
те съвети много ни помогнаха да придобием глобален 
поглед от гледна точка на Наблюдателя от Духовното 
начало и да се научим да избягваме тези „залитания 
на битието“, също така ни помогна и реалното разби-
ране за краткотрайността на живота и истински при-
оритетните въпроси за самите нас, т.е. за нашето Ду-
ховно начало.

Ригден: По-просто казано, разширеното състояние 
на съзнанието… Правилно, а стесненото съзнание е 
характерно за работата на Животинското начало, така 
да се каже, „материализацията“ му. Например защо 
възниква депресията? Заради активната работа на 
Дясната същност. В такива случаи човек се старае да 
се уедини, да избяга от обществото, както се казва, да 
си поплаче сам. И ако такова еднотипно въздействие 
продължи дълго време, това може да доведе и до само-
убийство, което, впрочем, използват Кандуците (демо-
нични същности) и никакви антидепресанти няма да 
помогнат за това! Как може да помогне химията, въз-
действаща на процеса на грубата материя от трииз-
мерния свят, ако става въпрос за подобно въздейст-
вие, случващо се на ниво тънка енергия? Но всеки чо-
век има силата да спре тези явления и това не е толко-
ва сложно да се направи, ако, разбира се, знаеш как.

Но да се върнем към самата техника на медитация… 
И така, медитиращият вдишва и при издишването 
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енергията постъпва от центъра на главата („древ-
ната структура“ на мозъка) чрез точката над дяс-
ното ухо в кълбовидния център на неговата Дясна 
същност. След това започва въртене на този къл-
бовиден център на Дясната същност в посока 
обратна на часовниковата стрелка. Обръщам 
внимание, че движението на центровете на Дясната и 
Лявата същности се случва именно обратно на часов-
никовата стрелка. Това е просто физика. Представата 
на човека, че тяхното въртене се осъществява по посо-
ка на часовниковата стрелка е игра на въображение-
то. В началото завъртането на кълбото обратно на ча-
совниковата стрелка се случва на ниво представа, но 
в последствие медитиращият започва да чувства вър-
тенето на този център и ясното усещане на „кълбото“ 
на Дясната същност като плътно и горещо.

По този начин човек изкуствено активира центъра на 
Дясната същност. Последният започва своята обичай-
на работа – тази, която се извършва при доминира-
не на Животинското начало в съзнанието на индиви-
да. Всеки човек е имал моменти в живота си, когато 
по време на страх или силно вълнение условно започ-
ва да гори или, обратно, започва да замръзва от студ. 
Физиолозите приписват това на реакцията на вегета-
тивната система. Но природата за произхода на това 
явление лежи доста по-дълбоко – на нивото на физи-
ката на невидимия свят.

Така че задачата на медитиращият е да почувства раз-
личните емоционални изблици, характерни за работа-
та на тази Същност, за да могат в последствие заедно с 
всички усещания в ежедневието ни да бъдат разпозна-
ти и пресечени още от самото им възникване. По вре-
ме на дадената медитация човек, все едно отново пре-
живява цялата тази гама от усещания, а от друга – гле-
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да като наблюдател от Духовното начало ситуацията в 
нейния зародиш, т.е. вижда скритата от него в ежедне-
вието активация на Животинското начало, така да се 
каже, подготовката към настъпление и атака. С дру-
ги думи медитиращият проследява ситуацията: как-
ви именно емоционални изблици провокират възник-
ването на гнетящото състояние на съзнанието, какви 
чувства възникват тогава, кои мисли пробуждат зло-
ба, агресия, кои епизоди от живота или асоциации из-
плуват при това и така нататък. Всичко това се случва 
чрез повторно преживяване на това негативно състоя-
ние. Разбира се, усещанията няма да са от най-прият-
ните. В началото се появява чувство на лека тревога, 
след това може да възникне злоба, агресия или страх, 
състояние на потиснатост, чувства от стари обиди. 
Колкото повече енергия („Ци“ при вдишването) вли-
ва човек в центъра на Дясната същност, толкова пове-
че се усеща топлината на кълбото и толкова повече ще 
се усилват негативните чувства.

Анастасия: Трябва да отбележим, че хората, кои-
то тепърва изпълняват тази медитация, често пра-
вят следните грешки. Знаейки от какъв характер би 
трябвало да се проявяват неприятните чувства (а все-
ки знае какви са „скелетите, скрити в гардероба му“), 
те на първия етап от усвояването на дадената медита-
ция могат съзнателно или подсъзнателно да блокират 
тези емоции. В резултат на това често в първите заня-
тия хората практически нищо не усещат, в най-добрия 
случай топлина или студ от самите кълбовидни цен-
трове при тяхното завъртане.

Ригден: Това е така. Просто, когато човек знае, че от-
ново ще преживее неприятно състояние, той подсъз-
нателно може да блокира проявата не тези усещания. 
Животинското начало не обича да издава своите клю-
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чови позиции. Но медитиращият трябва да осъзнава 
това и да се старае въпреки всичко да изпълни качест-
вено медитацията, а не да се занимава с празно губене 
на време, приспивайки своята бдителност с мисли от 
рода „та аз съм толкова добър, високодуховен субект, 
при мен не се случва нищо негативно“.

Дадената медитация се изпълнява за това, човек да 
успее реално физически и психологически да почув-
ства тези състояния на чувствено - емоционални из-
блици, които поражда всяка от неговите Същности. 
По този начин той се учи да ги разпознава още в са-
мото начало на атаката на своето Животинско начало 
– зараждането на тези емоционални изблици, тяхно-
то въздействие и проявление в ежедневния живот. Той 
започва да разбира „откъде расте корена на злото“ и 
внезапните нахлуващи негативни състояния. Учи се 
да улавя и идентифицира това състояние в себе си, и 
най-вече, да контролира и предотвратява такива ата-
ки, не допускайки развитието и задълбочаването на 
ситуацията. А ако човек вместо практическо усвоя-
ване на тази медитативна техника, вместо реалната 
работа над себе си бездейства или просто подхранва 
илюзиите на манията си за величие, то ще му е много 
трудно в ежедневния живот. По този начин Животин-
ското начало ще е въоръжено до зъби със своя таен ар-
сенал, а човек няма да знае как и с какво да му се про-
тивопостави.

Много хора в такива случаи приписват всички тези 
атаки на разни външни обстоятелства или на други 
хора, само усилвайки по този начин безконтролните 
действия на своето Животинско начало. Но с време-
то в техния живот се сменят хората, сменят се обсто-
ятелствата, а атаките остават същите. Защо? Защото 
всички проблеми са вътре в самия човек. Когато той 
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опознае себе си, той се избавя от своите душевни про-
блеми. Причината не е във външното, а във вътреш-
ното. Познавайки себе си, трябва да се научиш да раз-
бираш и хората около теб, а това означава да се учиш 
да бъдеш добър.

Анастасия: Това е неоспорим факт: променяш се сам, 
променя се и твоето отношение към заобикалящият те 
свят… Да, разликата е голяма между това, което чо-
век очаква в своите представи от ума пристъпвайки 
към усвояването на медитативните техники, и това, 
което реално се случва. Това е като примера с лимо-
на. Ако човек си представя лимон, то в най-добрия слу-
чай това може да предизвика повишено слюноотделя-
не, а когато го опита, то у него се появява цяла гама 
от усещания.

Ригден: Правилно, така е и в този случай: не тряб-
ва да си представяме хипотетичното наличие на тези 
емоции, а реално да ги чувстваме. Но да се върнем от-
ново към самата медитация. След като медитиращи-
ят почувства въздействието на Дясната същност, 
той отново успокоява своите мисли и чувства. Ва-
жен момент, на който той трябва да се научи: ми-
слено да спира движението на този въртящ се къл-
бовиден център на Дясната същност. На първите 
етапи от обучението той може образно да си предста-
ви този процес както му е най-удобно, например, да си 
представи как мислено спира въртенето с „ръка“ или 
чрез мисълта си. След това медитиращият се връ-
ща като Наблюдател в своя условен среден център 
в главата. Там отново усеща състояние на покой и 
тишина, неутрално положение на всичките четири 
Същности едновременно. През това време още могат 
да се чувстват остатъчни явления, които да се проявя-
ват както физически във вид на фонова неприятна то-



339

плина от дясното кълбо (като от огън), така и на ниво 
чувствено - емоционални изблици, например злоба и 
раздразнение. След известно време този фон бързо из-
чезва, когато човек целенасочено пренасочва внима-
нието си на следващите процеси от медитацията.

Анастасия: Да, едно е добросъвестно да завъртим 
това кълбо, но по-важното е да се научим да го спира-
ме. Зная от практически опит, че в ежедневието, до-
като човек не е усвоил дадената медитация и не забе-
лязва как започва атаката от Животинското начало за 
него е много важно да се научи поне да предотвратя-
ва нейното по-нататъшно развитие. Т.е., ако е забеля-
зал в себе си вече явната проява на Животинското на-
чало, то не трябва да съсредоточава своето внимание 
върху натрапчивите емоции, чувства и мисли. С дру-
ги думи, да не се вглъбява в този процес, който стиму-
лира Животинското начало, и да не се включва в тази 
битка против себе си за сметка на собствените си сили 
и ресурси.

Ригден: Това е вярно. Всяка битка започва на по-
лето на отбрана на човешкия разум. Който умее 
да усмирява своя гняв, е като мъдреца, побеж-
даващ в своето сражение, дори преди да го е за-
почнал… И така, към следващият етап от медитаци-
ята. След като медитиращият е в състояние на въ-
трешен покой, той отново насочва вниманието си 
над дишането и осъществява повторно първоначал-
ната схема на медитацията, т.е. изпълване с енер-
гията „Ци“ в „Хара“ (низко в корема) чрез чакрите 
на дланите. След това отново отвежда енергията 
чрез гръбначния стълб в древния център на главния 
мозък (условния среден център). Но сега вече от този 
център я направлява към лявото бадемовидно тяло, 
чрез точката над лявото ухо в кълбовидния център 
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на Лявата същност. И вече започва работа със 
своята Лява същност изкуствено, с помощта на 
съсредоточаване на вниманието и мисълта, завър-
тайки центъра на Лявата същност обратно на ча-
совниковата стрелка. Задачата: да почувствате нача-
лото на активацията на дадената Същност, при това 
какви емоционални изблици се появяват, пораждащи 
съответните настроения.

По правило, настроенията биват следните: чувство 
на горделивост, себелюбие, съблазън, повишено ли-
бидо, желание за власт над някого и така нататък. Мо-
гат да изплуват съответстващи изображения, свърза-
ни с тези чувства, мания за величие,  слободия, сексу-
ални желания от позицията на доминиращ „алфа са-
мец“ (или „алфа самка“) така наречената похот, при-
месена с егоцентризъм, ненаситност, желание за при-
тежание на нещо или някого. Ако при развъртането 
на центъра на Дясната Същност се усеща топлина от 
кълбото, то при развъртането на кълбовидния център 
на Лявата същност от него ще се усети нарастващо 
чувство на хлад.

Преживявайки всички емоционални изблици на Ля-
вата същност, медитиращият отново успокоява 
своите емоции: мислено спира въртенето на кълбо-
видния център на дадената Същност. След това от-
ново се връща като Наблюдател в своя условен сре-
ден център на съзнанието (в неутрално положение). 
Концентрира се в състоянието на покой и тишина и 
усеща неутралното положение във всичките четири 
Същности едновременно. Физиологическото усещане 
на хлад, остатъчните неприятни емоции и чувства, по-
родени от активността на Лявата същност могат още 
известно време да се усещат.
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След това медитиращият пристъпва към изследване 
на емоционалните изблици, които се пораждат от Зад-
ната същност. Затова в началото той отново насоч-
ва вниманието си върху дишането и се съсредоточа-
ва над процеса на изпълване на „Хара“, след което 
насочва вниманието си върху движението на енерги-
ята „Ци“ от „Хара“ по гръбначния стълб в древния 
център на главния мозък (условния среден център). 
Но сега вече направлява енергията „Ци“ чрез зоната 
на тила (над врата) в кълбовидния център на Задна-
та същност, активирайки я. Обръщам внимание, че 
кълбовидния център на Задната същност може да се 
върти в различни посоки: както надясно (по часовни-
ковата стрелка), така и наляво (обратно на часовнико-
вата стрелка). Това зависи от възникващите (изплу-
ващите в паметта или доминиращите в дадения мо-
мент) чувства. Обикновено те са свързани с отминал 
опит, значителен изблик на емоции и чувства при до-
минацията на една или друга Същност. А този опит се 
свързва пряко с активацията в отминал момент на оп-
ределената Същност, често Лявата или Дясната (тога-
ва въртенето на кълбовидния център на Задната същ-
ност ще е срещу часовниковата стрелка). Това могат да 
бъдат чувства от настоящия момент или от миналото 
на човека, могат да бъдат различни видения в зависи-
мост от силата на отминалите емоционални изблици. 
Усещанията, предизвиквани от центъра на Задната 
същност също така могат да бъдат различни: от убий-
ствен студ до гама от приятни и топли усещания.

Впрочем, при силно развъртане на кълбовидния цен-
тър на Задната същност обратно на часовниковата 
стрелка се създават… така да се каже, условия за до-
минирането на материални мисли. Това е просто фи-
зика на многомерната човешка конструкция. Практи-
чески винаги развъртането обратно на часовниковата 
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стрелка на кълбовидния център на Задната същност 
носи и чувство за тъга, безизходица, нищожност, скеп-
тицизъм, мисли по линия на „ти си никой и такъв ще 
си останеш до смъртта“, преходност на времето, обре-
ченост. А ако кълбовидния център на Задната същ-
ност се завърта по часовниковата стрелка, то това по 
правило активира опита на емоционалните изблици, 
породени от Предната същност. Последната, на свой 
ред, е свързана с Душата и с духовното развитие на 
човека. В този случай възникват съвсем други усеща-
ния, изходящи от Задната същност. Често при дадена-
та медитация, когато медитиращият е в такова „въз-
вишено състояние“, той бива сякаш „прехвърлен“ от 
Задната същност в Предната, и медитацията продъл-
жава в съвсем различно русло. Но за сега ние говорим 
за стандартната схема. Съгласно която, работейки 
определено време със Задната същност, човек спира 
въртенето на кълбовидния център и се връща съзна-
телно в своя условен среден център на главата. От-
ново успокоява мислите и емоциите, възстановява 
състоянието на покой, тишина и неутрално усеща-
не на всички четири Същности едновременно.

След това медитиращият преминава към рабо-
та с Предната същност. Това е най-приятната част 
от медитацията. В началото, както обикновено, на-
сочваме вниманието над дишането, повтаряйки схе-
мата на изпълване на „Хара“ с енергията „Ци“ чрез 
чакрите на дланите и проследяване на енергията по 
гръбначния стълб в древния център на главния мо-
зък (условния среден център). Само че сега, енергия-
та „Ци“ постъпва от центъра на древния мозък чрез 
точката, разположена в центъра между веждите в 
кълбовидния център на Предната същност. Съсредо-
точаваме се над кълбовидния център на Предната 
същност и го завъртаме по часовниковата стрел-
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ка. В това време ще се усеща ясна взаимовръзка с об-
ластта на слънчевия сплит, по-точно с центъра на 
енергийната човешка структура – Душата. От чув-
ствата ще се получи прилив на сили, ще възникне усе-
щане за комфорт, приятна топлина, радост, откъсва-
не от материалния свят, съприкосновение с духовния 
свят. Колкото повече се завърта центъра на Предната 
същност, толкова повече ще се изпълвате с тези чув-
ства. Това е като своеобразен емоционален отдушник 
за човека. В тази медитация е важно да се работи с 
Предната същност именно на края, за да се завърши 
медитацията с чувството на стабилност, баланс на на-
строението и духовен тласък. Именно с това всеобхва-
щащо благо чувство в състоянието на разширено въз-
приятие медитиращия не само излиза от медитаци-
ята, но и го съхранява в своето обичайно съзнател-
но състояние. В тази медитация, както и в живота, е 
важно не само да спираме негативната активация на 
задната и страничните Същности, но и да се научим 
да активираме своята Предна същност, същевременно 
да се превключваме на позитивно състояние на съзна-
нието и мислите.

Медитиращият завършва дадената медитация как-
то обикновено, с действие на: „вдишване - издишва-
не, със силно стискане и отпускане на юмруците“. 
Тази медитация отнема 20-30 минути. На първите 
етапи за някои хора медитацията може да отнеме 
малко повече време. Може да се прави сутрин, вечер и 
през деня – както ви е удобно. Тя помага да се контро-
лира потока от мисли и чувства, да разбирате добре 
себе си и своите състояния. Важно е не само усвоя-
ването на самата техника, но и разпознаването на 
своите спонтанно възникващи емоционални изблици 
по време на ежедневието. При работата с дадената 
медитация, нейната ефективност може да се забе-
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лежи в ежедневния живот, след като човек се нау-
чи да разбира коя от неговите Същности провокира 
един или друг емоционално - чувствен изблик. Тога-
ва той ще успява навреме да пресича негативния по-
ток спирайки активацията на центъра на Задната 
и Страничните същности преминавайки към Пред-
ната същност – към позитивния емоционален тла-
сък със съответните настроения и мисли.

Рисунка 15. Символично изображение на  
медитацията „Четворка“.

Дадената медитация е като крачка за последващото 
развитие и достижение на по-значими духовни цели. 
Това е само инструмент, чрез който човек се учи да уп-
равлява себе си, а не природата на Животинското на-
чало да управлява него. Благодарение на тази медита-
ция той се учи по-лесно да се ориентира в своите усе-
щания, емоционални изблици, подобно на добър музи-
кант, на който му е достатъчно да види нотите и вед-
нага да разбере каква е мелодията и как звучи. Такъв 
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контрол помага в ежедневния живот да се поддържа 
доминиращо Духовното начало, навика да се живее 
човешки, по Съвест. Като цяло, както се казва, помага 
да сте постоянно във форма…

Анастасия: Да бъдем постоянно във форма, до-
бре казано. Но интересното е, че хората все по-чес-
то свързват фразата „да бъдеш постоянно във форма“ 
със спорта, или по-скоро с обучението на спортистите 
преди състезание. Например, помня, когато  практи-
кувахме за път пръв дадената медитация в групата, 
тогава момчетата започнаха да я сравняват със спор-
та. Всеки треньор е наясно, че изкуствено създавай-
ки условия на своя възпитаник, максимално близки 
до реалните, той увеличава шансовете му за победа в 
следващото състезание. Добрият спортист също така 
знае, че въпреки всички трудности на тренировки-
те, въпреки всички синини и ожулвания, благодаре-
ние на преодоляването на тези препятствия, придо-
бива опит и навици. С течение на времето, спортистът 
свиква с ежедневните повишени изисквания към себе 
си. Само от страни преодоляването на тези различни 
„учебни“ препятствия може да изглеждат, като нещо 
сложно и може би дори прекалено излишно за основ-
ното съревнование. Самият спортист е напълно по-
гълнат от работата по усъвършенстване на своите на-
вици. Той прекрасно осъзнава, че самосъжалението 
в тренировките и опитите да се измъкне от натовар-
ванията еднозначно ще доведат до загуба в състеза-
нието. Момчетата направиха извод, че това очевидно 
е както и в дадената медитация за активирането на 
задната и страничните Същности и тяхното просле-
дяване в ежедневието, когато човек изкуствено си съз-
дава всевъзможни препятствия и се учи да ги преодо-
лява. Само че с тази разлика – че в спорта, човек сам 
си е треньор, затова и поставя по-високи изисквания 
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към своята бдителността. Успехът на работата вър-
ху себе си, както в спорта, така и в духовните прак-
тики пряко зависи от това колко добросъвестно се от-
нася човек към нея.

Примерът, безусловно, е разбираем за тези, които за-
почват да практикуват тази медитация. Но това, кое-
то забелязах, е, че хората в този случай използват ша-
блонните нагласи, приети в обществото като позитив-
ни. Спортът тук се разглежда като работа и победа над 
себе си, асоциативно се сравнява с духовната работа. 
Но, ако се вгледате в същността на тези процеси, това 
далеч не са еднакви понятия.

Ригден: Вярно е, това са подмени, на които малко 
хора обръщат внимание в началото на спортната си 
кариера, но много ясно ги усещат в нейния край. В об-
щество се счита, че ако един човек се занимава със 
спорт (особено с голям спорт), то това означава, че той 
побеждава на първо място себе си, в смисъл преодо-
лява на негативните си качества, мързела, учи се на 
дисциплина и така нататък. Това дори се разглежда 
като условие за хармоничното развитие на Личността. 
А победата в големите спортове, като цяло е предста-
вена като върха на човешкия труд в самоусъвършенст-
ването. Но малко хора забелязват какви глобални под-
мени се крият в тези понятия.

С какво се асоциира спорта у повечето хора? На първо 
място, с играта, където основното е победата с всички 
средства. На второ място, със стадиони, където се съ-
бират фенове. Като последните, фокусират внимание-
то си върху играта, която провокира силен емоциона-
лен изблик. При това, забележете, напълно очакван и 
планиран емоционален изблик, независимо от резул-
тата на играта. Умните хора трябва да се замислят за 
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това, на кого и за какво се прави всъщност това. Та 
нали човешките емоции – това е мощна енергия. С от-
рицателните емоции човек храни Животинското на-
чало, а масите хора - Животинския разум. И изобщо 
как въобще е възникнал големия спорт?  Как са се по-
явили спортните съревнования под формата на масо-
ви зрелища?

Доста често хората не анализират сведенията, които 
им се представят в пресата, дори не говоря за самосто-
ятелно търсене на причините за това явление. В пре-
сата често се цитира като пример, че първите Олим-
пийски игри са били организирани още в Древна Гър-
ция. Но поради каква точно причина са възникна-
ли? Малко хора знаят, че такива „мирни“ зрелищни 
съревнования са резултат от воденето на постоянни 
войни. Колкото по-добре в спортно отношение са били 
подготвени воините в една или друга страна, толкова 
по-добър е бил изхода от войната за техните организа-
тори. И този стимул на Животинското начало и до ден-
днешен е отразен в реалността на съвременния спорт. 
Подготовката за съревнованията, а и самата цел да бъ-
деш шампион, в действителност, е основана на посто-
янното стимулиране в спортиста на манията му за ве-
личие, егоизма, съперничеството. Колкото повече на-
пира в него амбицията, толкова по-сериозна ще бъде 
и подготовката му. И въпросът тук не е победата над 
самия себе си, както се рекламира навсякъде. Цяло-
то внимание на Личността в действителност се кон-
центрира върху изработването на навици за контрол 
на тялото в точния момент, включително и с помощта 
на своите резерви и феноменални способности. Това е 
само една малка „победа“ над плътта в рамките на до-
миниращия мироглед от Животинското начало.
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За какво се жертва спортистът, своето жизнено вре-
ме и здраве? За лична слава, заедно с прославяне-
то на държавата, която за победата му дава различ-
ни ползи и привилегии. Но какво се крие зад орга-
низирането на такива съревнования и емоционал-
ното участие в тях на милиони хора? Какво стиму-
лират те у хората? За това се замислят много малко 
от хора. И какъв е резултатът след края на кариера-
та на този шампион? Дали е победил самия себе си? 
Не. Неговият резултат – е бившата слава, засегната-
та гордост, недооценяването от държавата и вътреш-
на празнота. В крайна сметка, веднага след като за-
почнат здравословните проблеми или просто преста-
не да побеждава в състезанията, той става никому 
ненужен, а в професионалния спорт това е често сре-
щано явление.

Всички тези негативни изблици са провокирани от 
вътрешната празнота. Защото да победиш себе си – 
това означава да преодолееш в себе си Животинско-
то начало (а тук се заключава и постигането на духов-
на хармония), а не до съвършенство да владееш ня-
кои умения за управление на своето физическо тяло. 
Да се занимаваш със спорт – това е забележително, 
но само за да се поддържа тялото в добро здраве, за 
да няма някакви големи проблеми от Животинското 
начало. Но много по-важна е концентрацията на чо-
века върху своята духовна съставляваща. Това е най-
важното!

Анастасия: Вие сте прав, проблемът е в обществото, 
но започва с човека... Дори по отношение на тази ме-
дитация, когато човек е съсредоточен върху сериозна-
та, ежедневна работа върху себе си, върху собствено-
то си духовно развитие, като цяло се учи да бъде на ка-
чествено нова вълна на възприятие, тогава и негови-



349

те Същности започват да работят по различен начин. 
Те просто по-често преминават към нов режим на ра-
бота на това доминиращото възприятие, показвайки, 
в действителност, тези други свои качества и възмож-
ности, включително и така наречените феноменални 
способности у човека. Както е написано в древните 
индийски трактати: „Действай, но се откажи от пло-
довете на своите деяния“. Т.е. действай безкористно, а 
не от себелюбие.

В тази медитация, според мен, е скрит много важен мо-
мент за разбирането на човешката природа и нейно-
то сложно устройство. Тя позволява от личен опит да 
се разбере тайнствения процес на зараждане емоцио-
налните импулси на мислите в човека. Нали химиче-мислите в човека. Нали химиче-те в човека. Нали химиче-. Нали химиче- Нали химиче-
ските и физическите процеси в мозъка – са следствие 
от „първичния езоосмос“, т.е. първичния енергиен тла-
сък. Помня колко добре асоциативно сравнихте рабо-
тата на междинния мозък със своеобразен приемник, 
който преобразува енергийните колебания (постъпва-
щите от Същностите сигнали) в тънка материя от чув-
ства и емоции. 

Ригден: Ако асоциациите, свързани с техниката, са 
по-приемливи за осъзнаването на дадения процес, то 
заповядай, мога да дам и такива примери. За по-лесно 
разбиране работата на древната структура на мозъка 
можем образно да го сравним с телевизор (между дру-
гото, думата произлиза от гръцката дума „tele“ – „да-
леч“ и латинската дума „visor“, която означава „на-
блюдател“, „viso“ – „гледам“, „зрение“). Или по-точно 
с електроннолъчевото устройство (кинескопа) в теле-
визора, който преобразува невидимите за окото елек-
трически и светлинни сигнали във видими изображе-
ния с възприеман за нас диапазон на честота. 
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В междинния мозък, както и в основните блокове на 
аналоговия телевизор с кинескоп, има, образно каза-
но, свой приемник на сигнали. Функциите му са по-
добни на друго устройство в телевизора – селектора 
на канали, който не само усилва, но и отделя сигна-
ла на точно определен „канал“, след това го преобра-
зува в стандартна междинна честота. Освен това там 
има, ако се изразя асоциативно, своеобразен „блок 
за декодиране на сигнала“, „детектор на звука и ви-
деосигнала“, „усилвател на междинната честота“. 
„звуков усилвател на мощността“, „електроннолъче-
ва тръба“. Т.е., същата физика, само че на нивото на 
тънките енергийни процеси, произхождащи в рабо-
тата на човешкия микросвят и неговото сложно ус-
тройство.

Междинният мозък е един вид преобразувател на 
енергията в груба материя. А Същностите могат да се 
сравнят с телевизионни кули, които с помощта на сво-
ите предавателни антени транслират по различни ка-
нали своите програми. Например да вземем Лявата, 
Дясната и Задната същности. Вниманието на човека 
към техните програми се явява за тях, говорейки на 
технически език, като „захранващ блок“, и като „усил-
вател на напрежението за кадровата и редова развив-
ка“, както и усилвател на каналите на изображение-
то във вид на наложена над човека илюзия, и блок за 
дистанционно управление над него и неговото настро-
ение. И ето, че в главата на човек се ражда или трилър 
за собствената му горделивост, или филм на ужаси-
те породен от неговите собствени страхове, или мело-
драма от типа „стена на плача за изминалото време“. 
Т.е. тези Същности много умело ще обрисуват в прав-
доподобен вид всяка илюзия, ще „направят от муха-
та слон“ и ще заставят човека дълбоко да преживява 
в себе си различните отрицателни емоции, възполз-
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ващи се при това от най-ценното за неговото духовно 
развитие – вниманието. 

Но ако човек се превключи на възприятие „канала“ 
на Предната същност, то той ще успее да види и по-
чувства съвършено друг мироглед, полезен за неговото 
духовно израстване. Например „документален филм“ 
за реалния живот, за вътрешния духовен свят, кой-
то се отразява във външния. Благодарение на такъв 
контакт и съпреживяване, Личността получава мо-
щен позитивен заряд, който й позволява да съсредо-
точи цялото си внимание в духовно направление. Вяр-
но, след такъв „филм“ шаблонния човешки живот  из-
глежда като пълно лицемерие. Защото само от човека 
зависи, на какво ще отделя внимание в своята глава и 
какви сигнали ще приема и усилва. Образно казано, 
в ръцете на самия човек е не само дистанционното от 
„телевизора“, но и възможността да контролира всич-
ки тези „телевизионни кули“ и техните телевизионни 
и радио компании. 

Освен това човек, благодарение на дадената меди-
тативна техника, ще успее да разбере себе си и дру-
гите хора. Когато умееш да идентифицираш лесно в 
себе си моментите, свързани с активацията на една 
или друга Същност, то не е трудно да почувстваш и 
скритото въздействие над теб от страна на другите 
хора. По какъв начин? Например, разговаряш с ня-
какъв човек или слушаш нещо по телевизията или 
радиото. В момента на разговора или получаване-
то на информация от външния източник просто спо-
койно се съсредоточаваш над своето неутрално сред-
но положение като Наблюдател, заобиколен от сво-
ите четири Същности. По-точно навлизаш в състо-
яние на абстрахиран от обстоятелствата Наблюда-
тел, и проследяваш в себе си именно коя от твоите 
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Същности се активира от подадената информация. 
Та нали между хората се осъществява не само верба-
лен обмен на информация, но и взаимодействие меж-
ду техните Същности. Благодарение на такъв кон-
трол върху информацията, която ти въздейства, ще 
разбереш, на коя изначална емоционална основа се е 
формирала и какви именно скрити от теб цели  иска 
да постигне. Например, ако твоят събеседник лъже 
или хитрува, то непременно ще се активира твоята 
Лява същност. Ако те провокира на агресия, то за-
почва да се върти центъра на твоята Дясна същност. 
А ако поражда в теб изблик от позитивни емоции, 
Любов, Добро – активира се твоята Предна същност. 
По този начин ти ще можеш реално да следиш обста-
новката, а не тази илюзия, която постоянно ти се на-
лага от видимия и невидимия свят с цел управление 
на съзнанието.

Анастасия: Да, ако много хора усвоят тази техника 
на медитация, то в обществото ще изчезне потребност-
та от лъжа и управление един над друг. Тогава няма 
да има смисъл от това, защото всички ще знаят Исти-
ната един за друг.

Ригден: Така е, но това може да се случи само то-
гава, когато болшинството хора в обществото поис-
кат да се променят към по-добро, тогава и човечест-
вото ще има шанс да тръгне по съвършено различен, 
качествено нов път на цивилизационно духовно раз-
витие. Но какво ще избере съвременното човечест-
во, това е въпросът. Тази техника се е давала на хо-
рата и преди. При това тя е била давана в различни 
етапи от човешкото развитие. Не казвам, че именно 
в такъв разширен и толкова подробен вид, но напъл-
но разбираема за начина на мислене на тогавашните 
хора. Но хората са си хора и много от тях, за съжале-
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ние, все още са любители на модернизирането и ус-
ложняването на чистите знания и простата Истина. 
Не малко отзвуци от тази практика и днес могат да се 
намерят в тайните знания на различните народи по 
света. Само че днес това е смешно завоалирано в ри-
туали, съпровождани от песни, пляскане и цяло шоу 
под звуците на дайрета и барабани. И всичко зара-
ди това, да се „превключи“ в изменено състояние на 
съзнанието „ученика“ или „жреца“ и да се вслушват 
в „говорещия дух“, дясната или лявата страна и така 
нататък. При изпълнението обаче на дадената меди-
тация в чистия и вид, подобни усложнения не са не-
обходими, всичко това е нанос от човека. Тук прос-
то се учиш на първите етапи да пренастройваш въз-
приятието на съзнанието, на проследяване и контро-
лиране на своето състояние. А след това просто тече 
обикновен режим на работа… Въобще, трябва да от-
бележа, че такива базови духовни практики, свърза-
ни с основните знания и духовно израстване на чове-
ка, от древни времена, като правило, са фиксирани в 
определени знаци и символи...

Анастасия: Знаците и символите – това е особена 
тема. Би било страхотно, ако ни разкажете повече 
подробности за тях, предоставяйки тази ценна ин-
формация на читателите. От древни времена истори-
ята на човечеството е плътно заобиколена от знаци и 
символи. Но след като направих обширно проучване 
на информацията за тях в библиотеките на различни 
градове и в интернет, стигнах до тъжното заключе-
ние, че знаци и символи има във всяка една истори-
ческа епоха, но знанията за тях са или изгубени, или 
тълкуването на техните значения е толкова изкриве-
но, че е останало много малко от Истината. Няма ги 
тези изконни духовни Знания за знаците, за които ни 
разказвахте. Какво е достъпно в момента за обикно-
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вените хора? В най-добрите случаи речници със сим-
воли, книги със съмнително съдържание с трактовки 
от „Свободните каменоделци“, отнасящи се до симво-
ликата на техните окултни учения. Учените се раз-
граничават от подобни интерпретации, разбирайки 
откъде растат корените на такива публикации. И в 
същото време, науката вече е натрупала богат мате-
риал за графичните символи и знаци, присъщи на 
древните археологически култури от различни кон-
тиненти и времена. Много от магическите, ритуал-
ни знаци, считани за важни в духовната култура на 
различните народи, са идентични. Но да ги разшиф-
роват напълно учените все още не могат. Сега разби-
рам защо. Дори това, което ни казахте по този повод, 
ми даде съвсем ново разбиране за света и знанията за 
човека. Четейки произведения за графичните симво-
ли на археологическите култури, статии по етногра-
фия, фолклор, митология и космогония в представите 
на различните народи, достигнах до заключението, 
че на учените просто не им достига конкретно звено. 
Липсва самият този ключ към дешифриране на зна-
ците, който позволява да се свържат, разберат и раз-
четат тези уникални сведения явяващи се духовното 
наследство на човечеството.

Ригден: Да, за съжаление, при изобилието в съвре-
менното общество от древни знаци и символи, днес 
голяма част от Знанията за тях са загубени – това е 
факт. Но това не е изненадващо. Проблемът е в хора-
та, в самото общество: започвайки от човека и него-
вите доминиращите желания, и стигайки до приори-
тетите в човешкото общество. Погледни историята на 
човечеството: само едни войни, постоянна борба за ре-
лигиозна и политическа власт, и най-лошото е – скри-
ването от хората на истинските духовни Знания, во-
дещи към истинската Свобода на Личността и осво-
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бождението на Душата. Защо изконните Знания са 
били скривани от мнозинството? Защо са ги изкривя-
вали до неузнаваемост, та дори след това ги тълкува-
ли от ума, замърсен с материалистичен начин на ми-
слене? Защо тази информация е изкоренявана от съз-
нанието на новите поколения  обричайки я на забве-
ние в продължение на хилядолетия? Защото тези из-
конни Знания са давали възможност на хората да се 
развиват духовно и самостоятелно, независимо от по-
литиците и жреците, които до днес наричат себе си 
„посредници“ между хората и боговете. Тези знания 
правели хората свободни, независимо от структурите 
на политическата и жреческа власт и позволявали на 
народите да се обединяват. Та нали духовно свобод-
ните хора е почти невъзможно да бъдат управлява-
ни, още повече да им бъдат насаждани агресия, страх, 
разпри и други шаблони от Животинското Начало.

Анастасия: Напълно съм съгласна с вас, проблемът 
наистина е в хората и в обществото, които те предста-
вляват, в сеенето на разногласия и разединение меж-
ду хората. Нека да погледнем по-конкретно... Напри-
мер, да разгледаме научните изследвания, касаещи 
древните знаци, дори при повърхностното проучва-
не на акцентираните в тези работи проблеми, се уди-
вявам пред каква стена от изкуствени препятствия 
се налага да се изправи този, които днес се опитва да 
достигне до истината. В какви условия трябва да из-
пълняват своята работа учените, например, от тази 
същата етнология, етнография, археология, древна 
история? Всичко се осъществява на базата на гол ен-
тусиазъм за мизерни заплати. При това в работата 
си се сблъскват със солидни бариери, то с бюрокра-
ция, то от финансов характер, липсата на организа-
ция и координация в ангажирането на специалисти 
от сродни дисциплини за по-дълбоко и комплексно 



356

изучаване на различните въпроси. Та дори – със за-
говор за мълчание, с така нареченото в света „науч-
но табу“ по конкретни теми или находки. 

А за ситуацията в световен мащаб направо ще замъл-
ча, в много от случаите се създават изкуствени пре-
пятствия за достъпа до определена информация, уни-
кални археологически находки, които, всъщност, се 
крият от хората. Естествено, всичко това се случва не 
без участието на заинтересованите от това структу-
ри. Тази информация или не се довежда до внимание-
то на широката научна общност, като се оставя да съ-
бира прах в хранилищата, или значимите артефакти 
лъсват в частни колекции, или изобщо се изземват от 
разузнавателните служби и изчезват безследно. Може 
би някой е много притеснен, че тази информация ще 
разклати основите на нечия идеология или власт, из-
годна за осъществяването на контрол върху съвремен-
ните народи. Така че хвала и чест на тези учени, кои-
то, въпреки всички препятствия, продължават да ра-
ботят всеотдайно в областта на науката и да инфор-
мират хората за значимите находки, които разруша-
ват илюзията за „варварството“ на древните народи 
и свидетелстват за приоритета на духовните ценнос-
ти и знания в тези далечни времена. Но след всичко 
това възниква въпроса, защо мълчи самото общество, 
нали то трябва да бъде преди всичко заинтересувано 
от своето духовно минало, за да постигне разбиране в 
духовните въпроси и правилно да определи вектора 
на своето бъдеще?

Ригден: Точно и затова мълчи, защото съзнанието на 
повечето хора е до толкова обработено благодарение 
стереотипите на потребителския и материалистичен 
начин на мислене, че на обикновения човек дори му е 
непонятно самото поставяне на този въпрос. Когато 
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съзнанието му е задръстено с подобни нагласи и моде-
ли, той просто не разбира защо в действителност тези 
научни професии трябва да бъдат приоритетни за об-
ществото и държавата в сравнение, например, профе-
сията на нано технолога, който се занимава с изслед-
вания на атомното и молекулярно ниво или финансо-
вия анализатор или физика, занимаващ се с разработ-
ка на нови видове оръжия? Но бедата е в това, че спо-
менатите от теб учени на такива „не почетни“ в мно-
го страни професии, свързани с изследването на древ-
ността и културата на различни народи, си поставят 
за приоритет непосилната задача (в допълнение към 
решаване на текущи научни въпроси) – ни повече, ни 
по-малко да реконструират от всички страни духов-
ния живот на обществото! И на кого от властима-
щите това ще се хареса? В крайна сметка, ако на маси-
те им стане известно какви са били стремежите на съ-
щите тези обикновени хора преди хиляди години, ка-
къв мироглед са имали, сакралните, духовни позна-
ния, които са притежавали, как са се самоусъвършен-
ствали и на какво са посвещавали живота си, то ще 
възникне въпросът, а накъде се е насочило съвремен-
ното човечество и защо в продължение на хилядоле-
тия са се криели тези Знания от по-голямата част от 
хората?

В края на краищата, с какво съвременният човек се 
различават от този в миналото? Само с факта, че при 
него са променени някои външни условия за същест-
вуване, но вътрешните проблеми, борбата между Ду-
ховното и Животинското начало е останала същата! 
Нещо повече, тази мащабна научна работа за рекон-
струкцията на духовните страни от живота на обще-
ството предполага дешифриране на основополагащи-
те свещени значения, ключовите мотиви на творящи-
те символи в различни култури и светогледи. А това 
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предполага получаването на научни доказателства 
за важността на ролята, която са играли практичес-
ки едни и същи знаци и символи на народите по света 
в различните епохи на формиране на обществото, не-
зависимо от географското разстояние и различния на-
чин на живот на отделните народи, живеещи на раз-
лични континенти.

Знаците и символите са съществували в човешкото 
общество още от самото му начало. Има ги и сега в 
съвременния свят, независимо от факта, че повечето 
хора не разбират тяхното значение и силата на въз-
действието, което те оказват. Ти и сама  прекрасно 
знаеш, благодарение на медитативния опит, как ня-
кои от знаците и символите влияят върху физиката 
на видимия и невидимия свят. Знаците и символите 
– това е ключът към духовната съкровищница на чо-
вешкото общество, това е кодът към сложните про-
цеси, разкриващи тайните на управление на дълбо-
ката физика и новите хоризонти на научните позна-
ния.

Анастасия: Да, знаейки това, разбираш какви сили 
притежава всеки човек, достигайки до определени 
нива в своето самоусъвършенстване. Но това също 
така налага и голяма отговорност.

Ригден: Безусловно. Но хората си остават хора, дори 
притежавайки Знания за силата и значимостта на 
знаците и символите, те в крайна сметка с времето 
са ги изкривили, нещо доукрасявали, усложнявали 
спрямо своите разбирания. В резултат на това, Зна-
нието, което едни хора са имали в началото на хиля-
долетието сравнено с тези – в края му, показвало се-
риозно размиване в смисъла и качественото разли-
чие в съдържанието. Но периодически тези Знания 
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са се обновявали в човешкото общество. Едни култу-
ри са изчезнали, взимайки със себе си в гроба „свеще-
ните тайни“, докато други са се развивали и процъф-
тявали върху останките от Знанията на миналите по-
коления. Така че, наличието на тези Знания в първо-
начален вид е било винаги актуално за кои да е на-
роди, живеещи в различни краища на земното къл-
бо, защото това не само давало ключа към познани-
ето на техните предци, но и значително разширява-
ло техните собствени познания в областта на духов-
ното саморазвитие.

В съвременния свят у всеки народ могат да се намерят 
цели системи от „свои“ традиционни символи и зна-
ци. Въпреки това, изконните Знания за тях са загубе-
ни. Дори самите наименования на знаците и символи-
те днес според смисловата интерпретация вече не са 
свързани със съкровените знания за човека. Те основ-
но означават това или онова понятие в областта на на-
уката, също така имат битово и житейско условно зна-
чение, характеризиращо едно или друго проявление 
на материалния свят.

Анастасия: В общи линии, днес знаците са налич-
ни, те продължават да работят, а Знанията у хората 
за тях липсват.

Ригден: Съвършено вярно. Това е този край, който е 
достигнало човечеството. Забравени са не само Знани-
ята, но дори и смисловото значение на думите, които 
са били изписвани благодарение на символите и зна-
ците в определена последователност. Ето един прост 
пример. Нека да разгледаме думата „символ“, която 
сега използва в ежедневието си рускоезичното населе-
ние. Тя е заимствана от гръцки език. Но как е възник-
нала в Древна Гърция?
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В древна Гърция е съществувала думата „shma“, кое-
то означава „знак“, „знаме“, „небесно знамение“. След-
ва да се отбележи, че в древните култури от Егейска 
област (още преди появата на Гърция), особено след 
контакта на тези народи с източните народи (напри-
мер, с жителите на Анатолия (на днешните територии 
на Турция), древните египтяни, при които е било раз-
вито „свещеното писмо“, тайното знание) голяма част 
от знанията за невидимия свят са се обяснявали чрез 
алегории, разбираеми за жителите на една или дру-
га местност. Например, за процеса и резултата от съв-
местната медитация на група от хора, които са работи-
ли със знаците (или на конкретната конфигурация на 
работния знак, който упражнявал влияние върху ма-
сите), на новопосветените това се е  обяснявало с по-
нятни за тях асоциации. Обхващащата площ на въз-
действието на знака асоциативно е била сравнявана с 
хвърлената от рибарите мрежа в морето (защото про-
фесията рибар е била много популярна в тези дни). 
Разказвали са им, че ако знакът е поставен на опреде-
лено място, например, в стаята, в храма, на площада, 
то той е въздействал върху хората, които са се нами-
рали на територията на даденото пространство, грубо 
казано, подобно на мрежа, разпъната върху опреде-
лен участък в морето при риболов. С една дума, в древ-
ността са оперирали с такива алегории, които хората 
са можели да разберат от тази епоха. Днес, разбира се, 
всичко това може да се обясни на хората със съвремен-
ни примери. Например, въздействието на определени 
знаци и символи може да се сравни с радиоприемник, 
който работи на дадена честота и разпространява ра-
дио вълни на определено разстояние, или със светли-
ната от лампа, която осветява определена част от ули-
цата. И тези примери са същата алегория, защото съ-
временните хора все още са много далеч от разбира-
нето на явленията, свързани с процесите, които про-
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тичат в другите измерения. Така, благодарение имен-
но на такива асоциативни сравнения, разпростране-
ни в тайните общества, в употреба в ежедневната реч 
у хората (които, както се казва, чуват звън, но знаят 
от къде идва) се е появила думата „to sumbolon“, ко-
ято е започнала да означава съвместната дейност на 
няколко рибари, които хвърлят тънко въже със стръв 
при риболов. Като цяло, както винаги, тези, които не 
знаят за духовната страна на въпроса, винаги прирав-
няват смисъла на чутите знания към обектите и явле-
нията от материалния свят, въз основа своето мате-
риалистично разбиране. Но тази дума „to sumbolon“ 
е продължила да се използва и от посветените в зна-
нията хора. В резултат на това, заедно с по-древната 
дума „shma“ (знак, знаме, небесно знамение), думата 
„символ“ е започнала да се използва за означаване на 
„съединението на невидимото и видимото“, „разкри-
ване на невидимата реалност чрез видим знак, тайно 
значение, което е разбираемо само за определена гру-
па от хора“. И по-късно „символ“ изцяло заменя тази 
древна дума.

Също така е важно да се знае как Архонтите реаги-
рат на повишаването на популярността на знанията 
сред хората, излизащи от тайните духовни общества. 
Отново ще дам един пример със същата дума „сим-
вол“. Когато думата започва да придобива значение в 
населението именно със своя изконен смисъл, в тази 
работа са се намесили „Свободните каменоделци“. Те 
започват да организират на територията на Гърция 
свои различни цехове, корпорации, предприятия, об-
щества, религии, партии да поставят своите знаци и 
символи в качеството на публични знаци на тези ор-
ганизации. Думата „символ“ започнали да замърся-
ват чрез смисловите значения на обикновените човеш-
ки дела, да я използват в различни житейски аспекти 



362

на битието: като дипломатически споразумения, като 
билет за театър, като наименования на пръстените на 
африканските съдии, като дял от паричните вноски 
на заема. Ехото на тези „извращения“ могат да бъдат 
намерени и днес. А в крайна сметка първоначалното 
значение на думата „символ“ е започнало да се забра-
вя и изчезнало от употреба.

Но интересното е, че в руския език думата „символ“ е 
дошла чрез думата „знак“. А „знак“ в руския език про-
изхожда от древнославянската дума „знам“ в смисъл 
познавам, имам информация за нещо (древноруско-
то, украинско – „çíàòè“, словенски – „znáti“, древне-
чешското – «znáti», полското – «zna�» и т.н.). Т.е. ду-
мата „знам“ разбирал всеки славянин, независимо от 
различията в езиците. В известен смисъл, тя отразя-
вала именно първоначалното значение на гръцката 
дума „символ“. Така че, това е само един от многото 
примери за трансформацията на значението на дума-
та, означаваща знак и символ. А иначе всеки народ си 
е имал своя собствена дефиниция на „знак“ и „сим-
вол“, но не всички народи сега си спомнят първона-
чалните им значения. И ако хората знаеха тези основ-
ни значения, то биха се изненадали, до колко са еднак-
ви по смисъл сред различните народи, които в древни 
времена са живели на значително разстояние един от 
друг и са били разделени от океани.

Разбира се, на хората им е трудно да се ориентират в 
познаването на въпроса за символите и знаците без 
наличието на първичните Знания, благодарение, на 
които се изяснява цялата ситуация в световен мащаб 
в продължение на хилядолетия. Но това е поправимо. 
И така, съществуват няколко работни знака, които ви-
наги са присъствали в човешкото общество, независи-
мо от това дали сегашните поколения знаят за тях или 
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не. Има също така базови познания за други знаци и 
символика. Последните в древността са били носите-
ли на определени кодирани знания за човека, за не-
говата енергийна конструкция, както и възможности-
те му в невидимия свят, включително и за основното – 
духовното му освобождение. 

От древни времена основните знаци и символи са 
били прилагани в съответствие с определени цели, в 
зависимост от тяхната употреба: в някои случаи това 
е било предаване на Знания, а в други – са се нана-
сяли с цел непосредственото въздействие върху тези, 
които ги наблюдават. В случаите, когато целта е да се 
предадат Знания, знаците и символите са се нанася-
ли по логиката на „печата“. Обяснявам го с прост при-
мер. Когато човек гледа своя снимка, то десния край 
на снимката съответства на лявата му ръка, а левия 
край на снимката – на дясната. По същия начин е и с 
печата, когато гледаш на оригинала и го сравняваш с 
отпечатъка. Така е и по отношение на знаците, свър-
зани с предаването на Знания, особено обозначаващи 
Лявата и Дясната същности.

 
Рисунка 16. Пример на изображение на  
базов символ за предаване на Знания.  

Дясната и лявата страна по логиката на „печата“
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А когато става дума за знаци и символи, които са пред-
назначени да оказват определено влияние върху чове-
ка, гледащ в тях, то са ги поставяли в съответствие с 
действителното разположение. Например, ако е било 
необходимо да се активира Дясната същност на чове-
ка, то тогава съответния знак или символ са поставя-
ли срещу дясната страна на човека, който го наблюда-
ва, и т.н.. Имало е и много други нюанси, измислени 
от хората, как именно да се четат знаците: от ляво на 
дясно или от дясно на ляво, отдолу нагоре или обра-
тното. Но това е вече специфика, свързана с местните 
традиции на различни древни народи, макар че тя, от 
своя страна, се основава на определена информация. 
Но ние не говорим за това сега. 

 
Рисунка 17. Примери на изображения на  

символи и знаци, предназначени за  
активация на страничните Същности:

1) символически знак активиращ Дясната същност (мал-
ката дъга съответства на Дясната същност на човека, 
който я гледа) 
2) знак активиращ Лявата същност (голямата дъга 
съответства на Лявата същност на човека гледащ на 
знака)

Да разгледаме основните знания за четирите Същно-
сти на човек и Душата, които са били известни на хо-
рата от древни времена. Първоначално обозначението 
на един обикновен човек е било под формата на рав-
ностранен кръст с кръг в средата (опростения 
вариант – просто равностранен кръст). Хоризонтал-
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ната линия на кръста се е явявала символ на връзката 
с материята, а вертикалната линия – с духовния свят, 
по-точно е указвала наличието на елементи в човека 
от духовния свят, възможността за духовно издигане. 
Затова по-късно сред различните народи хоризонтал-
ната линия е била свързвана със стихията на земя-
та, материалния (земен) свят (движението отвътре), 
включително и с времето (като движение от минало-
то към бъдещето), с вектор (Запад - Изток), с линията 
разделяща Небето и Земята. A вертикалната линия – 
със стихията на огъня и въздуха, както и тяхното из-
начално направление отдолу нагоре от материалната 
сфера към духовната.

Четирите краища на равностранния кръст и 
кръгът вътре (четирите основни Същности и 
Душата) са указвали основните елементи в кон-
струкцията на човека, които са въплъщавали 
основната идея: да се създадат условия за избо-
ра на Личността между материалния свят и 
духовния.

Рисунка 18. Символ на човека - равностранен кръст с кръг.

На схемата (на принципа на печата) са обозначени:  
в центъра – символа на Душата (кръг), четирите  

странични линии  – основните Същности на човек.
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Кръга – това е древен символ на Душата или проявле-
ние от Духовния свят (включително на Духовното Съ-
щество, символ на Божественото присъствие или све-
щения „Звук Ра“); окръжност, която символично огра-
ничавала и съдържала в себе си част от великата Пус-
тота. Като се има предвид, че Душата е истинска ан-
тиматерия, т.е. сила, излъчвана от духовния свят, то-
ест според представите на материалистичния начин 
на мислене – това е Нищо. Понякога са я представяли 
с една точка в центъра на кръга, като символ на кон-
центрирана енергия от духовния свят (в някои слу-
чаи така е обозначаван началния стадий на духовното 
развитие и пробуждане). А самият кръг е символизи-
рал духовните сили, свойството на Душата като зна-
чение на съвършенството, целостността, постоянство-
то и вечността, обозначение на духовния свят, Господ, 
който няма нито начало, нито край.

Ето още един забележителен факт. В конструкцията 
на човека Душата е заобиколена от информационни 
слоеве (Субличности). Но всичко това все още се нами-
ра в „обвивката“, състояща се от жизнената енергия на 
човека – Прана. Именно Праната се явява своеобраз-
на разделяща между енергията на Душата и матери-
алния свят. В митологията на народите по света, осо-
бено където са отбелязани подобни свещени (духовни) 
Знания за човека, често се е правел асоциативен пара-
лел между енергията на Праната и огнените характе-
ристики на Слънцето. Оттук се е появило и значение-
то на Душата като слънчев диск.

Кръгът също така е означавал и разграничаването на 
двете сфери (материалната и духовната). Ако това се е 
отнасяло до знанията за човека, то това е указвало ин-
формация за Душата, намираща се, така да се каже, в 
междинно състояние.
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Рисунка 19. Кръга – символ на Душата, Духовния свят.

Понякога заедно с кръга са изобразявали елементи, 
придаващи му динамика, например криле, лотосови 
листенца, лъчи, криволичещи змии, пламъци. Подоб-
ни изображения могат да бъдат намерени в свещените 
символи на Триполската, древноиндийската, египет-
ската, древномексиканската, шумерската и древнору-
ската култури. Това означавало духовното израстване 
на човек или е указвало духовните Знания (Учението), 
привнесени в този свят от Същество от духовния свят. 
Също така това е показвало посоката на движение от-
вътре навън, присъщо на силата на Душата, подтик-
ваща Личността към избор, търсене на духовни пъти-
ща за освобождение от плена на материята. Често в 
древните космологични митове древните са включва-
ли общата схема на света в кръга. В този случай, това 
е изобразявало съзиданието (сътворението) на мате-
риалния свят от духовния.
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Рисунка 20. Символ на духовния ръст, духовните Знания — 
кръг с елементи, предаващи динамика:

1) Аджана - чакра – условно обозначение в духовните прак-
тики на Древна Индия на чакрата, намираща се в центъра 
на челото („Третото око“) във вид на кръг с две лотосови 
листенца (син цвят) със съпътстващите символи на Аллат 
(триъгълник с върха на долу и знака „AëëàòÐà“); 
2) крилат слънчев диск (Древен Египет) – символ на духовните 
Знания, привнесени от „Небесата“ (символ на боговете на 
слънцето от различните народи, например, Ахура Мазда в зо-
роастризма, асирийския Ашура, вавилонския Шамаша, а също 
така един от символите изобразяващ древноегипетския бог 
Ра); 
3) пример на изображение на свещения слънчев символ, който 
е бил характерен за предаването на Знанията в дълбока древ-
ност (времената на палеолита). Символа е изпълнен от опре-
делено количество „зърна“. Символизира общата структура: 
на седмото измерение, вътре в кръга , а извън окръжността 
се намират 72 „зрънца“, обозначаващи броя на измеренията 
във Вселената; в кръга се намират седем пирамидални фор-
ми, представляващи купчинки от редове с по седем „зрънца“ 
с кръстовиден знак от пет „зрънца“ на върха. В центъра на 
символа - „цвят със седем листа“ (във формата на седемлъче-
ва звезда) с център от 33 „зрънца“, А всяка страна на листа-
та се състои от 6 „зърна“.
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Анастасия: Да, знанията за свещеното значение на 
кръга са закодирани в символите и знаците не само на 
скалните рисунки, стенописите, но също така и вър-
ху археологическите предмети: свещените скулптури, 
ритуалните облекла, керамиките и т.н. Тези знания са 
били запазени също така и в архитектурата на древ-
ните храмови постройки, обикновените жилища (ша-
три, юрти). Традиционните обредни действия на едни 
или други вярвания също отразяват тези Знания. На-
пример, ритуалното ходене в кръг около една опреде-
лена територия или структура, танцуването в кръг 
(ритуален танц около невидим център или огън, све-
щено място; обикалянето в кръг на шаманите и дерви-
шите), общуването на мъдреците сядайки в кръг, къ-
дето центъра на кръга е бил празен (незапълнен) като 
символ на Духовното начало.

Ригден: Между другото, някога в древността хора-
та са строили така своите градове, т.е. постройките са 
били  разполагани именно в кръг, оставяйки центъ-
ра на града празен (незастроен) под формата на кръ-
гъл площад. Такъв план на застрояване преди всичко 
е носел дълбок сакрален смисъл.

Анастасия: На съвременните градове това очевидно 
не им достига, въпреки че археологическите примери 
за такива древни постройки са оцелели до наши дни. 
Според този принцип, например, преди хиляди годи-
ни са били построени селищата на Триполската циви-
лизация в междуречието на Дунав и Днепър. Така са 
изградени и градовете, построени по типа на древно-
уралския Аркаим (археологически комплекс от брон-
зовата епоха в Челябинска област, източните склоно-
ве на Урал). Например, така наречената от археолози-
те Синташтинска култура – „Държавата на градове-
те“, която е била намерена от археолозите на терито-
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рията на Русия (Челябинска област, област Оренбург, 
Башкортостан и Северен Казахстан).

 
Рисунка 21. Планове на древните градове,  

разположени в кръг.

1) копие от аерофотография на триполско селище Пертен 
(Молдова) 
2)план – схема на града Аркаим (Южен Урал, Русия)

Ригден: Съвършено вярно. Но да се върнем към древ-
ната символика на човека – с равностранен кръст с 
кръг в средата. Линиите на кръста – това са услов-
ни обозначения на четирите Същности в човека: стра-
ничните Същности (хоризонталните линии от цен-
търа), Задната същност (вертикалната линия под 
центъра) и Предната същност (вертикалната ли-
ния над центъра). Както споменах, с характеристи-
ките на тези Същности са били означавани благода-
рение на асоциативни сравнения, определени сили в 
пространството, например, четирите стихии, четири-
те сезонни ветрове, както и четирите посоки на света. 
И, като правило, три от силите са били тясно свърза-
ни помежду си и имали отрицателните характеристи-
ки на задната и страничните Същности. А четвъртата 
е била главната, и според своите свойства притежава-
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ла положителните характеристики на Предната същ-
ност. Всички тези сили също така били обозначавани 
с кръста – свещеният символ на човека като същество, 
в конструкцията, на което са съединени духа и мате-
рията. Вертикалната линия на кръста е била свърз-
вана със слънцестоенето, движението към духовния 
свят, стремежа на човека към доминацията на Духов-
ното начало в него. Ето защо на главата на свещени-
те боговете в религиозните традиции на древните на-
роди по света често е изобразяван слънчев диск като 
символ на върховенството на духовния принцип, Зна-
нията, привнесени от Духовния свят. Хоризонталната 
линия, указваща страничните Същности, алегорично 
била наричана ос на равноденствие, свързвана с дви-
жението на Слънцето (когато Слънцето пресича не-
бесния екватор: пролетно и есенно равноденствие).

Анастасия: Да, това и сега е възможно да се просле-
ди по паметниците на древните култури. Например, в 
древния персийски град Персеполис (съществува и не-
гово по-древно название, което на персийски означава 
„Трона на Джамшид“) се е съхранил много любопитен 
барелеф. На него е изобразен символа на зороастрий-
ския празник Нова Година (Навруз), който се празну-
ва според слънчевия календар на персийските (иран-
ски) и тюркските народи. Така че, най-интересното е, 
че този символ се явяват „вечното противоборство“ на 
бика (Дясната същност) и лъва (Лявата същност). В 
древни времена е съществувало поверие, че в опреде-
лени дни от годината техните сили стават равни.

Ригден: Вярно, затова в последствие и започнали да 
свързват тези символи с дните на слънчевото равно-
денствие в природата. Докато всичко това има друг 
подтекст... Тайния смисъл на знанията за четирите 
Същности на човек се е влагал и в понятия, които са 
били еквивалентни на кръста.
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Анастасия: В представите на повечето съвременни 
хора кръста се асоциира изключително с една светов-
на религия – християнството. На свой ред, служите-
лите на тази религия правят всичко възможно хората 
да не се интересуват по-подробно. Но кръстът е мно-
го древен символ и се е появил дълго преди появата 
на религията. Изображения на кръстове и техни мо-
дификации са били известни още от палеолита. На-
пример, символът на кръста е намерен на паметници, 
датиращи от времето на първобитното общество. Взе-
мете дори изображения датирани от преди 20 хиля-
ди години в пещерата Шове (Франция), които отлич-
но са се запазили, благодарение на микроклимата на 
пещерата.

Ригден: И следва да се отбележи, че тези находки са 
намерени сравнително наскоро. А колко още такива 
места, все още непознати за човечеството съществу-
ват днес! Но подобни артефакти са ценни само тогава, 
когато хората разберат изконното значение на симво-
лите, а не просто се любуват на „великолепното твор-
чество на древните“, асоциирайки тези понятия със 
сферата на възприятията на човешкия ум, насаждани 
от съвременните религии.

Различните вариации на кръста символично обо-
значавали допълнителни сведения в допълнение на 
основното му тълкуване. Например, ако по върховете 
на кръста присъстват три топки, то това посочва три-
измерния свят, в който човек се намира, или числена-
та характеристика на явленията, които са обознача-
вани като допълнителен знак на кръста. Ако долната 
част на кръста, съответстваща на Задната същност, е 
удължена (т.нар. издължен или латински кръст), това 
означава акцент на вниманието, концентрация върху 
Задната същност (постоянно страдание, напомняне за 
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миналото, тежащо на Душата, стимулиране чувството 
на вина и обида). И както вече разбираш, ако един чо-
век се намира под контрола на Животинското начало, 
такава активация на Задната същност в действител-
ност постоянно стимулира депресията, страха и само-
съжалението.

Рисунка 22. Дълъг или латински кръст.

Анастасия: А на вярващите в християнството нала-
гат носенето именно на такава форма на кръста, види-
те ли, като символ на страданията на Христос. И така, 
какво излиза, вместо Любов към Бога, без да осъзна-
ват хората биват навеждани на мисли за своите стра-
дания, за миналото, за смъртта? С други думи, с този 
символ в хората подсъзнателно се активира негати-
визъм, свързан не с някой друг, а със собственото ми-
нало? Така че това действително не е нищо повече от 
стимулиране на активацията Задната същност.

Ригден: Именно това е един от елементите, за което 
вече говорехме, имам предвид манипулацията посред-
ством знаците в храмовете. А в този случай акцента 
е не само върху Задната същност. Като правило, на 
задната страна на тези кръстове се поставя надпис с 
латински букви INRI (Iesus Nasareus Rex Iudaeorum), 
който означава Исус от Назарет, цар на евреите.
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Анастасия: Разбираемо, та тук даже се набива в под-
съзнанието на вярващите и надмощието на определен 
народ над тях... Защо не е поставен символ на Душа-
та, Любовта към Бог?

Ригден (с усмивка): Ами, виждаш ли, когато човек 
разполага със Знанията започват да се появяват и 
„неудобни“ за властимащите жреци въпроси. Как да 
поставят такъв символ, ако целите и задачите според 
техния талмуд са напълно различни? При тях само в 
теорията пред масите се говори за спасение, а на прак-
тика сама виждаш какво се случва.

Анастасия: Да, за съжаление, на практика, за разли-
ка от теорията, робството не е отменяно от никой, то 
просто е усъвършенствано и добре замаскирано под 
демократична свобода, създавайки само илюзията за 
свобода и равенство.

Ригден: Аз ще кажа дори нещо повече, веднъж спо-
менах, че латинският кръст като символ на христи-
янството е въведен през четвъртия век от н.е., когато 
Учението на Исус се трансформира в религия, а оттам 
религията придобила държавен статут. Между друго-
то, с латинския кръст в генеалогията обикновено се 
обозначава смъртта на човека, датата на смъртта. Та 
така, в християнството на равно с този четириконечен 
издължен кръст, предназначен за носене от религиоз-
ните хора, също така има и кръст с шест и осем върха, 
така наречените „патриаршески кръстове“ с две или 
три допълнителни напречни линии, които като пра-
вило, отричат  Предната същност. Те са носени от ар-
хиепископи и кардинали. В общата концепция на ре-
лигията наличието на тези горна напречна линия се 
тълкува като дъска (плоча) съответстваща на „титу-
ла“ на Исус с латинското съкращение (INRI). А ако в 
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знака се е намирала и долна полегата напречна ли-
ния, то на вярващия просто се е обяснявало в материа-
листичния контекст на религиозната интерпретация, 
че това е място за поставяне на краката на Христос.

 
Рисунка 23. Патриаршески кръстове:

1) патриаршески кръст – шестконечен кръст с две на-
пречни линии;
2) православен кръст – осемконечен християнски кръст с 
горна напречна и долна скосена напречни линии (отричане 
от човешкото минало) 
3) папски кръст – три напречни линии – символ на мате-
риалната власт над триизмерния  свят. Във всички случаи 
най-горната напречна пресичаща Предната същност, об-
разува равностранен кръст. Тоест над дългата хоризон-
тална линия стои равностранен кръст – символ на човека 
(властта над хората)

А сега да разгледаме скритата от масите трактовка на 
символиката в кръста, която е била използвана дълго 
преди зараждането на християнската религия. Напри-
мер, в Древен Египет са били популярни такива обо-
значения на кръстовете, които сега са известни като 
Тау и Анх кръстове. Тау кръста в съкровените знания 
е означавал, казано на съвременен език, човешкия 
живот в материалния свят, проява на емоции и ми-
сли, посветени на задната и страничните Същности. 
А кръстът Анх вече е съчетавал два различни елемен-
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та: доминиращ кръг и окачен към него Тау кръст. Кръ-
стът Анх е символизирал съвършения човек с домини-
ращо в него Духовно начало, доминация на Предната 
Същност над останалите три същности, на духовното 
– над материалното. Защо кръстът Анх е бил  поста-
вян в ръцете на върховните богове на Древен Египет 
като духовен символ, като обозначение на безсмърти-
ето, символ на вечния живот. Кръстът Анх също така 
е известен и като „ключ към живота“, „ключ към енер-
гията“, „ключ към възраждането“, духовна трансфор-
мация. Тези значения са били свързани със символи-
ката на определен етап от духовните практики, кога-
то се е случвало разкриване, качествено преображе-
ние на човека в съвсем различно Духовно Същество. 
Освен това, знания за този кръст и неговата символи-
ка е имало не само в Древен Египет (Африка), но също 
така и в Древна Европа, Азия и Америка.

Рисунка 24. Тау и Анх кръстове:
1) примерно изображение на Тау кръст;
2) примерно изображение на Анх кръст.

Така че, когато върху Тау кръста е поставян равнос-
транен кръст, това означавало власт на човека над 
Същностите в триизмерния свят с доминиращо в него 
човешко (Животинското начало). Обикновено в древ-
ността този символ са използвал в магиите при гада-
ене, врачуване, лечителство и т.н. Ако равностран-
ният кръст е бил заключван в кръг и поставян върху 
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Тау кръста, тогава ставало въпрос за смъртта на чо-
века, при който в живота  е доминирало материално-
то (господствало  Животинското начало), да го кажем 
по-просто, този символ е означавал, че душата отива-
ла към следващо „прераждане“. Но са съществували 
и други негови значения...

Анастасия: Значи патриаршеския кръст – това, в 
действителност е човешки равностранен кръст над 
Тау кръст, символ на власт над материалния свят 
чрез магията. Това също така означава и зачеркване 
на Предната същност, отказ от духовното в полза ма-
териалното.

Ригден: Абсолютно. Напречната линия в долната 
част на кръста означава изоставяне на своето човеш-
ко минало и посвещаване към служенето. Само, че ос-
тава открит въпроса: „Служене на кого?“. Отговорът 
на този въпрос се съдържа в значението на домини-
ращия знак в този символ. А що се отнася до издъл-
жения кръст с обозначени три напречни линии като 
стъпала, водещи нагоре, който днес наричат „папски 
кръст“, то в древността с този знак са означавали този, 
който се стреми към власт над триизмерния свят, кога-
то се е отнасяло до символика на отделен човек. Но на 
вярващия, разбира се, не се съобщават такива „дели-
катни“ подробности. Това отчасти се дължи на тяхно-
то скриване от йерархичната върхушка, отчасти пора-
ди незнанието на тази информация от обикновените 
служители, придържащи се към традиционното тъл-
куване на тази религия. И накрая, във формирането 
на общата концепция на дадена религията е съчинено 
удобно за жреците тълкувание обясняващо този дре-
вен символ пред масите.
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За по-добро разбиране ще дам един прост пример. Ако 
попитате един вярващ носещ такъв кръст директно на 
тялото какво чувства, когато си спомня за него, кога-
то вижда отражението си в огледалото с кръста на тя-
лото си или когато го докосва, можете да чуете стан-
дартната реакция и отговор в такива случаи. Човекът 
ще каже, че в този момент си припомня страданията 
на Исус Христос по време на Неговото разпятие, или 
пък чувства вина и собствена греховност. Такава ре-
акция е характерна за почти всички вярващи на тази 
религия. Забележи, че в този момент те не си спомнят 
за учението на Христос, Неговото проповядване и под-
буждане, не мислят за спасението на Душата си, Лю-
бовта към Бога, а изпитват чувство за вина, страдание 
и страх. Защо? Защото в техните енергийна структу-
ра се активират Задната и Дясната Същности. Това 
е показателен пример за това как работят (подсъзна-
телно въздействат) знаците и символите и как жреци-
те ги използват в своите системи за контрол над маси-
те. Нищо чудно, че скриват от хората изконните Зна-
ния. В противен случай, знаейки за тях, хората ще за-
почнат да задават „неудобни“ за религиозните лидери 
въпроси. Например, защо (вярващите) носят символ, 
който им вменява чувството на вината, подсъзнател-
но водещо в депресия, стимулиращо страдание и не-
гативни спомени за миналото, а религиозните деяте-
ли носят – символ на власт над материалния свят? В 
крайна сметка, по дефиниция и едните и другите спо-
ред вярата си трябва да се стремят към Божията Лю-
бов, спасението на Душата,  Духовния свят.

Анастасия: Да, когато започнеш да осъзнаваш с как-
ви знаци и символи си заобиколен от всички страни, 
започваш да разбираш защо в обществото доминира 
материалния Разум, дори там, където хората се опит-
ват да намерят духовен отдушник.
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Ригден: Вече съм казвал много пъти и сега повтарям: 
промяната на ситуацията е в ръцете на самите хора, 
всичко зависи от избора на всеки човек. Но да се вър-
нем на темата за знаците на четирите Същности. Ако 
равностранния кръст е бил символ на обикновения чо-
век, то с наклоненият кръст (хиксовиден кръст) 
и неговите вариации (често с кръг в средата) 
вече са обозначавали Личността, движеща се по 
пътя на Знанието, познаваща свещената Знания за 
човека и медитативните практики на четирите Същ-
ности. Подчертавам, човека, следващ Знанията, а вече 
как той ги използва (с чие господство в съзнанието) си 
остава негов личен избор.

Рисунка 25. Равностранен наклонен кръст с кръг в  
центъра – символ на Знанието за четирите  

Същности и Душата в човека.  
Наклонен кръст – символ на предвижването в познанието, 

условното пространствено разделяне на полета (зони) на вли-
яние на Същностите; кръг – символизиращ Душата. Символа 

е изобразен по типа на „печата“

Но най-често в свещените текстове символ под форма-
та на наклонен кръст (или неговите вариации) е указ-
вал Знанията за енергийната конструкция на човека, 
неговите Същности, връзката с измеренията. Измере-
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нията традиционно са изобразявани с броя  стъпала 
в пресечената пирамида или със стълба, броя на еле-
ментите в символа (лотосови пъпки, листенца, конту-
рите на планините, зигзагообразни линии), кръгове в 
кръг, черти, зърна, точки. Техния брой обикновено е 3, 
4, 5, 6, 7. 3-те идентични елементи в символа са указ-
вали обикновено третото измерение. 4 – трето измере-
ние плюс времето или като обозначение за четирите 
Същности. 5 – пето измерение, но по принцип с тази 
цифра е било свързано изображението на петолъч-
на звезда, като един от символите на женското нача-
ло, знак проявяващ силите на Аллат в петото измере-
ние. 6 е означавало шестото измерение, максимално-
то възможно за един човек с доминация на материал-
ното в съзнанието си, от където в изменено състояние 
на съзнанието може да влияе на материалния свят. А 
присъствието на седем идентични елемента в изобра-
жението е означавало 7-мото измерение, указващо чо-
века достигнал съвършенството, структурата на све-
та до 7-мото измерение или понятието „рай“, „Нирва-
на“, „освобождение на Душата“. Понякога наравно със 
символичното изображение на седмото измерение са 
изобразявали условни маркировки с брой, равен на 8, 
9, 12, 13, както и 33 или 72, изобразяващи знанията за 
Вселената. Такава сакрална информация често е била 
вписвана в знаците на ритуални предмети, дрехи или 
свещени съоръжения.

Вариациите на наклонения кръст са били най-разно-
образни: наклонен кръст под формата на четири съе-
динени триъгълника, свързани с кръг в центъра, цен-
трални кръгове на триъгълните пространства, три-
върхи кръстове (тесни към центъра и разширяващи се 
в краищата), змии, преплетени във формата на кръст, 
и т.н.
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Рисунка 26. Вариации на наклонения кръст с отбеляза-
ни пространствата на четирите Същности.

Ако е било необходимо да се акцентира върху акти-
вирането, доминирането или блокирането на една от 
Същностите или конкретната работа с тази Същност, 
то това се е отбелязвало с допълнителен знак в съот-
ветното поле на наклонения кръст.
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Рисунка 27. Символическо указване на акцентите  
при работата с четирите Същности:

1) обозначава: символа на шестте измерения; указание за 
духовни знания или практики; блокиране или активация на 
страничните Същности в човека в зависимост от стоя-
щите в близост допълнителни маркировки; 
2) условен пример за обозначение на знака за работата с 
конкретната Същност в медитацията; 
3) всеки от знаците указва на акцент или доминацията на 
някоя от страничните Същности в човека. 
4) символа в своята същност изобразява активацията 
на страничните Същности, която се представя, като 
натиск от вън на вътре и се отразява на състоянието 
на човека под формата на тежки, негативни, потискащи 
чувства (символа указва за реалната деформация на лич-
ното пространство, която произтича  при този процес); 
5) символа има аналогично значение, както и предишния, 
но изобразено по различен начин. 

Анастасия: Трябва да подчертая, че ние говорим 
именно за свещените или магически символи, обозна-
чаващи сакралните Знания на един или друг народ... 
Като цяло, можем да кажем, че основните символи на 
четирите Същности се явяват триъгълниците и полу-
кълбата, които се докосват, но практически не се пре-
сичат.

Ригден: Безусловно. И не просто триъгълници или 
полукълба. Това, обикновено са равностранни триъ-
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гълници – три страни, които показват триизмерния 
свят, от който Наблюдателя (Личността) започва своя 
път на духовно развитие. Два триъгълника лежащи 
хоризонтално и докосващи един с друг върховете си 
символизират Дясната и Лявата същности.

Рисунка 28. Символ на Дясната и  
Лявата човешки същности.

Това е своеобразен знак на безкрайността, постоян-
ното възвръщане към едни и същи шаблони на мате-
риалния свят, така наречената „променлива стабил-
ност“. Това е стабилната доминация ту на Лявата, ту 
на Дясната същност (предвижване на сила от една об-
ласт на „улавяне“, или по-скоро „ловуване“ на човеш-
кото внимание, към друга), ако, разбира се, тези два 
хоризонтални триъгълника се разглеждат в контекста 
на човешкия живот на Личност не контролираща сво-
ите мисли. Но това е характерно именно за обичай-
ната работа на страничните Същности при избора на 
Личността мислите и емоциите от Животинското на-
чало. Когато човек достига върховете в своето духовно 
развитие, страничните Същности променят своя оби-
чаен режим на работа. Те се превръщат в помощни-
ци на тази сила, която със своята връзка с други изме-
рения помага да се опознае невидимото многообразие 
(условно „безкрайността“) на този свят.

А вече триъгълниците, насочени с върха надолу и с 
върха нагоре – това е специален случай, който тряб-
ва да се разгледа по-подробно. Двата триъгълника, 
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разположени вертикално и докосващи своите върхове 
символизират Предната и Задната същности.

Рисунка 29. Символа на Предната същност  у човека — 
триъгълник с върха надолу, символа на Задната същност  у 

човека — триъгълника с върха на горе.

В контекста на изначалните Знания за четирите Същ-
ности за човека триъгълника с върха нагоре е бил сим-
вол на Задната същност, миналото, видимото, проява-
та на материалния свят. Съвсем неслучайно триъгъл-
никът с такава форма впоследствие хората  започна-
ли да свързват с мъжкото начало. И това изобщо не оз-
начавало величие, оприличаване с планината, изви-
сяваща се към небесата, или с трите принципа за сът-
ворение на Вселената (символ на Бога). Планината – 
това е отделен образ и символ, главно свързан с кон-
цепцията за друго измерение. A символа на Бога във 
формата на триъгълник със сочещ нагоре връх, е оз-
начавал трите принципа на сътворение на Вселената: 
Бог (идеята), Лотос (плана) и Аллат (въплъщение на 
идеята и плана).

Равностранният триъгълник с върха нагоре 
според изконните Знания за човека обозначава два 
момента. Първо, началното човешко състояние: като 
Наблюдател в триизмерния свят, до неговото духовно 
самоусъвършенстване; като обект, създаден по „образ 
и подобие“ на Бога (в човека изначално е заключена 
Душа и са заложени три условия за неговото духовно 
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развитие: духовна идея, план, изпълнението на идея-
та). На второ място, ако вече говорим за самия процес 
на духовното развитие на човека (чийто акцент се из-
мества към Предната същност, т.е. горния триъгълник 
с върха надолу) или пък обратно, говорим за човека, 
подчинен от материята, в който доминира Животин-
ското начало, тогава значението на долния триъгъл-
ник било съвсем различно. В този случай, триъгълни-
ка с върха нагоре означава не само Задната същност, 
но и агресията в материалния свят (затова в някои 
случаи е свързван със стихията на огъня), движението 
на материята от разширяване към свиване (от вън на 
вътре), концентрация върху Волята на Животинския 
разум и неговата власт над пирамидалната йерархия 
в материята. С други думи, триъгълника с връх наго-
ре означава това, което се основава на „земното“, ма-
териалното, временното и стремежа за власт.

Равностранният триъгълник с върха надолу в 
изконните Знания означава не само Предната същ-
ност, чрез която човек извършва своя духовен рас-
теж и развитие. Този символ още от древността озна-
чава съзидателната сила на Аллат, т.е. движение 
на духовното от първичната точка на въплъщението, 
проява на плана на Твореца към непрекъснато съз-
даване и разширяване, към перфектната форма, за-
ключена в този план. Неслучайно в древността три-
ъгълникът с върха надолу са свързвали със символи-
ката на женското начало, с върховните богини, кои-
то във вярванията на различните народи са въплъ-
щавали съзидателните функции на Великата Майка 
като прародител на целия свят, свързана с водната 
среда (която се е асоциирала с духовния свят). Спо-
ред съкровените изконни Знания за човека, когато 
Личността избира Духовното начало, в нея се проя-
вява творческата, съзидателна сила на Аллат във вид 



386

на духовно пробуждане, разширено състояние на съз-
нанието, проява на духовна Любов. Именно затова по 
време на изпълнението на духовни практики, човек 
изпитва чувства на все разбиране, всезнание, всеобх-
ватна Любов към целия свят. Точно това е работата 
на неговата Предна същност и проявлението на си-
лите Аллат, възстановяващи и проявяващи връзка-
та на Личността с Душата. Отгласите на тези Зна-
ния могат да бъдат проследени в свещените тракта-
ти за света и човека, митологичните сюжети, образи-
те и ритуалите на много народи.

Анастасия: Между другото, в триполската цивилиза-
ция, например, често върху ритуалните съдове са изо-
бразявали именно този символ на два вертикално раз-
положени триъгълника, докосващи върхове си, дори и 
с обозначението на посоката на движение на енергии-
те при духовните практики. 
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Рисунка 30. Древни обозначения на знанията за човека и 
процесите на неговото духовното развитие

Рисунки върху ритуална керамика на Триполската цивили-
зация (VI-III хил. пр. н. е.) 
1)общи знания за структурата на човека (три измерения 
в долния триъгълник, три измерения в горния триъгълник, 
символ на кръга); 
2) изображение на обикновен човек; 
3) изображение на добър човек, започващ своя духовен път 
(главата във формата на квадрат, вдигната ръка, а гор-
ния триъгълник с акцент на Предната същност); 
4) фигурка в движение с вдигнати ръце – едно от сакрал-
ните обозначения на духовната практика за работата с 
Дясната и Лявата същности; 
5) изобразяване на духовната практика за достигане на 
висшето духовно състояние и свързването със седмото 
измерение (на главата се намира кръг със седем заключени 
кръга, където най-горните кръгове образуват триъгълник 
с върха на долу; също така затваряне в кръг на енергията 
– представена с позицията на ръцете); 
6) изобразен човек вървящ по духовния път: представен 
чрез условно доминиране на Предната същност над стра-
ничните Същности водеща човека към силата на Аллат в 
друг, по-висш свят (човека се удвоява, появява се в по-ви-
сше измерение от третото).
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Ригден: Да, тези символи са навсякъде, просто пове-
чето хора не ги забелязват, не се интересуват от тях, 
не разбират изконните Знания намиращи се в тях. 
Например, в Древна Индия като символ на богиня-
та Шакти (асоциативен образ на проявата на сили-
те на Аллат), за която вече споменах, се е използвал 
триъгълник с върха надолу. A бог Шива (един от три-
те божества в индийската митология, олицетворяващ 
разрушителните сили) – триъгълник с върха нагоре. 
Или друг пример. Когато гърците стъпили на брего-
вете при устието на великата река на Древен Египет 
– Нил, те започнали да я наричат „делта“. За древни-
те египтяни – това устие, водещо към морето (както и 
самата жизненоважна река), сравнявали със Свещени-
ят лотос, с триъгълника с върха надолу, олицетворя-
ващи Женското начало. При това основата на делтата, 
имаща множество канали водещи към морето (водна-
та среда), в свещените египетски тълкувания асоции-
рали с духовните пътища свързани с духовния свят. 
Много древноегипетски богини, надарени с функци-
ите на Аллат, в легендите са считани за повелителки 
на водната среда или били свързвани с нея и с лотоса. 
Затова и у гърците делтата се е превърнала в символ 
на женското начало, във „вратата на живота“, незави-
симо от факта, че самата дума произлиза от четвър-
тата буква от гръцката азбука, формата, на която има 
триъгълник с връх, сочещ нагоре. Като цяло, струва си 
усилието да се потърси дори в популярната история на 
различните култури и може да се намери много инте-
ресна информация. Вече не говоря за отдавна забраве-
ните култури, които съвременните хора не си спомнят, 
но археологическите открития свързани с тези култу-
ри в бъдеще тепърва ще разтърсват света със своите 
уникални артефакти и духовно познание в тях, ако 
разбира се, това човечество има бъдеще.
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Още няколко думи за вариациите и символиката при 
нанасянето на триъгълника с върха нагоре и триъ-
гълника с върха надолу един върху друг, в древността 
това било широко разпространено сред мистичните, 
окултните и религиозните течения. Според изконни-
те Знания, ако в този символ триъгълника, сочещ на-
долу изобразен с бял цвят (божественото женско нача-
ло, силите на духовния свят) е поставен над триъгъл-
ника, сочещ нагоре (с подаващи се върхове), обозначен 
с черен цвят (мъжкото начало, силите на материята), 
това означава върховенството на духовния свят, 
съзидателните сили на Аллат над материал-
ния свят в шесто измерение.

Рисунка 31. Древен символ на доминиращия  
духовен свят над материалния.

А ако триъгълника, сочещ нагоре, покрива триъгъл-
ника, с върха надолу, това означава доминация на 
Животинския разум, на материалния свят над духов-
ния, магическото влияние на материята от шестото 
измерение под господство на Животинското начало, 
използване силите на Аллат от човека не за духовно 
освобождение, а за придобиване на власт в материал-
ния свят. Този знак е с противоположно значение, като 
правило е използван от хората, стремящи се към тай-
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на власт в триизмерния свят, обслужващи Волята и 
целите на Животинския разум. Ако знакът е изобра-
зявн без указание за доминиращ триъгълник, тогава 
бил наричан още и като „обърнат знак“, защото триъ-
гълниците на Предната и Задната същности са с раз-
менени места, а страничните Същности се явявали до-
миниращи (с обозначаването им като триъгълници, 
разположени по вертикалата). Това също така означа-
вало и зачеркване на ромба (един от символите на ду-
ховната трансформация на човека). В древни времена 
този символ е бил използван главно в черна магия.

Рисунка 32. Обърнат знак

Анастасия: Този символ, между другото, сега е ши-
роко разпространен в света, под названието „Звездата 
на Давид“, разбира се, с благовидното тълкуване пред 
широките маси за „съвършения съюз на духа и мате-
рията“ с доминиращия триъгълник, сочещ нагоре. И 
после хората се чудят защо живеят в такъв „нерадос-
тен свят“, където има много гняв и агресия.

Ригден: Така че, кой е виновен за това, че хората 
не се интересуват повече, отколкото им налага ма-
териалния Разум. В древни времена на Изток, този 
знак бил известен като „повелителят на джиновете“, 
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магически символ на човека, властващ над матери-
ята с помощта на силите, предназначени за духов-
но развитие. Ако във вътрешността на големия три-
ъгълник с върха нагоре са изобразени един или по-
вече триъгълници, с върхове надолу, това означава-
ло използването от човека на своята уникалната ду-
ховна сила за други цели, т.е. за достигането до опре-
делена власт чрез тях в материалния свят. Например, 
ако в един триъгълник с върха нагоре са поставени 
три триъгълника с върхове надолу, това означава из-
ползването на силите на Аллат от материалния Раз-
ум за собствените си цели, обикновено за постигане 
на временна власт в триизмерния свят. Между друго-
то, трите триъгълника с върхове надолу символизи-
рат божествените принципи: Идеята, планът и реа-
лизацията (изпълнението на този план). В древните 
изображения могат да се видят три триъгълника, не-
ограничени от нищо, с върхове надолу, върху които 
е поставен четвърти голям триъгълник с върха надо-
лу, което означава движението на човека към духов-
но освобождение. Накратко, правилното използване 
от човека на своите жизнени сили.

Анастасия: Моля, кажете на читателите повече 
за полукълбата. Те също са доста често срещани в 
шарките на свещените ритуални предмети и върху 
древните артефакти като символ на четирите Същ-
ности.

Ригден: Да, за обозначението на четирите Същности 
също се е използвал символа на полукръга, полумесе-
ца или дъгата като определени части от цялото. При 
това страничните дъги, разположени вертикално, се 
явявали символите на странични Същности.
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Дъгата, подобна на обърнат полумесец или обърната 
купа, е символизирала Задната същност, затова в са-
кралната символика на народите е била свързвана с 
миналото, отсъствието на живота, както и обозначава-
нето на „мъртвото“ учение, ориентирано към матери-
алното. А за обозначаване на Предната същност пър-
воначално са използвали знака на дъга или полумесец 
с обърнати  рога нагоре, като символ на проявление-
то на силите на духовния свят – Аллат. Тъкмо откъ-
дето са започнали и обозначенията на другите същно-
сти  именно във формата на дъга или полукълбо. Бла-
годарение изображението на Предната същност и зна-
ка Аллат, у някои народи се е появил асоциативния 
символ на чашата, като духовно вместилище, готово 
да бъде напълнено със съзидателните сили на Аллат 
(или според представите на древните – с кристално-
чиста вода, с което се е  асоциирал духовния свят).

Рисунка 33. Схема изобразяваща човешките Същности под 
формата на дъги.
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Рисунка 34. Символическо изображение на Същностите в 
човека във вид на дъги и полумесеци със знака Аллат:

1) Лунният кръст (алтернативното название на кръста 
Круасанте), е бил широко разпространен сакрален символ 
при древните народи на Северна Европа; 



394

2) схема на ритуална чиния на Триполската цивилизация с 
кръст и полумесеци по краищата му (IV-III хил. пр. н. е.)
3) Символи на дъги в артефакта от дохристиянския пери-
од в историята на вятичите – древноруски източно сла-
вянски племена, живеещи в басейна на река Ок; 
4) ритуална чиния на Триполската цивилизация със знака 
Аллат в центъра; 
5)знаци на керамиката от Триполската цивилизация (от 
археологическите находки в близост до село Бернашовка, 
Виницка област, Украйна); 
6) свещена картина от цветен пясък на индианския народ 
Навахо (Югозападни САЩ)

Анастасия: Споменахте за ромба като един от сим-
волите на духовната трансформация на човека. Моля 
ви, разкажете ни дори и в по-общ вид за символите на 
квадратните фигури: за ромба и самия квадрат. Към 
днешна дата хората често бъркат значението на тези 
символи, тъй като се опират върху съвременни тълку-
вания на древните знания, които вече до голяма сте-
пен са изкривени и интерпретирани от нивото на ма-
териалистичния мироглед.

Ригден: Квадратът в символиката на изконните Зна-
ния – е условната основа на пирамидална конструк-
ция на човека, свързваща всичките му четири основни 
Същности. Вследствие на това при различните наро-
ди квадратът, като символ е бил свързван със Земята, 
всичко земно, със съюза на четирите стихии, страните 
на света, с мъжкото начало (за разлика от кръга, който 
е служил като символ на женското начало и Небето).

 
Рисунка 35. Квадрат — символ на земното
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Тези знания са били отразени в изграждането на мно-
го места за поклонение при различните народи по све-
та. Например, на квадратна основа са построени зи-
куратите, пирамидите, храмовете, пагодите, църквите 
и други свещени сгради. И, като правило, архитекту-
рата на самите сгради, така или иначе, изобразявала 
знанията за преобразуването на квадрата в кръг или 
ромб, който се е явявал схематично изображение на 
куба, поставен на един от ъглите си. Т.е., в тези сим-
воли са фиксирани Знанията за енергийното преобра-
зуване конструкцията на човека при неговото духовно 
освобождение, прехода на Духовната Личност от мате-
риалния свят към духовния.

Ромбът също така често е бил изобразяван под фор-
мата на овално „зърно“ с леко заострени отгоре и отдо-
лу върхове и е бил свързван със символа на женското 
начало, жизнената сила, плодовитостта на богините, 
обикновено надарени с функциите на Великата Май-
ка. Той е изобразяван със знаците на сливането на две-
те сили, които образуват в пространството нова форма. 
Ромб, вписан в квадрат, или ромб, излизащ извън рам-
ките на квадрата, образуващ осем ъгъла или осемлъче-
ва звезда – всичко това е символика на изконните Зна-
ния за духовното освобождение на човека. Тези симво-
ли хората са знаели още от времето на палеолита.

Рисунка 36. Вариации  на изображения  на ромб като  
символ на трансформацията, духовното освобождаване  

на човека
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Всички тези образи и символи, са били базирани вър-
ху Знанията от духовните практики, спецификата на 
пробуждащите се духовни сили в човека, проявата на 
самия момент, когато Личността се слива с Душата. 
Между другото, самият процес на постигане на тако-
ва духовно сливане, прозрение, постигането на Исти-
ната в древността се е изобразявал със символ, прили-
чащ на „бръмбарче“.

 
Рисунка 37. Символ на духовното освобождение,  

озарение, постигане на Истината.

Първоначално този символ е бил свързван с духовно 
съзрялата Личност, независимо от това дали е била 
жена или мъж. Често „ръцете“ в този знак изобразя-
вали  символическия знак Аллат, а „краката“ – усука-
ни в противоположни посоки двете спирали.

Спиралата в свещените Знания за човека условно е 
обозначавала или посоката на движение на енергия-
та в процеса на самата духовната практика, или си-
лата на Аллат, ако това е свързано с информация за 
произхода на света. Спирала, завъртяна по часовни-
ковата стрелка е олицетворявала позитивните и съ-
зидателни духовни сили, а обратно на часовниковата 
стрелка – негативните и разрушителни сили на Живо-
тинския разум, противодействащи на силите Аллат. В 
обозначенията на духовните практики символите на 
спиралите са обозначавали енергиите или тяхното съ-
единение. Също така, със спирала от три и половина 
оборота е била изобразявана енергията, която на Из-
ток, както споменах, до ден-днешен наричат „спяща-
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та змия Кундалини“, символизираща скрития енерги-
ен потенциал на човека.

 
Рисунка 38. Примери на две разнопосочни спирали  

в символиката на древните народи.

По-късно, споменатия по-горе знак, подобен на „бръм-
барче“ бил заменен с образите на женските богини, из-
образявайки по този начин процеса на постигане на 
духовно сливане с Душата и освобождаването на чове-
ка от материалния свят. По този начин хората фикси-
рали едно от изконните допълнителни пояснения, че 
такова състояние човек може да постигне само с учас-
тието на съзидателните сили на Аллат (божественото 
женско начало). Също така древните хора използвали 
и аналогични по смисъл обозначения под формата на 
две спираловидни преплетени една в друга змии. Кога-
то такъв символ е бил изобразяван заедно с изображе-
нието на човек, изпълняващ духовна практика, то за-
дължително опашките на змиите били рисувани изли-
защи от първата чакра в човека („Муладхара“), телата 
им били преплетени три и половина оборота, а глави-
те им са се намирали близо до седмата чакра („Хиля-
долистника“). По този начин условно е била показвана 
посоката на движение на дадената енергия в човешко-
то енергийно „тяло“. В източните трактати, разказва-
щи за духовните практики, и днес се споменава за про-
буждането на „змията Кундалини“ като постижение 
на духовното състояние на просветление, навлизане в 
Нирвана. Между другото, благодарение на този асоци-
ативен символ, по-рано свързван с духовните знания, 
някои народи все още почитат обикновените змии, ко-
ито живеят в техните места, като свещени влечуги.
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Рисунка 39. Символ на духовното освобождение на човека 

в изображенията на древните народи:

1) петроглифи на древните хора: 
а) скални рисунки, намерени в долината Камоника (около 
VI хил. пр. н. е.; Бал-Камоника, в подножието на централ-хил. пр. н. е.; Бал-Камоника, в подножието на централ-
ните Алпи, Северна Италия); 
б) скални рисунки, намерени до крайбрежието на Бяло 
море (около III хил. пр. н. е.; Република Карелия, североза-III хил. пр. н. е.; Република Карелия, североза-хил. пр. н. е.; Република Карелия, североза-
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падна Русия); много от петроглифите са видими само при 
изгрев и залез (времето за провеждане на сутрешните и 
вечерните духовни практики); 
в) петроглифи, намерен в долината Ел-Абра (XII хил. пр. н. 
е.; Южна Америка); 
г)  петроглифи, намерени в северозападната част на Бра-
зилия (X-VII хил. пр. н. е.; Южна Америка) 
2) символи на древната култура Чатал-Хююк (VII хил. пр. 
н. е. ; Анатолия, мала Азия): 
а) изображение на „Богинята“ с отбелязан енергетиче-
ския център на – Душата; 
б) знак от графическата символика на дадената култура; 
в) изображение на „Богинята – жаба“ (символ на възраж-
дането), под което се намира глава на бик с широко раз-
творени рога (края на VII хил. пр. н. е.; артефакт от храм 
в културата Чатал-Хююк); 
3) древен знак от Индийската култура; 
4) схематично изображение на Богинята – Майка при 
древните славяни, както и в Триполската култура (VI – III 
хил. пр. н. е.; Украйна); 
5) руска шевица „изображение на родилка“ 
6) фрагмент от древногръцка ваза (Беотийска амфора, 
около 680 г. пр. н. е.), където е изобразена Артемида във 
вид на Потния Терон (повелителката на зверовете); чрез 
обратните свастики и нападащите кучета е изобразен 
агресивния свят, самата Артемида е представена, като 
духовно проявление в този свят; рибешкото изображение 
на дрехата на Артемида – като символ на навлизане в из-
менено състояние на съзнанието; шестте напречни линии 
на дрехата – символ на шестте измерения; главата на Ар-
темида едва се докосва до тялото – символ на седмото из-
мерение; птиците – символ на духовния свят; двете змии 
по краищата на рисунката символизират достигнатото 
състояние на  висше духовно озарение, освобождение; 
7) златна пластина с изображението на Скитска Богиня 
(IV в. пр. н. е.; могила �оляма Близница, Тамански полуос-в. пр. н. е.; могила �оляма Близница, Тамански полуос-
тров, Краснодарски край, Русия; музей „Ермитаж“, г. С. 
Петербург, Русия): 
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8) свещена картина от цветен пясък на индианците Нава-
хо (Северна Америка); 
9) изображение на скитската Богиня под дръжката на 
сребърна чиния (IV в. пр. н. е.; могила Чертомлик, Днепро-(IV в. пр. н. е.; могила Чертомлик, Днепро-в. пр. н. е.; могила Чертомлик, Днепро-
петровска област, Украйна); 
10) Пластина с изображение на Богиня (VII – VIII в.; ар-(VII – VIII в.; ар-в.; ар-
хеологическа находка в района на езеро Чуд, Пермска об-
ласт, Русия; Чердински музей на името на А.С.Пушкин); 
11) статуетка на ацтекската Богиня на водата – Чалчи-
отликуе (300 – 400 г. от н.е.; Северна Америка; национа-
лен антропологически музей на Мексико);  Чалчиотликуе 
(„облечена в нефритени дрехи“; „облечена в сини дрехи“) 
била изобразявана като млада жена; тя превеждала пра-
ведните през небесния мост (дъга).

Анастасия: Да, вече има много доказателства, благо-
дарение на намерените в различни краища на плане-
тата древни артефакти, свидетелстващи за особеното 
отношение на хората към този знак, подобен на „бръм-
барче“ и към аналогичните му изображения на женски 
богини. Странни неща се случват в науката днес: ду-
ховният аспект на тези артефакти практически не се 
разглежда, повечето обяснения се свеждат до материа-
листични разбирания, омаловажени са духовната зна-
чимост и роля на тези символи в културите на различ-
ните народи. Например, учените често се сблъскват с 
древни артефакти под формата на богини с усукани 
в спирали или във формата на полукръг крака (или 
змии, преплетени в спирала). Но практически всич-
ки тези находки причисляват към „раждащата жена в 
поза на жаба“ или „антропоморфни същества в поза-
та на жаба, които са свързани с магията на плодоро-
дието и са изобразени в специфичната женска поза...“ 
и т.н. Като цяло, ги свързват с материалните аспекти 
на битието абстрахирайки се от духовния смисъл, кой-
то носят.
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Ригден: Та така,  какъвто е мирогледът на хората, та-
кива са и техните заключения. Ако съвременните хора 
обръщаха повече внимание на истинското духовно са-
моусъвършенстване, тогава по-добре щяха да разби-
рат грижите, които древните хора са полагали за свое-
то духовно развитие. Ето един прост пример. През 60-
те години на XX век в южната част на Централна Тур-
ция в платото на равнината Коня археолозите откри-
ха града Чатал Хююк, датиран от VII хилядолетие пр. 
н. е. А под него още 12 пласта, така да се каже строи-
телни хоризонти от други култури, които са същест-
вували преди това.

Анастасия: Да, за научния свят това е било сенза-
ционно откритие: древни постройки (външният тесен 
вход към помещението се е намирал върху плосък по-
крив), светилища, плочи, статуетки, микролити с гео-
метрични форми, останки от полихромни стенописи. 
Според учените в древния град е можело да се съберат 
около 7000 жители едновременно.

Ригден: Абсолютно вярно. Така че, там едва ли не във 
всеки дом е имало специална стая. Учените условно са 
я нарекли „светилище“, а казано на наш език, това е 
била стая за изпълняване на духовни практики. Ста-
рали са се да я поставят в центъра на дома. А стени-
те на помещението (особено източните и северните) са 
били изрисувани с фрески, чиято дължина достигала 
от 12 до 18 метра. Но най-интересното, което е било из-
образено на тях е: „Богиня“ във формата на жена, раз-
положена в поза на споменатия вече „бръмбар“ (или 
както учените казват – „в позата на жаба“), а в бли-
зост до нея животни и птици, характеризиращи че-
тирите Същности, както и символи във формата на 
знака Аллат (полумесец с рога нагоре), ромб, два вер-
тикално свързани триъгълника (тип „пясъчен часов-
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ник“), два хоризонтално свързани триъгълника (като 
„крила на пеперуда“), символи във формата на „пчел-
ни пити“, „зърна“, „вълни“. И тези знаци били в най-
различни комбинации: налагани един върху друг, ня-
къде се удвоявали, утроявали, умножавали и изобра-
зявали, както в положителен контекст, така и в отри-
цателен. „Богинята“ също е била рисувана и като же-
на-риба (медитативно потапяне в изменено състояние 
на съзнанието), и като жена-змия (символ на духовни-
те практики и постигането на състояние на духовно 
просветление), и като жена-птица (връзката с духов-
ния свят). Също така в тези сюжети е имало и жени, 
носещи рибарски мрежи, което на свой ред е изобра-
зявало подредбата на знаците от групата, занимава-
ща се с духовни практики.

Освен това, за създаването на тези стенописи са били 
използвали цветове, които са присъщи на Душата в 
преходно състояние: синьо и зелено (тази боя са полу-
чавали от медна руда), тъмно и светло червено (от жи-
вачен окис и хематит), жълто (железен окис), сиво (от 
галенит), лилаво (от манган) и, разбира се, бял цвят. 
Всичко това заедно със знаците и символите, показ-
ва, че хората са притежавали изконните Знания. Меж-
ду другото, още в по-древните времена е съществува-
ла такава традиция. Група от хора изпълнявали ду-
ховни практики заедно с лидера – човек, който е рабо-
тил по-интензивно върху себе си от останалите и, сле-
дователно, по-бързо се е движил по своя духовен път. 
По стените на стаята, в която са провеждали медита-
циите, са се водили записки със символи и знаци оп-
исващи духовната работа и достигането до определе-
ни знания, както и процеса на обучение на самата гру-
пата. И когато лидерът достигал своето духовно осво-
бождение, стените на медитативната стаята били по-
кривани с бял слой. Новият лидер на групата е започ-
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вал нови „записки“, като на чист лист. Впоследствие 
тази традиция е преминала в човешкото общество, къ-
дето започнало да се прави акцент върху човешкия 
живот и събитията в него.

Анастасия: Да, всичко това за пореден път показва, 
че хората реално са работили върху себе си, и че ду-
ховното усъвършенстване е било естествен начин на 
живот в обществото. Това не е било мимолетна при-
щявка или част от личния живот на индивида, която 
по-добре да не се афишира пред другите, както днес 
може да се наблюдава при съвременните хора. Духов-
ното развитие е било смисъл на живота на древните 
хора. И самото общество, в което те са живели, не само 
е поддържало това, но и е допринасяло за този про-
цес... Споменахте, че древните са имали знак във фор-
мата на вълни.

Ригден: Да, вълната – това е древен символ на енер-
гията и нейните характеристики, или както се казва 
днес, енергийното поле. Ако това се е отнасяло до ду-
ховните съкровени Знания за човека, то количество-
то на вълнообразните линии или вълнички е посочва-
ло с енергиите от кое измерение е работел човек в ду-
ховната практика, или в кое измерение той осъщест-
вява прехода, или просто е символизирало самата ра-
бота в невидимия свят. Вълнообразната линия в би-
товата символика се е използвала за изобразяване на 
вода или река. А в сакралните Знания за Вселената 
водата е символ на отвъдния свят, различен от зем-
ния, затова и често така са обозначавали връзката с 
духовния свят.
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Рисунка 40. Примери на изображения на  
вълнообразни символи при древните народи.

Потвърждение за това, че още в древни времена хора-
та са притежавали тези духовни Знания, може да се 
намери и сега. Основните символи като кръг, кръст, 
наклонен кръст, триъгълник, ромб, квадрат, спирала, 
звезда, пирамида, полумесец с рога насочени нагоре 
и техните модификации са намерени сред много ар-
хеологически артефакти. Например, има ги в скални-
те надписи, върху фигурки от времето на палеолита, 
върху ритуални съдове от периода на неолита, в сим-
воликата на свещените дрехи, вещи, предмети, наки-
ти намерени в гробове. Всичко това сочи към факта, 
че хората в живота си са притежавали особени маги-
чески, свещени, духовни Знания.
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Рисунка 41. Примери изобразяващи сакралните знания за 

човека на артефактите от различните древни народи:

1) петроглифи от епохата на палеолита: скални рисунки 
(долина Вал-Камоника, Северна Италия); 
2) женски фигури със сакрални символи – различни варианти 
на Триполската „Богиня“ (Триполска култура, Кукутен кул-
тура): 
а) в първия вариант символите указват на жена, достигна-
ла съединение на Душата с Личността, влизане в седмото 
измерение, високо духовна Личност; на гърдите и символич-
но е изобразено движението на енергията  в района на ча-
крата, свързана с жизнената енергия – Праната, Анахата 
(това е рядко срещано указание не само за духовно развита 
Личност, но и че този човек е можел да попълва жизнената 
си енергия – Прана без вреда за околните, което на свой ред 
подчертавало високия духовен статус на тази „Богиня“); 
на нейния корем се намира ромб, а в него наклонен кръст и 
четири точки – четири „уравновесени“ Същности (което 
също така показвало, че дадената жена („Богиня“) е кон-
тролирала своите Същности); 
б) във втория вариант символите указват за духовно разви-
та жена, но все още не достигнала съединение на Личност-



409

та с Душата (шестте хоризонтални линии на нейните гър-
ди указват на това, че е постигнала шестте небеса, а ромба 
с наклонения кръст изобразен  на корема, съдържа отметка 
показваща активацията на Лявата същност, това говори, 
че тя все още не владее напълно своите Същности); 
в) в третия вариант е изобразена триполска женска фигура 
с геометричен пирамидален орнамент, указващ основните 
чакри в човека и знак „AëëàòÐà“ (артефакта е намерен 
около селището Драгушен; Молдова); 
3) свещена фигурка (която увенчава знака Аллат), покрита 
със знаци и символи, изобразяващи структура от четири 
елемента и други Знания (неолит; Централно Средиземно-
морие) 
4) изображение на каменните плочи при входа на Инанската 
гробница (193 г. от н.е.; провинция Шандун, Китай) на бо-
гинята на безсмъртието Си-ван-му със стилизиран знак Ал-
лат зад раменете си (под формата на крила), а също така 
със символични фигури на страничните Същности (според 
митологията това са зайци, тълкуващи в ступите лека за 
безсмъртие), стоящи на цилиндрични постаменти (трите 
съединени постамента означават третото измерение; спо-
ред митологията – върховете на планините), а също така и 
митическия тигър Бай-ху, разположен на мястото на Зад-
ната същност (миналото); на главата на тигъра се намира 
лявата същност, с други думи акцентът е направен именно 
върху нея, освен това фигурата на тигъра е изобразена в 
движение, тоест като активна; 
5) различни варианти на древноегипетски храмови стенопи-
си: 
а) в този случай символа „AëëàòÐà“ стои върху знака Анх; 
б) а в този случай знака Анх е закачен в качеството си на 
ключ към дадения символ за духовно освобождаване; 
6) ранно триполска керамика: орнамент от вътрешната 
украса на ритуална купа във формата на осечен конус с из-
образени четири сфери със змия във всяка и обкантени от  
светли дъги; 
7) златен медальон (доколумбова епоха на цивилизациите от 
Централна Америка); 
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8) златно украшение за дреха (доколумбова епоха на цивили-
зациите от Южна Америка).

За човека знанията за тези символи са означавали 
много и са били това, което за нас сега представлява 
отворената книга, написана на разбираем език. Древ-
ните надписи (оставени на каменни блокове, скали, 
пещери, арки и т.н.), особено, в които са стояли знаци 
и символи, сочещи конкретни духовни практики, като 
правило, са представлявали и обозначение на местата, 
където хората са изпълнявали тези практики. Било е 
избирано особено място за духовните практики, чес-
то в труднодостъпни пещери или открити участъци. 
Между другото, в тези времена само хората, притежа-
ващи Знанията и личен опит в подобни практики са 
имали правото да поставят тези надписи върху скали-
те. Днес, учените традиционно наричат тези древни 
хора, които са оставяли такива скални надписи, „па-
леолитни шамани“. Иска ми се да отбележа, че и до 
днес са запазени такива места, където хората са воде-
ли записки с цели поколения наред и там са ходили да 
се обучават хора в продължение на хилядолетия...

Анастасия: Да, такива своеобразни „каменни книги“, 
нанесени върху скалите, всяка с размерите на футбол-
но игрище, учените намират и до ден-днешен. Напри-
мер, скалните изображения (петроглифи) в Бяло море 
(г. Залавруга, Република Карелия, Русия), или швед-
ския Немфорсен (в провинцията Онгерманланд) и Та-
нума (в Бохуслен), или в подножието на централните 
Алпи в долината Вал-Камоника (Италия), или надпи-
сите на африканските бушмени в Драконовите плани-
ни, или рисунките на планинското плато в Тассилин-
Аджер в Сахара, и т.н.

Ригден: Точно така. По-късно символите са започна-
ли да се ползват по-често в мобилните им вариации 
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във вид на амулети напомнящи за двойствената при-
рода на човека, за върховенството на духовното. И 
трябва да се отбележи, че били нанасяни със знание 
за тяхното действие (по-специално, кой символ къде се 
поставя и защо) в нагръдните украшения, дома, риту-
алните съдове, свещените фигури, които са се почита-
ли в тези дни, както в съвременния свят хората почи-
тат религиозните принадлежности.

Тези символи също така били поставяни на определе-
ни предмети в качеството им на информация, записа-
на по особен начин в знаците, включително и за оне-
зи събития, които трябва да се извършат в бъдеще или 
като залог за тяхното извършване. По-късно това се 
е трансформирало във вид на своеобразно предметно 
писмо, например, върху „жезъла на вестоносците“, на 
който са били поставени съответните знаци. Благода-
рение на това пратеникът на един народ или общност 
от хора е потвърждавал своите правомощията и по-
верените му особени задачи пред представителите на 
друг народ или общност.

Анастасия: Да, „жезъла на вестоносците“ е бил из-
ползван в Древна Европа, Древен Китай, у древните 
африкански и австралийски народи. Но за това знаят 
само научните специалисти, които работят по тези въ-
проси, а на повечето хора тези факти не са известни. 
Но затова пък в съвременното общество са добре попу-
ляризирани в литературата, достъпна за масите, сим-
волическия жезъл на Мойсей, кадуцеят на Хермес (же-
зъл, обвит с две змии, емблема на вестоносците, гла-
шатаите, парламентьорите) и т.н.

Ригден: Историческите артефакти са малко извест-
ни, защото самите хора не се интересуват от тези въ-
проси.
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Анастасия: Това е така, дори и тези, които намират 
такива артефакти със символи и знаци, не разбират 
съвсем заложената в тях информация, затова и я опис-
ват в най-добрия случай, като „орнамент, украшение“ 
на ритуалните предмети, като знаци, подобни на една 
или друга свещена символика при другите народи.

Ригден: Най-често, тези символи са били изобразява-
ни върху камък или предмети за да бъде предаден ду-
ховния опит на потомците. За тези, които са вървели 
по духовния път, тези записи на Знанията са били ду-
ховно значими.

Анастасия: Това означава, че за тези хора, които са 
живели преди хиляди години, духовните Знания са 
били много по-значими, отколкото за съвременния чо-
век с потребителски начин на мислене, например кар-
та с точното местоположение на несметно  съкровище 
или тлъста сума в банката.

Ригден: Абсолютно. Още преди десетки хиляди годи-
ни, духовните Знания са били ценени много повече от-
колкото сега. Както се казва на Изток, истинско съкро-
вище – това е Знанието, което придружава навсякъде 
този, който го притежава.

Анастасия: Да, какво може да бъде по-важно в жи-
вота от духовното развитие? Това е основната цел 
и смисълът на живота. Историята на човечеството, 
фиксирана върху тези знаци и символи, свидетел-
ства за важността на този въпрос, дори и в тези да-
лечни времена, независимо от условията, в които хо-
рата са живели. За тях духовно развитие е било най-
важното, а материалният живот – с второстепенно 
значение. А сега? Новите поколения, въпреки че жи-
веят в по-комфортни условия в сравнение с древни-
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те хора, все по-често избират върховенството на мате-
риалистичните ценности, пропиляват напразно жи-
вота си, ръководейки се от приоритетите на консума-
торското общество.

Ригден: За съжаление, това е така. Между другото 
надписите оставяни от древните хора били считани 
за един от най-значимите начини за предаване на 
най-важната информация на следващото поколение, 
защото всичко в този живот е преходно, освен духов-
ното. Древните хора разбирали много по-добре от на-
стоящите поколения, че животът в този свят е мимо-
летен, свършва много бързо, поради различни причи-
ни, включително и природни бедствия. И за да се из-
бегне загубата на Знанията, те ги оставяли върху „ве-
чния камък“. Разбира се, всичко казано по-горе се от-
нася за свещените, сакрални ритуални надписи, тъй 
като освен тях у древните хора е имало, както и днес, 
битови, календарни, родови, исторически и други за-
писи.

Някои свещени „работни“ знаци (тези, които са спо-
собни да влияят на физиката на невидимия свят при 
активацията им) също е можело да бъдат използва-
ни като символично обозначение на духовния човек, 
който е практикувал тези Знания, имал е опит и е мо-
жел да ги споделя с други хора. В отминалите време-
на действително всичко е било много просто и ясно. 
Тези знаци и символи са били нанасяни не от кого да 
е, а още повече не за украса на себе си, любимия, как-
то се прави днес, при това без да се разбира същност-
та. В древността това се е правило от знаещи хора дос-
тигнали определено ниво на духовно развитие... Днес 
хората като маймунки се гиздят с различни символи 
и знаци, дори без да осъзнават какво в действителност 
означават и как влияят на подсъзнанието им. Най-ва-
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жното за тях е, че това е яко, скъпо и съседа гледа със 
завист.

Днес много безотговорни политици и държавни слу-
жители поставят на знамената, гербове на градовете 
и държавите тези символи, които често им поднасят 
„Свободните каменоделци“. Те дори не си дават смет-
ка, защо за „Свободните каменоделци“ е толкова ва-
жно да сложат „своя“ знак или символ в този реги-
он. Чиновниците не разбират каква е разликата меж-
ду едните и другите символи и какви проблеми създа-
ват с тази „безобидна постъпка“, обричайки своя на-
род (включително своите семейства) на допълнителни 
страдания. За тези хора, системата подчинена на ма-
териалния Разум е определила конкретни приорите-
ти – пари и парченце от нейната власт, за да не се за-
мислят за нещо повече.

Сега ръководителите на различни религии, подража-
вайки на традициите от миналото, се обличат в праз-
нични дрехи, кичейки се с благородни метали, камъни 
и атрибути, на които са изобразени различни симво-
ли. Повечето от тях разполагат с оскъдна информация 
за смисъла на тези „орнаменти“ и знаци, ограничават 
се с тесните рамки на концепцията на своята рели-
гия, дори без да се интересуват от древното предназ-
начение на тези символи в духовната култура на раз-
личните народи по света и техния истински смисъл. 
Като цяло, днес сме свидетели на пищната външна по-
казност и вътрешната пустота. А по-рано, само преди 
някакви си 8-12 хиляди години всичко е било съвсем 
различно, смислено: по скромно, външно говорещо за 
много неща (със знаци и символи), и богато вътрешно. 
Като цяло, трябва да се отбележи, че за хората, които 
са живели в онези времена, знанията за символика-
та са били толкова важни и естествени за тяхното об-
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щество, че дори не е било възможно да си представят 
как такава ценна информация може да бъде забраве-
на или загубена.

Анастасия: Веднъж споменахте, че много по-късно, 
когато обществото е започнало да клони към матери-
алистичния начин на мислене, простото е започнало 
да се заменя със сложно. Знаците и символите са запо-
чнали да се усложняват с допълнително тълкувание, 
при това от ума.

Ригден: Това наистина е така. Когато поради някаква 
причина (природни бедствия, епидемии, и т.н.) е пре-
късвало предаването на духовните Знания или просто 
са се модернизирали посредством човешкия ум в раз-
личните народи, тогава следващите поколения вече 
не са ги разбирали. Хората тълкували тази информа-
ция с ума си, буквално от позицията на битовия опит, 
който притежават. Това е още един момент, който е 
допринесъл за последващо изкривяване и погрешно 
тълкуване на знаците.

Анастасия: Да, както и да го въртиш, всичко започ-
ва с материалистичния уклон в съзнанието на чове-
ка. И ако в обществото се загубва или изкривява сми-
съла на изконните Знания в резултат от намесата на 
Животинския разум, то този материалистичен уклон 
само ще се задълбочава в съзнанието на бъдещите по-
коления...

Знаете ли, следвайки сведенията, които споделихте, 
намерих много интересни факти в работите, посвете-
ни на археологически и етноложки проблеми. Разбира 
се, проучванията, свързани с културни пластове дати-
рани от 12 хиляди години пр. н. е. и назад, са доста ос-
къдни, предимно случайни открития. Но артефакти 
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от XI-VII хилядолетие пр. н. е. до днес, особено свър-
зани със знаците има вече доста натрупани.

Така че, при проучването на различните културни 
слоеве добре се проследява в кой период за опреде-
лен народ е започнал етапа на развитие на този „ук-
лон“ към материята. В слоевете, свързани с дълбока-
та древност, повечето следи, които учените откривали 
разказвали за спокойния и мирен начин на съществу-
ване сред тогавашното население, липсвали признаци 
на неравенство между жителите и най-важното – има-
ло свидетелства сочещи за духовните Знания, като ос-
новен приоритет в обществото. Към това водят много 
артефакти с характерните знаци и символи. Напри-
мер, останки от жилища с богати стенописи и графи-
чески символи, стеатитни печати със знаци, глинени 
медальони с инкрустирани знаци и символи, фраг-
менти от ритуални съдове с надписи, керамични съ-
дове с богата орнаментика, основана на митологични 
сюжети, женски глинени статуетки, изписани със са-
крални символи. Но едва по-късно по скалата на да-
тиране, съдейки по погребенията, се появяват доста 
оръжия, бижута, изработени от злато, сребро и скъпо-
ценни камъни. Появява се силно разслояване на насе-
лението: разкриват се много бедни погребения и еди-
нични случаи на богати, след това цели съсловия на 
жреци и воини погребани в златни украшения с оръ-
жия. Освен това, ако по-рано е имало обикновена тър-
говия сред населението, без особена нужда от матери-
ално натрупване (очевидно ценностите са били дру-
ги, не от материален характер), то по-късно се появя-
ват златото, парите и търговията с акцент върху тру-
пането на материални богатства от отделни хора и съ-
ответното разслояване на населението, възникването 
на политически и религиозни системи за управление. 
Т.е., проследява се „накланянето“ на цивилизацията 
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в посока на материалистичния начин на мислене. Бих 
казала, по-точно, към началото на господството на ка-
чествата от Животинското начало в обществото, съз-
даването на държави на тази основа, появата на роб-
ството и т.н.

И това, което силно ме изумява, как в общообразова-
телните учебни програми на различните „цивилизо-
вани“ страни по целия свят споменават само косве-
но за съществуването на човешкото общество преди V 
хилядолетие пр. н. е., именувайки този период „Пра-
исторически“, описвайки най-вече бита, материални-
те условия за живот на така наречените от науката 
„праисторически хора“. A духовната страна от живо-
та на древните хора представят като примитивни вяр-
вания в магия, духове, съществуването на Душа в чо-
века, неземни и митични светове и населявани от раз-
лични богове. Та нали в древните времена е имало не 
по-малко интересни и значими неща от днешно време. 
Защо това не се споменава?

Например, в определени времеви периоди различните 
общности от хора, които се намирали на значително 
разстояние едни от други и в различни части на све-
та, изведнъж  започвали масово да преминават към 
по-цивилизовано ниво на съществуване, както казват 
учените, „към култура създаваща домашно стопан-
ство“. Това, се отнася и за заседналия живот ориенти-
ран към селското стопанство, производството на ке-
рамика със същите основни свещени знаци, опитомя-
ването на животните, изграждането на домове (вклю-
чително на някои места двуетажни), с ясно планиране 
при изграждането на големи градове и т.н. А в митове-
те и легендите на народите, които са географски нес-
вързани помежду си, се споменава, че местните хора 
са научили всичко това от „хората идващи от небето“, 
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откъдето се е появила и вярата, че природата и живота 
на хората се управляват от особени висши същества. 
Често именно по време на тези периоди са се появява-
ли масово знаците и символите на ритуалните кера-
мични съдове. Въпреки, че всички тези знаци (факти-
чески еднакви) и преди това са съществували в общ-
ностите от хора, живеещи на различни континенти, 
за което свидетелстват тези същите скални рисунки 
(петроглифи). Знаци са намерени дори в скалните ри-
сунки от преди 35 000 години!

Ригден: Точно както казах, някои знаци и символи са 
били в обществото изначално.

Анастасия: Да, и този очевиден факт упорито се иг-
норира, вероятно поради липсата на изконни Знания 
по тези ключови за човешката цивилизация въпроси... 
Ето, намерих интересна информация в библиотеките 
за тези древни археологически култури, за които вие 
споменахте в разговора за знаците: тези древни циви-
лизации, които са съществували в Европа, Азия или 
дълго преди известните Шумерска и Египетската ци-
вилизации, или в същия период от време. Например, 
както казахте, Триполската култура, която е същест-
вувала в VI-III хилядолетие преди Христа в Древна 
Европа (днешната територия на Украйна, Молдова, 
Румъния).

Тя е известна в Румъния като културата „Кукутен“ 
(по името на близкото селище, където са открити пър-
вите археологически находки, свързани с тази култу-
ра, на тези територии). В културните пластове от тази 
епоха е открито множество керамика със свещени и 
знаковите символи и съдовете са от два типа: ритуал-
на (с украшение от знаци и символи) и битови (прос-
та, без рисунки).
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Рисунка 42. Символи и знаци на Триполската цивилизация 
(VI – III хил. пр. н. е., Древна Европа)

Бих искала да спомена още един важен факт, върху 
който веднъж акцентирахте нашето внимание. В тези 
населени места са намерени много женски статуетки 
с инкрустирани свещени знаци и орнаменти, които 
свидетелстват почитането сред тези народи на съзи-
дателното женско начало. Забележително е и това, че 
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по време на разкопките на други древни култури е на-
мерено не само изобилие на такива знаци по керамич-
ните изделия, но също така и множество женски ук-
рашения със същите сакрални символи, както и жен-
ски статуетки със знаци. В близост са били намерени 
и гробове на жени шамани, които са притежавали све-
щените Знания. Към това сочат различни предмети, 
както и много други признаци, открити в тези гробове. 
Това е свидетелство, че жената е вземала най-актив-
ното участие в духовния живот на обществото, в риту-
алните обреди, и че древните хората са почитали осо-
бено женското, божественото начало.

Ригден: Така и трябва да бъде в едно хармонично, ду-
ховно развито общество. А женското начало в духов-
но отношение – това е проява на съзидателните сили 
на Аллат...

Анастасия: След както преди много години за първи 
път засегнахте темата за знаците, намерих множество 
примери за наличието на различни знаци и символи 
в древните култури. Например, културата на Балка-
но-Дунавския регион – редица от археологически кул-
тури от неолита и халколита V-III хилядолетие преди 
Христа, заемащи големи територии от Древна Европа 
и Балканите (планинската верига в Югоизточна Ев-
ропа). На артефактите се проследява доста богат „ор-
намент“, състоящ се от основните символи – кръгове, 
спирали, триъгълници, кръстове, пирамиди, ромбове, 
както и други знаци.
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Рисунка 43. Символика на културите от Древна Европа. 
(V – III хил. пр. н. е.). Символи използвани в различни 

древни култури, като: културата Винча-Тордош (Турдаш) 
(съвременната територия на южна европа: Унгария, 

югозападна Румъния, Северната част на Сърбия, България), 
линейно-лентовата керамична култура (Централна Европа: 

От руската област на �ермания до границите на Чехия и 
Словакия), балканска култура Димини (крайбрежието на 

Егейско море, близо до г. Волоса, недалече от г. Лариса, �ърция), 
прибалтийска Нарвска култура (територията на съвременна 
Латвия, Естония, Литва, Северна Беларус, Псковска област 

на Русия), култури Лендел (западна Унгария, източна Австрия, 
Чехия, Словакия) и други култури от периода за конкретния 

район. 

Освен това си струва да отбележим археологическата 
култура Сескло (V век пр. н. е., в близост до град Во-
лос, което е близо до град Лариса, крайбрежието на 
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Гърция), за която също са характерни геометричните 
форми. По време на разкопките са открити фигури и 
съдове, украсени с орнаменти, често боядисани с чер-
вена боя. Между другото, там също са намерени и пин-
тадерите (от испанската дума „pintadera“, от „Pintar“ – 
„рисувам с цветове, изобразявам нещо“). Това са гли-
нени релефни печати, задължително с релефни ор-
наменти. Те са често срещано явление в много култу-
ри от неолита. Смята се, че една от техните функции 
била нанасянето с цветове на своеобразни „татуиров-
ки“ във вид на знаци и символи върху тялото на чове-
ка преди свещен ритуал или церемония.

Е, разбира се, можем да посочим и Шигирската култу-
ра (V-IV хилядолетие пр. н. е., Среден и Източен Урал; 
Съвременна Русия). Сред нейните паметници се от-
нася най-старата открита в света дървена скулптура, 
изработена от лиственица, която са именували според 
мястото на находка – „Големия Шигирски идол“. Тя-
лото на статуята от всички страни е покрита с издъл-
бани геометрични орнаменти. Самата скулптура е да-
тирана от епохата на мезолита (преди 9 500 години).

Ригден: Между другото, на този така наречен от ар-
хеолозите идол също има информация за седемте из-
мерения под формата на седем лика. И седмото изме-
рение е представено като висше обемно (двустранно) 
оглавяващо „лице“, а шестото измерение – като шест 
релефни „лица“. Последните били изрязани на широ-
ките плоскости на „тялото“ на идола: три на лицева-
та страна, символизиращи триизмерния свят, и три 
на обратната страна, символизиращи недостъпните 
за обикновения човек измерения (четвърто, пето, шес-
то).
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Анастасия: Най-интересното е, че учените все още 
спорят какво би могло да означава това, впрочем, как-
то и нанесените на него символи и знаци. Интересно-
то е, че в първото описание на този идол от музейния 
работник, който тогава е приел този музеен експонат, 
се споменава, че идолът е бил с кръстосани крака. А 
това насочва към позата лотос и познанието на света 
в процес на медитация. Но, очевидно, тази част от ар-
тефакта е била много „неудобна“ за някого, защото на-
веждала на размисъл, най-малкото за връзката с Из-
тока, затова се е „загубила безследно“ в килерите на 
музея още преди революцията.

Ето какво означава да се загуби ключа към изконни 
Знания: намирате артефакт добре, а после какво пра-
вим с него и как да разчетем древните знаци и симво-
ли, никой не знае. Въобще на територията на съвре-
менна Русия са намерени изключително много инте-
ресни за изследователите символи на древни археоло-
гически култури. Например, културата Горна Волга 
(тя се намира в Горната част на река Волга, в между-
речието на Волга и Ока, в настоящите територии на 
Московска област, Русия), в слоевете, на която са на-
мерени съдове с инкрустирани орнаменти и символи, 
глинени медальони с инкрустирани знаци (древен ме-
дальон, в действителност, също като клеймото). А как-
ва е информационната стойност на артефактите, на-
пример, от културата на Чебаркул (в южната част от 
хребета на Урал, сега Челябинск регион, Русия)?

Като цяло, планината Урал е много богата на симво-
ли и знаци, пълно е с петроглифи (скални рисунки) от 
епохите на мезолита, неолита, бронзовата епоха и как-
во само струва всичко това! Интересното тук е, че са 
ги разполагали най-вече върху скали с изглед към во-
дата. А водата, както е известно, при тълкуването на 
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древните се явява символ  на отвъдния, духовния свят. 
Ако са били изобразени птици, то в повечето случаи 
са били водоплаващи пернати. И традиционно, както 
и у всички древни народи по света, духовните Знания 
са се записвали под формата на геометрични фигури 
(кръгове, многоъгълници, вълни, зигзагообразни ли-
нии, наклонени и прави кръстове, лъчи), както и с ан-
тропоморфни същества, чифтокопитни животни, ха-
рактеризиращи основно четирите Същности. Но най-
важното - човешки фигури във вид на „бръмбар“ (с 
разперени настрани ръце и завити в противополож-
ни страни крака), на чийто глави са поставяни сим-
волите на духовното освобождение или съвършенство 
(или знакът „АллатРа“, или символът Аллат, или са 
били изобразени няколко изходящи лъчи). Не говоря 
вече за древните култури в Сибир с техните символи 
и знаци...

Между другото, открих много интересна информация 
и от изследванията на източноевропейските култу-
ри, датирани от VII-VI хилядолетие пр. н. е., не само в 
Урал, но също така и в Азия (Южна и Централна). На-
пример, културата на „ловците и събирачите“ Хаджи-
лар, която е съществувала преди почти девет хиляди 
години. Тя се характеризира с наситена живопис вър-
ху стени на къщи и съдове с графични символи, къде-
то преобладават основно соларни (слънчеви, кръгооб-
разни) и ромбични символи.
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Рисунка 44. Символи на културата Хаджилар  
(VII – V хил. пр. н. е.; Западна Азия)

Или, например, културата на Чатал-Хююк, за която 
вие споменахте в разговора,  съществувала VII хиля-
долетие преди новата ера, както и Хаджилар на тери-
торията на съвременна Турция. В нейната символи-
ка наистина са преобладавали много кръстообразни и 
ромбични символи, имало е очевидно почитание на бо-
жественото женско начало. Всичко това свидетелства 
за това, че древните хора са имали изконните Знания 
и за Душата, и за четирите Същности, и за съответни-
те духовни практики.

Рисунка 45. Символи на културата Чатал-Хююк  
(VII хил. пр. н. е.: Западна Азия)
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Съдейки по гробниците у древните хора на тази кул-
тура виждаме, че не е имало дори и признак на соци-
ално разделение или дори намек за неравенство меж-
ду мъжете и жените по въпросите за лидерството в 
духовните, социалните или битовите сфери в тяхна-
та общност. В намерените от учените „светилища“ са 
били намерени и много женски фигури на Богинята-
Майка, а в допълнение към живописта имало и релеф-
ни изображения на същата тази богиня, глави на би-
кове, лъвици. Между другото, най-известната скулп-
тура намерена в този слой е женско божество, седна-
ло на кубически престол, страничните дръжки, на ко-
ито са изобразени под формата на две лъвици. Също-
то може да се наблюдава по-късно в Древен Египет – 
същите лъвовете като символи на страничните Същ-
ности и глава на бик като своеобразната древна интер-
претация на символиката на тези знания.

Ригден: Да, за древните народи, почитащи бика като 
свещено животно, наистина е било характерно такава 
асоциативна интерпретация на тези знания. По-точ-
но казано, бика, кравата, същата тази змията и други 
представители на материалния животински свят, за 
които вече разказах, хората направили свещени само 
на базата на примера от предишните поколения, ко-
ито асоциативно са разказвали за невидимата струк-
тура на човека и света. Същото важи и за растител-
ния свят. Самите животни, влечуги или растения ня-
мат нищо общо с това. Все едно да вземеш една ябъл-
ка и да я сравниш с формата на Душата в преходно 
състояние. Може да се каже, че Душата е приблизи-
телно с кръгла форма и че в нейната обвивка присъст-
ват жълтия и червения цвят. Както ябълката узрява 
под слънцето като плод, така и Душата, образно каза-
но, съзрява, когато човек достигне духовно съвършен-
ство. Така че, ако духовният компонент на тези Зна-
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ния бъде загубен, то за следващото поколение ябълка-
та ще се превърне в свещен плод, на който ще се кла-
нят, защото е бил записан в свещените текстове на 
предците. Ето как Животинския разум материализи-
ра всичко духовно в човешката система, само и само да 
установи своята власт.

По-рано основните духовни практики, по принцип, 
както и сега, са се обяснявали едва ли не на пръсти. 
Т.е. вземали са обикновени асоциативни примери от 
триизмерния свят, разбираеми за човека в битовото 
му ежедневие. Това било необходимо за начинаещия 
единствено, за да успее да усвои и осъзнае начални-
те етапи на духовната работа. С по-нататъшното му 
духовно развитие необходимостта от това отпадала, 
тъй като човек е придобивал личен опит в пребива-
ването в невидимата страна на реалността (духовния 
свят). А тази реалност не може да се обясни с човеш-
ки думи, затова духовните хора се разбират помежду 
си без думи. А тези, които все още не знаят за другата 
страна, през цялото време се опитват напразно да ос-
мислят по пътя на логиката това, което може да бъде 
разбрано само с чувства. Тъкмо за последните са се да-
вали такава груби асоциации от материалния свят.

Така че, нека се врнем към „свещената“ символика на 
образа на бика. В асоциативната интерпретация на 
древните очите на бика са били условен символ за обо-
значението на страничните Същности, продълговата-
та муцуна с уста (говореща, по-точно „мучаща“ за ми-
налото) – Задната същност, а горната част на глава-
та с дъгообразните рога – Предната същност под фор-
мата на полумесец с рога насочени нагоре (знакът Ал-
лат) като възможност за достигне на духовния свят. А 
върху тялото на бика обикновено се е поставял зна-
кът кръг, в който са вписвали шест линии като звез-
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да с шест лъча. Последната се е явявала символ на 
шестте материални измерения, където доминира Жи-
вотинския разум. А ако шестте лъча на звездата при-
личали на наклонен кръст, пресечен от хоризонтал-
на линия, то тези два хоризонтални лъча („минуси-
те“), са посочвали също контрола на човека над стра-
ничните Същности или, обратно, тяхната активност, 
в зависимост от допълнителните знаци. Между дру-
гото, върху тялото или корема на бика поставяли осо-
бен акцент, един вид асоциативен образ за вместили-
щето на Животинския свят, или на гърба като асоци-
ативно понятие за носещата (основа) на материалния 
свят. На тези места са били поставяни и съответните 
знаци. По-късно, когато се е появила религията като 
институция на властта и управлението, е започнало 
тотално да се унищожават старите вярвания, символа 
на бика едни жреците превърнали в „свещен образ“ за 
поклонение на масите, прикривайки истинските зна-
ния, а други жреци, в борбата за власт започнали да 
интерпретират бика като отрицателен образ, заедно с 
тези знания, които той е олицетворявал.

Анастасия: Такова изопачаване на асоциативния об-
раз към сакралното и сега се наблюдава в съвремен-
ните вярвания. В религиите като хиндуизъм, джайни-
зъм, зороастризъм и до днес кравата е почитана като 
свещено животно. Яденето на месото и в индуизма е 
табу, а по-рано, през първите векове от нашата ера, 
владетелите на Индия са разглеждали убийството на 
кравите като ужасно престъпление, което се е наказ-
вало със смърт. Дори не споменавам, че все още всич-
ки продукти и отпадъци от животното в тези рели-
гии се смятат за „свещени и очистителни“, „панацея 
за всички духовни и телесни заболявания“. 



429

А какво е останало от духовните знания? На практи-
ка нищо, просто една обща философия при това с ма-
териалистични пристрастия към почитането на едно 
обикновено животно. В резултат на това цели поколе-
ния, вместо наистина да работят над себе си в духо-
вен план, облагодетелстват преживно чифтокопитно 
животно.

Ригден: Да, Животинския разум е силен в такива 
подмени.

Анастасия: Колко бързо успява да въплъти своите 
подмени в човешкото съзнание и колко дълго тези под-
мени продължават да се съхраняват в човешкото об-
щество. Всички тези древни култури, които са същест-
вували на територията на Древна Евразия, и техните 
отгласи свидетелстват за това, че хората са притежа-
вали духовните Знания, които за тях са били по-ва-
жни от битовия живот. В допълнение към тези култу-
ри има и много други, които са съществували в древ-
ните времена и са използвали същите символи и зна-
ци. Например, културата на Хассуна и Халафска (V 
хилядолетие пр. н. е., върху днешните територии на 
страните Ирак (Северна Месопотамия), Сирия, Тур-
ция, и тези култури са съществували преди възниква-
нето на шумерската цивилизация), Загроските култу-
ри – със селищата Гандж-Даре, Али Кош (VII-VI хил. 
пр. н. е. в планините Загрос; днешен Иран), културата 
Мергар в подножието на планината Сюлейман (VI-V 
хил. пр. н. е., на територията на днешен Пакистан); 
Култура Анау (V хил. пр. н. е., в близост до съвремен-
ния град Ашхабад, Туркменистан). И това съвсем не 
е целият списък, който всъщност обхваща доста голя-
ма територии на разселване на хората в тези времена: 
от Европа до Сибир, от Африка до Азия. И навсякъде 
може да се намерят подобни графични символи, същи-
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те геометрични знаци, с които така богато са изрису-
вани стените на домовете и съдовете.

Ригден: Ще кажа дори повече, обърни внимание на 
факта, че изобилието от тези знаци се намира тъкмо в 
областите, разположени в непосредствена близост до 
значими  още от древността в духовен смисъл места. 
Имам предвид тези места, където в своето време ду-
ховните хора, притежаващи съответните знания, са 
активирали определени работни знаци, чиято сила на 
въздействие се е съхранила в продължение на хиля-
долетия.

Анастасия: Искате да кажете, че тези места не са ано-
мални зони по отношение на изходящата от тях енер-
гия, т.е. нямат естествен природен произход, а са из-
куствено създадени някога, благодарение на активи-
рането на определени работни знаци?

Ригден: Да. Достатъчно е да се проследят събития-
та (дори в рамките на наличните исторически сведе-
ния), особено в духовен аспект, които са се случили в 
изброените от теб места с предполагаема активация 
на знаците.

Анастасия: В общи линии, да... Ако, например, взе-
мем Триполската цивилизация... Съвременният град 
Киев все още се нарича „отворена чакра“, място на си-
лите. А ако вземем предвид, че в древността там се е 
намирал храма на Лотоса, а в близост до него – сели-
щата на триполската цивилизация с изобилие от све-
щени знаци и символи, известни не само в Древна Ев-
ропа, но и на други континенти...

Ригден (С усмивка): Е, защо храма на Лотоса е бил?
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Анастасия: Е, да... Всъщност, ако продължим срав-
нението с „местата на силата“,  тогава изникват някои 
интересни моменти в историята на духовния живот на 
цивилизацията. Например, ако вземем предвид източ-
ното крайбрежие на Гърция, близо до град Лариса... 
Недалеч от там се намира и планинския полуостров 
Халкидики – Света Гора Атон! В края на краищата, 
това е мястото със най-много манастири на православ-
ното монашество в света, духовно място почитано от 
много хора като обител на Пресвета Богородица. От-
ново там в продължение на повече от хиляда години 
непрестанно се носят молитви и навсякъде е осеяно с 
древни символи, образи на Богородица и на Архангел 
Гавриил. Какво само струва манастир Ватопед (издиг-
нат в чест на Благовещение на Пресвета Богородица) 
или на манастира на Св. Пантелеймон (Русик, Росси-
кон) на Атон? Към духовните дейности на тези древ-
ни манастири е имал пряко отношение самия Агапит 
Печерский. И знаковите събития във времето, които 
имат дългосрочни последствия в далечното бъдеще!

Ригден: А всичко е започнало с активацията на зна-
ците…

Анастасия: Да, Гърция и знаците – това са нераз-
делни понятия. Територията на Балканския полуос-
тров в миналото (някъде от III до II хилядолетие пр. н. 
е.) – това е областта на разпространение на егейската 
или, както още я наричат, Крито-микенската култура. 
Това е една от най-мистериозните култури. В нея, ако 
се съди по паметниците на изкуството, също се е почи-
тало женското начало, а писмеността е изобилствала 
от знаци и символи. Доколкото ми е известно, все още 
не е дешифрирано кипро-минойското писмо, от което 
впоследствие се е появило кипърското писмо. А знаци-
те на кипърското писмо са много сходни с триполски-
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те знаци и знаците на други древни култури. Това оз-
начава, че знаците са останали, но тяхното първона-
чално значение е изгубено.

 
Рисунка 46. Знаци на Кипърската писменост (XI в. пр. н. е.; 

древната писменост на жителите на остров Кипър, разполо-
жен в източната част на Средиземно море)

Ригден: Всичко някога е произлизало от един и същи 
корен, имало е общ език и общи знаци. Но сега езикът 
е забравен, а знаците, както са били, така са си и ос- ос-ос-
танали, единствено хората са загубили духовната със-
тавляваща на Знанията за тези знаци. Но паметта за 
силата на въздействие при хората на тези знаци е ос-
танала на генетично ниво. Ако се вгледате в пред-
почитанията на всяка Личност на коя симво-
лика интуитивно отдава своето предпочита-
ние, с кои комфортни за нея „орнаменти“ се 
огражда в ежедневието, то можем да видим 
всичките тези основни знаци и символи. Доста-
тъчно е да погледнете „шарките“ върху предметите от 
бита, декорациите в интериора и екстериора на дома, 
както и в личните вещи, обграждащи човека. А и не 
само у дома, но и на работното място (знаците и сим-
волите на компаниите, техните лога върху  предмети-
те олицетворяващи фирмената идентичност, сайтове-
те в Интернет и т.н.). За хората това е толкова обичай-
но, че дори не си задават въпроса откъде расте коре-
нът на тяхното желание, подсъзнателното предпочи-
тание към определени знаци или символи, защо се об-
граждат с тях и как това влияе на техния живот.
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Анастасия: Да, това е факт. Всъщност никога не съм 
се замисляла за това, докато не се сблъсках със Зна-
нията, дадени от вас. Спомням си, след като за първи 
път чух тази информация и обърнах внимание на сво-
ята домашна обстановка, за мен това беше едно откри-
тие, осъзнаване на това, което ме е заобикаляло през 
цялото време. Навсякъде присъстваха „шарките“ и ос-
новните „орнаменти“, акцентиращи върху това, което 
подсъзнателно съм търсила в живота си. Нещо повече, 
някои от тях се явяваха работни знаци. Получава се, 
че всеки ден виждайки всичко това пред очите си, не-
волно съм  активирала тези знаци чрез вниманието си 
и по този начин се е осъществявало определено влия-
ние върху живота ми, изключително според моя избор 
и въз основа на тайните, подсъзнателни предпочита-
нията на моята Личност.

Ригден: Внимателното проследяване и самонаблюде-
ние водят до невероятни открития. Човек открива в 
себе си това, което преди с лекота е забелязвал само в 
другите хора.

Анастасия: Да, за мен това наистина беше откритие, 
което ми позволи да поправя живота си и в това отно-
шение... А сега вие ме заинтригувахте с идеята да про-
следя местата с активация на знаците, започвайки от 
дълбоката древност. Ако анализираме, то всичко си 
идва на мястото, като фрагменти от мозайка. Напри-
мер, в Русия, южната част на Уралския хребет... Южен 
Урал е богат не само на знаци и символи, но също така 
и на загадъчни, необичайни места. Там, близо до Че-
баркул, археолозите са открили тази същата „Държа-
ва на градовете“ с обща култура, за която вече спо-
менахме. Това са древни градове, който са съществу-
вали в IV-III хилядолетие пр. н. е. на територията на 
настоящите региони  Челябинск и Оренбург, Башкор-
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тостан (Русия), Северен Казахстан. Това всъщност е 
цяла цивилизация в периода на съществуване на Дре-
вен Египет. Тези градове са били първоначално добре 
проектирани и са имали сложен архитектурен проект. 
Освен това, в допълнение към правоъгълните форми, 
много от тях са имали отчетлива кръгла форма, дока-
то други – с форма на яйце (овални, очевидно е правен 
паралел с космическото яйце, което е било известно в 
митологията на много древни народи).

Като цяло, трябва да се отбележи, че древните култу-
ри на Сибир, които обхващат големи територии от За-
паден Сибир, Южен Урал, западната част на Централ-
на Азия, са изключително богати на знакова символи-
ка. Но от друга страна това не е особено изненадващо 
– все пак се намират близо до Преддверието на Шам-
бала.

Ригден: Точно така, знаковата символика по тези 
места е най-богата и интересна за изследователите. 
Но все пак, за да имаме поне обща представа и за да 
видим откъде растат корените, то е по-добре да се об-
хване по-обширна територия за сравнение на знаци-
те и символите: от Западен Сибир, Русия към плани-
ните на Индия, от планините на иранския Загрос до 
монголското плато. 

Анастасия: Да, там един Алтай цена няма с негови- цена няма с негови-цена няма с негови-
те уникални археологически находки и наличието на 
аномални зони. Въпреки, че и планинската верига 
Загрос (на територията на днешен Иран) е доста за-
гадъчна, като се има предвид наличието на киломе-
трични варовикови пещери, които от хилядолетия на-
сам съхраняват не само своята природа, но и човешки-
те тайни, символи и знаци. И ако вземем предвид ду-
ховната история на поколенията хора живели по тези 
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места, се получава много интересна съпоставка. Пла-
нините Загрос в западната си част граничат с долини-
те на Месопотамия – местоположението на шумерски-
те градове държави в IV-III хилядолетие преди Хрис-
та. Тук отново шумерската култура е свързана със съ-
щите основни знаци и символи, както и при другите 
древни народи. А някои от техните свещени легенди, 
например, за потопа или райския остров, по-късно са 
били заимствани от еврейските жреци в изготвянето 
на текстовете, в последствие включени в Библията, но, 
разбира се, без да се позовават на шумерската цивили-
зация като първоизточник.

Рисунка 47. Знаци на Шумерската цивилизация 
(III хил. пр. н. е.; Югозападна Азия)

Е, разбира се, не можем да забравим за пророка Зара-
тустра, проповядващ учението на Ахура Мазда на те-
риториите на Древна Персия (в I хилядолетие пр. н. 
е.), които се намират в планината Загрос. Въз осно-
ва на това учение е била създадена свещената книга 
„Авеста“ и религията зороастризъм, оказващи значи-
телно влияние върху много хора от следващите поко-
ления не само по тези места.
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Рисунка 48. Изображение на символа на  
Ахура Мазда върху древните барелефи.

Доколкото ми е известно, тази идеологическа концеп-
ция на зороастризма някога е била много популярна 
на Изток. Тя оказвала влияние върху формирането на 
такива масови религии като манихейство, митраизма, 
юдаизма и християнската секта на катарите. Между 
другото, последната бързо е разпространила влияние-
то си в Западна Европа през XI-XIII век от н. е., а ней-
ните религиозни вярвания Римокатолическата църк-
ва е считала за „опасна ерес“...

По този начин, с всяко откритие става все по-интерес-
но... По нататък археологическата култура на Мергар 
в подножието на планините Сюлеймания (на терито-
рията на съвременен Пакистан)...

Ригден: Древните култури на Индостан в долината 
на река Инд? О, да, това са били много интересни вре-
мена по отношение на активирането на знаците...

Анастасия: Спомням си, веднъж ни разказахте за една 
от глобалните точки на пресичане... мястото на преси-
чане на най-големия в света планински възел на Азия: 
съединяването на системите на най-високите плани-
ни на планетата – Памир, Хиндукуш, Каракорум. И в 



437

контекста на този разказ вие се докоснахте до темата 
за високоразвитата култура, която е съществувала не-
далеч от тези места преди пет хиляди години, т.е. в III 
хилядолетие пр. н. е. Тогава така ме заинтригувахте с 
тази информация, че започнах по-задълбочено проуч-
ване на този въпрос. Сега археолозите условно наричат 
дадената култура индийска или с другото название – 
Харапска цивилизация според мястото на археологиче-
ските разкопки в Харапа, което се намира в западната 
част на Южна Азия, Пакистан (Западен Пенджаб).

 
Рисунка 49. Карта с местоположението на Харапската 

цивилизация
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(III хил. пр. н. е.; Южна Азия). На картата са отбелязани 
условните граници на древната цивилизация, едни от нейните 
основни центрове – Харапа, Мергар, Мохенджо-Даро (наречени 
така според мястото на разкопките), река Инд и руслото на 
бившата свещена река Сарасвати (отбелязана с пунктир), 
според митологията олицетворяваща женско божество. 
Сарасвати – това е легендарна река от древността, 
територията, около която се е считала за свещена. Според 
преданията между реките Сарасвати и Дришадвати се 
намирала свещената държава на ведичеството и брахманизма, 
създадена от боговете – Брахмаварта (в превод от санскрит 
– държавата на Брахма). Считали я за „свещена земя“, на 
която в далечни времена живеело племето на бхаратите и са 
се изготвяли свещените текстове на Ведите.

Всъщност, бях много впечатлена от тази сравнително 
напреднала цивилизация. Тя е съществувала в про-
дължение на хиляди години на доста голяма терито-
рия (по-голяма от всички други древни държави от 
онова време), имала е централизирана градска струк-
тура, както и стабилна, неизменна в продължение на 
хилядолетия култура, предвид факта, че там са жи-
вели хора от различни раси и националности. Точно 
както е било при нас по време на Съветския съюз. Но 
за разлика от Съюза, жителите на Харапанската ци-
вилизация, изглежда, са притежавали духовните зна-
ния и тази информация е била достъпна за много хора. 
Харапската (Индийската) цивилизация, както тогава 
отбелязахте, е съществувала по времето на Шумер и 
Древен Египет, още преди пристигането на арийците 
в тези земи, преди създаването на свещения сборник 
на Ведите! Но Знанията, с които са разполагали хора-
та от тази цивилизация просто поразяват! След ваши-
те сведения очите ми сякаш се отвориха за много ис-
торически и археологически публикации и дори запо-
чнах да се удивявам защо археолозите не виждат тези 
очевидни факти.
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По време на различни разкопки (в териториите на Три-
полската цивилизация, Древна Европа, Чатал Хююк в 
Западна Азия) са намерени много женски теракотени 
статуетки, което показва почитането на Богинята-Май-
ка, Женското начало, т.е. съзидателните сили на Аллат. 
А в местата, където се е намирала Харапската цивили-
зация археолозите са намерили няколко големи „олта-
ра“ с кладенци и платформи за измиване. В действи-
телност, това е доказателство, че знанията за особеното 
магическо преображение с помощта на водата, когато 
човек с духовна вяра извършва измиване посредством 
религиозните ритуали, са известни отдавна!

 
Рисунка 50. Знаци на Харапската цивилизация  
(III–II хил. пр. н. е.; долина Инд, Южна Азия)

Но най-удивителното нещо е, разбира се, Харапската 
писменост, която все още не е дешифрирана. Учените 
намират някои сходни знаци и при шумерите и изра-
зяват мнението си за близостта и с йероглифната пис-
меност на хетите. Нещо повече, те са установили, че 
почти 50 символа на Харапската култура си прили-
чат със знаците от остров на Пасха! Това се намира в 
Южната част на Тихия океан, в действителност къде 
е остров Пасха, а къде е  Индия и Пакистан – мястото, 
където се е разполагала древната Харапска култура?! 
Разделя ги разстояние от 13 хиляди км. и времеви ин-
тервал от няколко хиляди години! Това предполага, че 
дадените символи и знаци са били познати в различ-
ни части на света и в различни времена.

Ригден: Е. Аз вече казах, че тези знаци и символи, 
въплъщаващи основните Знания за света и човека, са 
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били практически на всички континенти, независимо 
от факта, че местните народи в различните времена са 
ги доукрасявали според своето тълкувание.

Анастасия: Значението на някои символи, по мое 
мнение, е още един факт доказващ защо са били пред-
намерено унищожавани. Вземете, например, история-
та за древната писменост на остров Пасха. В тази мест-
ност познанието за знаците и символите, впрочем, как-
то и тяхното използване в писмеността, е изчезнало не-
отдавна, в средата на XIX век, когато на острова се е 
натресла „западната цивилизация“ във вид на миси-
онери, доплували на холандски и испански кораби. За 
необичайната писменост на острова е разказвал преби-
ваващият там католически мисионер. Жителите на ос-
тров Пасха са записвали особените знаци върху дърве-
ни дъски, които са се съхранявали в почти всеки дом. 
Но разкривайки знаците от остров Пасха пред евро-
пейците, този мисионер и неговите последователи в съ-
щото време са направи всичко възможно, за да унищо-
жат тази писменост, да я изгорят като езическа ерес. И 
какво е останало от тази култура, съществувала съв-
сем неотдавна? Няколкостотин огромни скулптури на 
глави с височина колкото многоетажна сграда и с тегло 
от двайсет тона, разпръснати из целия остров, и ня-
колко дузини дъски – писмени паметници, които като 
по чудо са оцелели, както и жезъл и нагръдно украше-
ние с писмени знаци. При това, последните са разпръс-
нати в различни музеи по света. Остава впечатление-
то, че световните жреци, научавайки за тези знаци и 
символи, са направили всичко възможно да ги унищо-
жат, въпреки, че това действително са били жалки ос-
танки от някогашното минало знание.

Ригден: Е, Архонтите не спят, а действат. Така че и те 
разбират какво представляват знаците и още повече, 
какво е активиран действаш знак. 
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Анастасия: Най-тъжно е, че това далеч не е единстве-
ния случай с такова тотално унищожаване на знания-
та. В началото на XX век един европейски антрополог 
пътувал до Южна Африка. Пребивавайки в района на 
пояса на Драконовите планини (тези същите плани-
ни, където бушмените са оставили своите скални над-
писи) той е попаднал в селище на народа басуто. Той 
бил удивен от факта, че всички стени на кирпичените 
къщи със сламени покриви и конусовидна форма били 
изрисувани с различни цветни орнаменти, за които 
домакините следили много внимателно. Оказало се, 
че в писмеността на този народ всеки елемент на сим-
воличния знак от орнамента е означавал нещо. Етно-
графът публикувал в едно от специализираните спи-
сания своето откритие, за да привлече вниманието на 
учените - лингвисти. Но в отговор, както се казва ти-
шина. А когато много години по-късно някой от специ-
алистите случайно намира това съобщение и се насо-
чил с група от учени да проучва тази необичайна пис-
меност, се е оказало, че там „някой“ вече сериозно е по-
работил над изкореняването на този орнаментен език 
от съзнанието на народа басуто!

Ригден (засмивайки се): Е, защо „някой“? Веднага 
след публикацията на етнографа в региона на Драко-
новите планини спешно са пристигнали и други „спе-
циалисти“. Всъщност, в това време народа басуто е 
бил под британски протекторат. Британските власти, 
които са били манипулирани от „Свободните камено-
делци“ до това време почти не са се намесвали в дела-
та на този народ. Тяхното насилствено „опекунство“ 
над африканския народ било свързано повече с диа-
мантените – кимбърлитовите тръби, съдържащи диа-
манти, намиращи се недалеч от тези места. Но ведна-
га след като се е разпространила информацията, свър-
зана със знаковата орнаментна писменост на този на-
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род, „Свободните каменоделци“ реагирали много по-
бързо, отколкото, когато разбрали за наличието на ди-
аманти в същите тези места в Южна Африка.

Така че, тези „специалисти“, пребиваващи като като-
лически мисионери, бързо създали за този народ нова 
писменост (сесото) на базата на латински език, откри-
ли училища и започнали насилствено да преподават 
тази писменост заедно с английския език, отучвайки 
новото поколение от езика и писмеността на техните 
предци. И успели така да им задръстят главите, че ко-
гато дошли учените - лингвисти, било установено, че 
дори седемдесет годишните старци вече не си спомня-
ли за писмото на техните бащи, защото учили само 
английски и сесото). В резултат на това, сега местното 
население сляпо копира орнаментите на своите пред-
ци, без да разбира истинското им значение, като ги 
изменя и опростява, често украсявайки домовете си 
заради възможността от допълнителна печалба, при-
вличайки чуждестранните туристи благодарение на 
тази „уникална самобитна култура“. Най-жалкото, е 
че този народ дори не разбира от какви основи на ду-
ховното познание се е лишил и защо днес същите тези 
хора и техните управници продължават да бъдат лес-
но манипулирани от чужденци, поддържайки и про-
вокирайки в страната безработица, глад, бунтове и по-
литически катаклизми.

Анастасия: Да, такава е работата. Разбираемо е защо 
глашатаите на Архонтите разказват на народите, че 
знаците са примитивен език, в които няма нищо съ-
ществено,  само фолклор... Колкото повече хора интер-
претират тези знаци в битов смисъл, толкова по-добре 
за Архонтите, за да не може никой да се добере до ис-
тината. А самите Архонти не жалят средства за тези 
свои проекти по унищожение на духовните Знания и 
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отнемане от паметта на народите тези съзидателни 
знаци и символи ...

Ригден: Е, да, Архонтите са ми ясни. Но, истински пе-
чалното е това, че самите хора, и то болшинство от тях, 
позволяват на Архонтите да вършат подобни дела!

Анастасия: Още няколко думи по отношение на ос-
тров Пасха. Местното население е съхранило поверия, 
че церемониалните платформи („аху“), на които се на-
мират някои каменни статуи, представляват свързва-
щото звено между видимите и невидими (неземните) 
светове, и че в самите каменни статуи („моаи“) се съ-
държа свръхестествената сила на предците. Послед-
ните, според поверията, са способни да регулират при-
родните явления и, съответно, да доведат до благопри-
ятен резултат – разцвет на народа...

Ригден: Нищо свръхестествено няма там. Просто ня-
кога тук са живеели хора, които са знаели как и защо 
трябва да бъдат активирани някои символи. Ако тех-
ните потомци не бяха губили знанията, които им били 
дадени, то тези, които сега живеят на този остров, 
щяха да знаят повече за себе си и елементарната връз-
ка с другите светове. Обикновено за летописите, като 
начин на предаване на знания и легенди за потомци-
те, знаещите хора са нанасяли знаците на каменните 
статуи, а себе си често украсявали със съответните та-
туировки, които имали особено символично значение. 
За невежите хора това са били просто рисунки, които 
не значели абсолютно нищо, но са вдъхвали уважение 
и страх пред този, който по тяхно мнение „вероятно е 
знаел нещо“. По-късно, разбира се, това се е превърна-
ло в обикновено подражание.
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Анастасия: Да, но върху каменните глави и платфор-
ми, които се намират на остров Пасха, няма знаци.

Ригден: И кой каза, че главите нямат продължения? 
Нека да копаят по-дълбоко и тогава може да намерят 
това, което е скрито от техните очи. Но въпроса не е в 
това. Дори ако хората открият нещо интересно в зна-
ците и символите, какво ще правят с тях? С домини-
ращ материалистичен начин на мислене и отсъствие 
на Знания в най-добрия случай ще организират сен-
зация в медиите, за да привлекат повече туристи към 
острова и да спечелят повече пари. Това е всичко. Зна-
нията са ценни за духовно търсещия само тогава, ко-
гато могат да се използват за самоусъвършенстване и 
чрез тях да се оказва духовна помощ на другите хора.

Анастасия: Това е безспорно. Вашите думи както 
никога, потвърждават материала от археологически-
те разкопки на Харапската цивилизация, който доне-
сох със себе си на нашата среща. Намерихме, както 
се казва и знаци, и символи, и уникални артефакти, 
но тяхната интерпретация от съвременните хора е да-
леч от желаното. Нарисувах скици от снимките на ар-
хеологическите находки, включително и на артефа-
ктите от Мохенджо-Даро (условното название на ру-
ините на някогашния най-голям град на Харапската 
цивилизация, намерен в долината Инд в днешен Па-
кистан). Ето, например, този стеатитов печат, за кой-
то разказахте! Мъж седи в поза лотос върху възвише-
ние. Когато за първи път видях тази снимка, бях по-
разена от факта, че хората преди пет хиляди години 
са се занимавали със същите духовни практики, как-
то и ние сега!

Наистина, самото музейно описание на този печат, 
както и на останалите находки, отново ме накараха 
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да се усмихна с тъга. Защото, всъщност, това описа-
ние е отражение на мирогледа на хората, които са го 
съставили. Но, вероятно, и аз самата, ако не знаех за 
съществуването на тези духовни практики, очевид-
но, бих разсъждавала по същия начин, както и тези 
учени. Археолозите описват даденото изображение по 
следния начин: голо мъжко божество с три лица, седи 
на трон в йогийска поза; на ръцете си има гривни, а 
върху главата си – сложна шапка, върха, на която при-
лича на „фикусова клонка“. Има различни предполо-
жения, включително и такива, че щом е изобразена та-
кава „растителност“ над главата му, то най-вероятно 
символизира властта на даденото „трилико божество“ 
над природата.

Рисунка 51. Печат с изображение на човек  изпълняващ  
духовна практика.  (Харапска цивилизация; III – II хил. пр. н. 

е.; долината на река Инд, Южна Азия)
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Ригден: Мисля, че ако човекът изработил този печат, 
чуе това тълкуване на „учените“ от далечното бъдеще, 
би бил не по-малко изненадан, както и самите учени 
при откриването на артефакта . Колко много е дегра-
дирала човешката цивилизация в наше време, щом 
„цвета на нацията“, най-ерудираните хора - „учени-
те“ разсъждават по този начин! Как може да се забра-
ви това, което спомага за духовното освобождение на 
човека, което се явява негова основна цел в живота? 
Така че за древните майстори такова тълкуване от съ-
временните хора би било не по-малко изумително.

А що се отнася до този печат, за човека, който има до-
бри познания в областта на древното тайно писмо на 
знаците и символите, указващи някои основни техни-
ки за медитация и духовни практики водещи до духов-
но освобождение, то тези обозначения са като отворе-
на книга. Тук ясно се вижда, че човекът е седнал в поза 
лотос. Това не е голо мъжко божество. Това е индика-
ция за начало на медитацията: задействане на най-до-
лната чакра (изблика на енергията и нейното движе-
ние по енергийните меридиани)... „Тронът на копит-
ца“ само показва, че този човек е духовно по-висш от 
своето Животинско начало (символът на последното 
са – копитата). В допълнение, в някои случаи това ус-
ловно графично обозначение (малко възвишение, на 
което седи медитиращият) може да сочи към Водещия 
на групата при съвместно изпълнение на тази духовна 
практика. Четирите лика (три видими лица и едно не-
видимо) говорят за нивото на дадената духовна прак-
тика, в която вече се използва целостта на четирите 
Същности в познаването на невидимия свят. 

Между другото, в древните времена под три лика поч-
ти винаги се е разбирало  четири лика (невидимата 
четвърта страна), за която свидетелстват, например, 
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митологията и изображенията на „боговете“ от древ-
ната индийска цивилизация. Знакът над главата му 
– това не е „клон на фикус“. Това показва изхода на 
енергията от чакрата „Хилядолистник“ и активира-
нето на указания работен знак по време на тази ме-
дитация.

Анастасия: Да, дори самият знак говори за духовно 
ниво на този човек, който е активиран благодарение 
неговата сила.

Ригден: Безусловно, това не е обикновен знак. Горния 
надпис това – за запознатия човек е указание за даде-
ната духовна практика и нейното предназначение. 

Анастасия: В действителност, тук са налице всички 
знаци, които идентифицират тази духовна практика: 
наклонен кръст – символ на четирите Същности с оп-
ределени акценти; знака „риба“ означаващ потапяне-
то в измененото състояние на съзнанието; знака „въл-
на“, който показва движението на енергията; знакът 
на силата на Аллат, стилизиран за целта на записи-
те... Всъщност, също както в древните скални надпи-
си.  Дори хората с времето да облекат тези знаци в сво-
ите материалистични разбирания, самото изображе-
ние ще запази основните духовни сведения за знаещи-
те хора от новите поколения.

Ригден: Точно така.

Анастасия: Знаете ли, когато търсех информация за 
Харапската цивилизация,  внезапно открих и много 
други интересни факти. Нека вземем отново този сте-
атитов печат, за който вие разказахте... Между друго-
то, мисля, че на читателите също ще им бъде интерес-
но да разберат, както впрочем и на мен, защо печатите 
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в древността често са се  изработвали от стеатит. Този 
материал е бил използван още през епохата на пале-
олита, за което свидетелстват намерените от археоло-
зите ритуални женски фигури така наречените „пале-
олитни Венери“, направени от тази скала.

Ригден: Този материал наистина е бил широко раз-
пространен сред народите в различните времена. 
Именно от стеатит са изработвали магическите фи-
гури в Древна Индия, Древен Египет, описвайки го 
в преданията като камък, надарен със свещени свой-
ства. Той е бил използван в Урал, Азия и Америка. В 
древността се е наричал още „огнен камък“, защото 
е „укротявал пламъците и е принуждавал дори раз-
топената твърд да следват вътрешната му форма“. В 
това са виждали сакрална философия. И, разбира се, 
този камък не е „празен“. Стаетита наистина прите-
жава уникални свойства. Освен това, че лесно се об-
работва (в състава му се включва талк, магнезий, хло-
рит), той има и добра здравина, висока топлинна из-
държливост и отлична топлопроводимост, устойчи-
вост на химически и звукови въздействия (не резони-
ра и не провежда звук). Като цяло, както бихме каза-
ли днес, талк - хлорит (както сега го наричат геолози-
те) има добри изолационни свойства и се явява източ-
ник на положителна енергия. В нагрято състояние из-
лъчва топлинни вълни, които съвпадат по честота с 
топлинното излъчване на самия човек,  8-9 микрона. 
Има и още редица свойства носещи положително въз-
действие върху човешкото здраве. Това е било извест-
но още в древни времена, затова често е бил използван 
и в ежедневието, и в магията. В допълнение, благода-
рение на уникалните си свойства, печатите от стеатит 
не е възможно да изгорят, те са достатъчно издръжли-
ви и могат да се съхраняват в продължение на хиляди 
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години, тъкмо затова са били използвани за предава-
не на подобни знания ...

Анастасия: А ето и копие от изображение на отпеча-
тъка от стеатит, открито сред находките на Мохенджо-
Даро. Вие някога ни разказвахте за него. Тук наисти-
на са представени знанията и техниките на провеж-
дане на груповата медитация „Огнен Лотос“. Съдейки 
по изображението, водещият на медитацията е жена, 
имаща връзка с духовния свят. Над нейната глава е 
поставен знакът „AëëàòÐà“.

 
Рисунка 52. Изображение на групова медитация - отпеча-
тък от стеатитов печат (Харапска цивилизация; III – II 

хил. пр. н. е.; долината на река Инд, Южна Азия)

Въпреки, че този печат в научните книги е описан 
като ритуал, жертвоприношение с шествие от седем 
фигури в присъствието на божество, стоящо на свеще-
ното „фигово дърво“. Ясно е, че когато в човешкото об-
щество са се загубили основите на духовните знания 
за свещените символи и знаци, е много трудно от по-
добни артефакти да бъде разбрано каквото и да било, 
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при това от хора с материалистичен мироглед. И сега 
за повечето  хора тази картина няма да излезе извън 
рамките на днешните им представи за света.

Ригден: Всеки в живота си носи багажа на своя ли-
чен опит. И според неговото съдържание, човек съди 
за света, но в действителност това е преценката му за 
самия себе си. Материалистичният мироглед приземя-
ва и обременява още повече Душа с тежкия си товар 
принуждавайки човека, условно казано – каторжни-
ка, да влачи тези окови в своето съзнание. Духовният 
мироглед окрилява Душата, усъвършенства и способ-
ства за формирането на личния багаж изключително 
от ценностите на духовния свят, които не се загубват 
след физическата смърт на човешкото тяло.

Анастасия: За пореден път се убеждавам, колко е ва-
жно за един човек да има личен духовен опит и Зна-
ния, да се отнася с пълна отговорност към собствено-
то си духовно развитие. В края на краищата, живо-
тът минава много бързо. В Харапската цивилизация 
хората са знаели за това, ако се съди по останките от 
тяхната култура. Ето изображението на щампата от 
печата, който вие определихте като символична схе-
ма на медитацията с четирите Същности. На основа-
та му е изобразен човек с три лица, седящ в поза ло-
тос. Над главата на медитиращия в района на чакра-
та „Хилядолистник“ символично е изобразен лотосов 
цвят (също както са го изобразявали и древните егип-
тяни), схематично обозначение на знаците Аллат, „Ал-
латРа“. И до тях е поставен надпис под формата на 
символи и знаци. Отстрани на централното изображе-
ние – четири животни.
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Рисунка 53. Печат с изображение на медитация за работа 
с четирите Същности (Харапска цивилизация; III – II хил. пр. 

н. е.; долината на река Инд, Южна Азия)

При това не какви да е четири звяра: слон, тигър, би-
вол и носорог с един рог! Слонът е изобразен все едно 
си тръгва – символ на Задната същност, бавното и сил-
но минало в човека. Нападащият тигър – символ на 
агресивния характер на Дясната същност. Недовол-
стващ бивол – символ на Лявата същност, като се има 
предвид същата символика на древна Индия и Юго-
източна Азия, където бивола е – символ на свръхес-
тествена сила и на мъжкото начало. А еднорогия но-
сорог, според митологията на древните народи на Инд, 
се явява символ на проницателността, щастието, без-
страшното същество, от което се страхува дори тигъ-
рът. Т.е., той е надарен с характеристиките на Предна-
та същност. И тук съвсем неслучайно е показана сим-
воликата на единичния рог.

Между другото, знаете ли, с изненада открих, че върху 
печатите на Харапската цивилизация доста разпрос-
транен е бил мотива на свещеното митично същество 
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с един рог (учените го наричат еднорог), изобразен за-
едно със свещената (духовна) атрибутика. За мен това 
беше много интригуващо откритие, като се има пред-
вид всичко, което ни разказахте по-рано за това съ-
щество.

Ригден: Еднорогът от древни времена е бил един от 
символите на Предната същност, която помага на ду-
ховно чистия човек за съединението с Душата си и из-
лизането от цикъла на прераждания. Той е олицетво-
рявал стремежа в една-единствена посока – духовна-
та, тъкмо затова са го свързвали с качества, характер-
ни за духовно работещия над себе си човек, като: чис-
тота, благородство, мъдрост, сила, храброст, вършене-
то на добро, също така е свързан и със силите на Ал-
лат – божествената чистота на женското начало (мито-
вете за Девата и еднорога).

Рисунка 54. Символ с два еднорога върху печат на  
протоиндийската цивилизация
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(Харапска цивилизация; III-II хил. пр. н. е.; долина-III-II хил. пр. н. е.; долина-хил. пр. н. е.; долина-
та на река Инд, Южна Азия). На печата два еднорога 
(вратовете и рогата са изобразени с указание на спи-
раловидната структура) с кръг по средата образува-
щи стилизиран символичен знак  Аллат с кръг (знака 
„АллатРа“), над него се намира ромбоидна структура 
и седем едри листенца (указание за духовното преобра-
зуване на човек и неговия изход в седмото измерение), А 
също така две малки листенца по краищата на ром-
ба. В долния край на печата се намира ромбоиден знак 
със сфера в него (знака на ромба – това е знак на тран-
сформацията) също така указва за човек, достигнал 
духовното освобождение излизайки в седмото измере-
ние още приживе (четирите кръга по ъглите на ромба 
посочват за четирите Същности поставени под пъ-
лен негов контрол; вътрешния кръг е изобразен като 
символ на шестизмерния свят, в конкретния символ 
се посочва за постигнатите от човека шест измере-
ния чрез вътрешно познание)

Ако се проследи историята на символите, то, шумери-
те например са поставяли изображението на еднорога 
като символ, свързан с кръга (Душата), който учените 
тълкуват като „лунен символ“, а също и като атрибут 
на богините в концепцията за духовна чистота. Аси-
рийците са изобразявали еднорога върху барелефи, 
заедно с Дървото на живота, египтяните са въплъща-
вали в този образ най-добрите морални качества. Пер-
сите, съгласно техните свещени знания, са свързва-
ли еднорога със съвършенството, считали го за пред-
ставител на „чистия свят“ сред животните (изначал-
но четирите животни), а рогът му – за единствената 
сила, способна да победи Ариман. Или да вземем ста-
рославянските легенди и народни приказки, записани 
в древния руски сборник за духовни песни „Гълъбова-
та книга“ (книга, която в XIII век е била забранена от 
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религиозните жреци от това време), в която еднорогът 
е посочен като Индрик-звяр (Еднорог или Индра). Там 
има следните редове:

У нас Индрик-звярът на всички зверове е звяр,  
И ходи той, звярът, по подземието,  
И преминава той през всички белокаменни пла-
нини,  
Пречиства ручеите и изворите.     
Когато този звяр се възпламенява,  
Цялата вселена се тресе.  
Всички зверове на него, звяра, се покланят,  
На никой той обида не нанася.“

Анастасия: Да, срещала съм тези Руски народни 
приказки (былины), в които се описва светогледа на 
древните хора, включително и в областта на космоло-
гията, социологията, духовните знания. Но те стана-
ха интересни за мен, след като започнах да разбирам 
тяхната духовна същност и се научих да отделям зър-
ното от плявата. Така например, за Индра казват, че 
той живее на свещената Планина, яде и пие от Синьо-
то море, ходи със своя рог по подземието, както слън-
цето по небето. Като се има предвид, че Планината 
се явява символ на изхода в друго измерение, вода-
та означава духовния свят, а спираловидният рог, с 
помощта, на който Индра „ходи по подземието“ – ас-
тралните пътешествия чрез „тунелиране“, където чес-
то „тунела“ е усукан в спирала, тогава книжката ста-
ва много интересна 

Ригден: Само ако можеше да видиш първоначалния 
вариант на тези (былины), които някога са притежа-
вали и предците на славяните, то щеше да се изнена-
даш, колко простичко е поднесена Истината, за тези 
духовни Знания, които са били вложени чрез подобна 
символика. Но, за съжаление, от съхранените до наше 
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време варианти на тези приказки е останало много 
малко. И тук работата не е само в характерните из-
кривявания, които са се натрупали през вековете при 
предаването на Знанията. За съжаление, тези леген-
ди са били напълно преработени, когато са започнали 
да насаждат християнството и да унищожават „езиче-
ските“ изконни славянски вярвания, къде заменяйки 
информацията,  къде изкривявайки я, а къде и напъл-
но изгаряйки брезовите грамоти със старославянски 
записи. Тогава са се случили сериозните подмени с ак-
цент върху идеологията на християнската религия.

Например, по-рано един от епитетите за Индра е бил 
„фарь“, което на древноруски език означава „породист 
кон, скокливец, годен за езда“. Служителите на хрис-
тиянската религия се възползват от това и еднорогът 
е започнал да живее не според легендата за свещената 
Планина от руските сказания, а според Светата пла-
нина Тавор, която се намира в Палестина и според 
християнските традиции се счита за мястото на Хрис-
товото Преображение. Но това, което искам да кажа по 
повод самия епитет „фарь“. Древните славяни са упо-
требявали тази дума в значението на „кон“ визирайки 
Индра (еднорога), а това също представлява човешка 
интерпретация на Знанието. Според първоначалната 
легенда (някога известна не само на териториите, оби-
тавани от предците на славяните, но и в Древна Ин-
дия, Древен Иран (планините Загрос)) Предната същ-
ност, в качеството си на символ представляващ едно-
рога, е била свързана с Фарно, или, казано на съвреме-
нен език с Граала. Фарно (Фарн на Изток) са обознача-
вали като сияещо начало, божествен огън, който пре-
умножава силата, властта и могъществото. Спомена-
ва се, че Фарно помага на човешката Душа да преми-
не моста, който води към вечния живот. И сега сравни 
всичко това с тези знания, които вече имаш.
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Анастасия: За мен тази информация, както и всяка 
среща с вас, е поредно откритие! Сега, на първо място, 
става ясно защо върху древните руски къщи и светили-
ща са поставяли две дървени конски глави с голям со-
ларен символ (кръг). Между другото, тази традиция е 
била разпространена не само в Русия, но и в най-древ-
ните народи на балтийските страни и Европа. Оказва 
се, че всъщност това е бил стилизиран знак „AëëàòÐà“, 
също така в символиката на свещеното знание – е един 
от вариантите на тълкуване на древните сказания за 
еднорога и Фарно. На второ място, ако тази легенда има 
общ индоевропейски корен, то нейния отглас (и, следо-
вателно, останките от тези Знания) трябва да се търсят 
не само в древноруския епос, но и сред литературните 
паметници на Древен Иран, Древна Индия.

Отново в Древна Индия, например, най-популярния 
ведически персонаж е бил бог Индра. Преведено от 
древноиндийски, коренът на думата „Indra“ предста-
влява указание към духовната Сила. Интересното е, 
че този бог се свързва с присъщите за него множество 
форми, как можел да се превръща в конски косъм. Са-
мият Индра в митовете е представян, като Небесен бог 
свързан с дъжда (водата), освобождаващ реките и по-
тоците, пробиващ канали (също, както и славянския 
еднорог Индрик). Той е „Син на силата“, „пиещ сома“ 
(сома – в древноиндийската религия и митология оз-
начава свещена напитка, играеща много важна роля 
в обредите и жертвоприношенията), дружелюбен, ви-
наги готов да се отзове на помощ. И най-важното е, че 
именно Индра, според легендите, се бори сам и побеж-
дава дракона Вритру (демон на хаоса) и победата му се 
сравнява с тържеството на динамичното начало (си-
лите на Аллат) над инертния хаос (Животинския раз-
ум), води до устройството на ведическия свят на „ши-
роките пространства“. Това противоборство се явява 
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централен сюжет в легендата. Ако счетем, че древно-
индийска дума «Vrtra» (Вритра) буквално се превежда 
като „бент“, „преграда“, а Индра олицетворява духов-
ната сила,  всъщност, всичко това означава преодоля-
ване на Животинското начало, духовна победа на чо-
века над самия себе си, неговото освобождение.

Ригден: Освен това се смята, че Индра е пазител на една 
от четирите страни на света. Има също така спомена-
ти сведения, имащи отношение към Знанията за устрой-
ството на света. По-специално, че Индра ръководи Свар-
га – според  индийската митология  така наричат рая, на-
миращ се на върха на планина Меру. Сега си спомни, че 
в славяно-руската митология също има бог Сварог – бо-
гът на Небето, на небесния огън, отец на Дажбога и Сва-
рожича. В общата руска хроника от началото на XII век 
„Повести за отминали години“, включени в Ипатиевска-
та летопис, са се запазили такива сведения за него: „… 
сего ради прозваша и богъ Сварогъ… и по семь царство-
ва сынъ его именемъ Солнце, его же наричють Дажьбо-
гъ… Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ… 
„  (текст на старославянски).

Анастасия: Вярно е, всичко има един и същи корен! 
В крайна сметка, макар и алегорично, но се говори за 
седемте измерения, духовната работа на човека над 
себе си. Същия този Сварог, като олицетворение на 
небето, според древните текстове „сред мрака на об-
лаците той възпламенявал пламъка на небесния огън 
(мълнията)“. И после, „разбивайки облаците с мъл-
ниеносните си стрели, възпламенявал светилника на 
слънцето, погасена от демоните на мрака“. Ако при-
емем, че Сварог изпълнява тук ролята на Предната 
същност, облакът – това са мислите от Животинското 
начало, а светлината – Душата, „погасената от мра-
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ка“ субличностите, то древната руска митология ста-
ва доста интригуваща.

Ригден: И още как... Между другото, в „Гълъбовата 
книга“, обясняваща произхода на света, се спомена-
ва за камъка-Алатир. Вярва се, че според легендата на 
него са изобразени знаци „говорещи“ за законите на 
бога на небето – Сварог. Според старите руските леген-
ди, именно под камъка-Алатир водят началото си из-
ворите с жива вода, които носят на целия свят прехра-
на и изцеление (съзидание), именно под него е скрита 
силата, която няма край, и именно на камъка-Алатир 
седи красавицата девица – Зарята, която постоянно 
пробужда света на нощния сън. Сега съпостави всич-
ко това със знанията за знака „AëëàòÐà“, за силата на 
съзидателното божествено женско начало и неговата 
важна роля, както в процесите на развитие на Вселе-
ната, така и в духовното пробуждане на Личността и 
нейното сливане с Душата. Между другото, Алатир – 
в древността предците на славяните са наричали в ду-
ховните сказания силата на Аллат, изходяща от Бога, 
и този човек, който трупал тази сила и я умножавал в 
себе си с духовен труд.

Анастасия: Да, много неща стават очевидни, когато 
притежаваш духовните знания. Тогава започваш да 
разбираш не само себе си, но и обединяващото духов-
но зърно от различните култури. Съжалявам изсле-
дователите, които виждат само материалната страна 
на въпроса, дори и в такова богато на символи и зна-
ния изображение като печата на Харапската цивили-
зация, за който току-що говорихме. Между другото, об-
разът на този човек, седящ в поза лотос, с четири жи-
вотни отстрани, обозначаващи четирите Същности на 
човека и знака над главата му, в научната литерату-
ра е представен като образ на трилик бог с цветя над 
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главата и животни отстрани. Съответно, според опи-
санията на научните работници е направен и извода, 
че това е бога - покровител на добитъка и животните. 
Ето какво означава да възприемаш света от „матери-
алистична гледна точка“, от позицията на Волята на 
Животинския разум.

Ригден: Всичко, което е нужно е желание, за да се 
превключи доминантата на Наблюдателя и да се ос-
ъзнае същността на проблема. Знанията въплътени в 
символите и знаците, са били и ще бъдат, но единстве-
но духовно търсещият може да види Истината зад бу-
лото на тайните.

Анастасия: В това копие, има още един интересен 
образ. От всяка страна на медитиращия човек са изо-
бразени диви животни, населяващи тези места, т.е. по-
нятни примери за тези народи, ярко характеризира-
щи четирите Същности. А под „трона“ с характерни-
те копита са изобразени домашни опитомени животни 
– кози. В Древна Индия козата е била символ на пло-
дородието, жизнената сила, грижата за препитанието 
(месо, вълна, мляко). В свещените Веди се споменава, 
че на това животно се придвижват някои от ведиче-
ските богове като Агни – бог на огъня, жертвения огън 
и домашното огнище. Но всичко е било много по-къс-
но след съществуването на културата на Харапската 
цивилизация. Имайки предвид духовната символика, 
изобразена на печата, както и разположението на ко-
зите под „трона с копитата“, върху който е седнал чо-
века, всичко това символизирало, че медитиращият се 
намира по-високо от битовите и земните привързано-
сти, и че неговата духовна отговорност надхвърля гри-
жите на материалния свят.
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Ригден: Точно така. Всички тези животни – това са 
просто разбираеми за начина на   мислене на тогаваш-
ните хора асоциации, които характеризират особено-
стите на духовните знания, медитацията, светоглед, 
отвъдния, различен от триизмерния свят, нищо пове-
че от това. Но хората са склонни да подражават. При 
липсата на изконни Знания и опит в духовните прак-
тики или просто тяхното неразбиране, хората започ-
ват да възприемат асоциациите от духовните учения 
като материална действителност. Освен това, чрез ма-
териалния разум те превръщат тези асоциативни об-
рази в „свещени“ и започват да им се кланят в мате-
риалния свят, смятайки, че по този начин ще постиг-
нат просветление и ще получат „милостта на небеса-
та“. Ето защо в човешката история се случва това пре-
иначаване на Знанията с интерпретации от човешкия 
ум: когато в духовното учение се указвало „за да бъде-
те част от божественото, е необходимо да убиете звяра 
в себе си“ – невежите хора възприемат тези думи бук-
вално. В резултат на това, в историята на човечест-
вото са възниквали всякакви кървави жертвоприно-
шения на животни и хора, само заради неправилната 
или злонамерена изкривена интерпретация на стари-
те остатъчни Знания от тези, които са ръководели ре-
лигиозната политика или са влияели върху формира-
нето на вярванията на един или друг народ. Днес ре-
лигията, заедно с нейните жертвоприношения в очите 
на хората от технократичната цивилизация изглежда 
доста примитивна. Та нали препитанието и оцелява-
нето на човешкото общество като цяло вече не зависи 
нито от тяхното политическо множество, нито от тех-
ните шоу – поклонения на различните богове. Днес ма-
териалният „бог“ на по-голямата част от хората са па-
рите, както преди е била козата в семейството. Но ще 
мине известно време и материалните приоритети ще 
се променят отново, въпреки че може би няма да спрат 
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да бъдат материални... Само погледни с какви асоци-
ации днес се налага да си служим, за да се обнови из-
губената духовна Истина: сравнение с научните общо-
понятни сведения, провеждането на асоциации с ра-
ботата на компютъра, технологиите и т.н. Ако хора в 
по-голямата си част не се променят в духовен план, то 
е напълно възможно в бъдеще, ако изобщо има такова 
за това човешко общество, всички тези Знания също 
да бъдат възприемани от хората буквално, с изкривя-
ване на духовния смисъл.

Анастасия: Представям си, какви биха могли да бъ-
дат призивите на жреците технократи: „Донеси в 
жертва на боговете нано молекула от последна гене-
рация и ще изкупиш греховете си за цял един месец. 
Повярвай в разума на световния суперкомпютър и ще 
се спасиш!“.

Ригден: Всичко това щеше да е смешно, ако не беше 
толкова тъжно. Така че шегата настрана, хората тряб-
ва сериозно да се замислят над това. Духовният свят 
не може да се опише точно, това е един напълно раз-
личен свят от материалния. Но духовния свят наис-
тина може да се почувства, занимавайки се с духовни 
практики, преодолявайки своя егоцентризъм и откри-
вайки в себе си пътят към Вечното.

Анастасия: Това наистина е така. Същността на 
това, което казахте, разбираш, само след, като започ-
неш да се отнасяш дисциплинирано към себе си, към 
духовната работа и ежедневните практики... Да побе-
диш своето Животинско начало и да се освободиш ду-
ховно – това е действителната цел на всички духовни 
учения, като се започне от времето на палеолита. Друг 
е въпросът как хората са записвали тези Знания, за 
разлика от съвременното разбиране за предаване на 
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информация. Отново в същата Харапска цивилизация 
е намерен още и такъв интересен теракотен печат. От 
едната страна на плочката е изобразен човек, седнал в 
позата лотос (Наблюдател), със съответния медитати-
вен символ над главата. А до него – човек, който убива 
бивол (побеждаващ своето Животинско начало). Над 
бивола има гущер с шест шипа на опашката. Разби-
ра се, в научните книги се предполага, че това е лов, 
жертвоприношение и т.н.

 
Рисунка 55. Изображение, символизиращо победата над 

Животинското начало (Харапска цивилизация; III – II хил. пр. 
н. е.; долината на река Инд, Южна Азия)

Ригден: Между другото, гущерът – това също е дре-
вен традиционен символ обозначаващ  определени ду-
ховни знания. Той е бил смятан  за мистично създа-
ние, както и змията, но отново, само защото в минало-
то са сравнявали живота на това земноводно с различ-
ните духовни процеси. Например, неговият образ още 
от дълбоката древност свързвали с древните структу-
ри на главния мозък, както и с водата (духовния свят), 
с факта на присъствие или потапяне на (Наблюдате-
ля, влизането му в изменено състояние на съзнание-
то), с проникновението (тунелирането, символ на Зад-
ната същност). Образът на гущера са изобразявали 
също и като знака на мъдростта, предупреждение за 
опасност, символ на промяната.
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А що се отнася до дадената рисунка, то на опашка-
та на гущера са отбелязани не шипове, а символично 
изобразени планини. Едва в днешното общество ние 
имаме възможност да говорим за измерения, многои-
змерността на света, измененото състояние на съзна-
нието. А в далечното минало тези Знания асоциатив-
но са били представяни малко по-различно. За хората, 
които цял живот са били в планините, трудния път на 
самоусъвършенстването, отричането от своето Живо-
тинско начало (светски желания, егоцентризъм) е бил 
сравняван с изкачването на планината (преодолява-
не на себе си), а преминаването на измеренията в ду-
ховните практики с преодоляването на първата пла-
нина, след това – втората планината, и т.н. Планината 
за много народи е символ на духовно издигане, връз-
ката с по-високите светове, асоциативен образ на съ-
единяването на различните светове (например, земя-
та и небето, земята и подземния свят), съответно, мяс-
тото на пребиваване на същества от друг свят. Да се 
стигне до „другия свят“ е можело само преодоляваки 
самия себе си. Но, истината е, че заради тези асоци-
ации, когато е започнало бездуховното, празно мате-
риалистично подражание, планината започнала да се 
обозначава като място за жертвоприношения, защото 
видите ли била „по-близо до боговете“.

Анастасия: Изображението от другата страна на тази 
теракотена плочка е не по малко интересно. Тук е по-
казана усмихната жена, която е сграбчила за гърло-
то два „тигъра“ (страничните Същности) и стои над 
слон (символът на бавното, отиващото си, силно ми-
нало – Задната същност). Нейната коса е символично 
изобразена с 12 лъча. А над главата й е поставен на-
клонен кръст в кръг със зачеркнати странични Същ-
ности, т.е. символ на пълен контрол над тях. Изследо-
вателите са в недоумение по отношение на тълкуване-
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то на този образ, защото това е единствения „ръкопис 
от Инд“, изобразяваща, по тяхно мнение, „колело със 
спици над главата на женското божество“.

Ригден: Ах, ако имаше повече такива „колела“ в ду-
ховната история на човечеството и не на теория, а на 
практика – цена нямаше да има това човечество!

Анастасия: Е, като се имат предвид историческите 
артефакти, толкова здраво „за гърлото“ държали под 
контрол своите странични Същности не само най-до-
брите представители на древноиндийската цивилиза-
ция, някога живеещи в Азия. В свещените символи на 
древните египтяни (Африка), индианците от древно 
Перу (Южна Америка), скитите, славяните (Европа) 
също имат подобни символи. И между другото, в по-
следствие се наблюдава явна трансформация на този 
древен асоциативен символ на страничните Същности 
в съответния отделен символ под формата на жезъл.
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Рисунка 56. Символично изображение при различните на-
роди на духовния контрол на човека над своите странични 

Същности:

1) изображение на теракотена форма: древния символ над 
главата на усмихващата се     жена, която държи за гу-
шите два „тигъра“ (Харапска цивилизация; III – II хил. пр. 
н. е.; долината на река Инд, Южна Азия);
2) изображение на скитска богиня Артимпаса, влизаща в 
състава на скитския пантеон от седем божества (VII – 
III в. пр. н. е.; северните брегове на Черно море); 
3) изображение на древноегипетския знак „Анх“, държащ 
две митични копитни животни (релеф в египетския храм 
Себека и Хароериса; 80 г. пр. н. е.; град Комб-Омбо, Еги-
пет); 
4) старинно златно украшение на народите от Южна 
Америка във формата на кубообразна фигура, стояща на 
двуглава змия. 
5)знак на победоносно божество, бога-гръмовержец у 
древните славяни – Перун (до появата на християнство-
то се е смятал за най-висшето божество в пантеона  на 
Киевска Русь IX в. от. н. е.); според легендата след победа-IX в. от. н. е.); според легендата след победа-в. от. н. е.); според легендата след победа-
та на Перун над митически неприятел се освобождават 
водите (в архаичните трансформации на митовете се 
освобождава божествената жена (Макош), похитена от 
противника), и се излива небесната влага (дъжда); 
6) резба от бял камък на южната фасадата на Димитри-
евския събор (паметник на руската архитектура; събора 
е построен през 1194-1197 г.; Владимиро – Суздалски музей 
хранилище; г. Владимир, Русия) 
7) скална рисунка (около IV – III хил. пр. н. е.; крайбрежие-IV – III хил. пр. н. е.; крайбрежие-хил. пр. н. е.; крайбрежие-
то на Бяло море; република Карелия, северозападна Русия) 
8) фрагмент от мантията на индианската култура Пара-
кас (V – III в. пр. н. е.; Древно Перу; Южна Америка); 
9) изображение на скитската Богиня от украшение на 
ездитно животно – златен конски челник (IV в. пр. н. е.; 
могила голяма Цимбалка, Запорожска област, Украйна; 
музей „Ермитаж, г. С. Петербург, Русия“); 
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10) брошка с изображение на Богиня (VII – VIII в.; архео-(VII – VIII в.; архео-в.; архео-
логическа находка в района на езеро Чуд, Пермска област, 
Русия; Чердински музей на името на А.С.Пушкин): 
11) древноегипетски свещен скиптър „уас“ във вид на же-
зъл с извит връх и раздвоена долна част (глава и копитца 
на животно); атрибут на древноегипетските богове, оз-
начаващ контрол (власт) над Животинското начало; 
12) символично изображение на драконообразен змей с 
пера в митологията на североамериканските индианци; 
в митовете се споменава, че той символизирал бурите; 
само Велик �ерой притежаващ морална чистота и пре-
възходна сила на духа можел да победи такъв дракон; 
13) върховно божество на водата и земята, демиург в 
религията на инките – Виракоча (в ръцете си държи два 
змея, единия със седем прегради на тялото, указващи 
седмо измерността,  а другия с три прегради на тялото 
и раздвоени копитца, указващи на триизмерността на 
света и Животинското начало); (XI – XVI в от н. е. Южна 
Америка); 
14) стела „Хор върху крокодили“ (III в. пр. н. е.; Древен 
Египет); Хор е изобразен гол, като символ на чистота-
та, не обременеността със земните желания в своето 
шествие през този свят (акцентира  се на важността на 
контрола над своите Същности, върховенството на не 
материалистичните ценности в човешкия живот).

Ригден: Да, кой би си помислил тогава какви маща-
би ще придобие тази „трансформация“ от човешкия 
ум... Символът, олицетворяващ някога духовния кон-
трол на човека над своите странични Същности (от-
тук и възможността за духовно усъвършенстване и ос-
вобождение от материалния свят), след загубата на ду-
ховния компонент заради глупавото човешко подра-
жание е започнал да се използва като символ на влас-
тта над хората. Жреците от различните религии, ма-
гьосниците, монасите, царете, кралете и императо-
рите са направили от жезъла или скиптъра вещест-
вен символ на своята безгранична власт и господство 
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над народите. Между другото, гръцката дума скиптър 
(„s�eptron“), на латински „s�eptrum“, означава „жезъл, 
опора“.

Всъщност, вече никой не си спомня защо тази обик-
новена пръчка, за притежаването, на която хората са 
се избивали помежду си, стремейки се към властта, е 
била надарена с такъв символизъм, като атрибут на 
„Небесните богове“, посредник между Бога и човеци-
те (кралете – и неговите поданици), гаранция за мир 
и справедливост? Защо са я смятали за символ даря-
ващ допълнителни възможности и върховна власт на 
своя носител в понятието „как искаш“? Защо е слу-
жила у различните народи, като инструмент на смър-
тта и възкресението, победата, пречистването и въз-
раждането, символ на небесното покровителство, ат-
рибут на Бодхисатвата, указател за пътя? Защо в дъл-
бока древност сред хората са се ползвали с духовен ав-
торитет тези техни предци, до които е бил изобразя-
ван този символ?

Анастасия: Това е вярно. В Древен Египет хората, из-
глежда, все още помнили   духовното значение на сим-
волите. Същия този троен египетски скиптър е бил 
съставен от камшик, символ на властта над материята 
(Лявата същност), жезъл с кука – контролът над чув-
ствата (Дясната същност), и пръстен – господство над 
своите собствени мисли. Разбира се, с течение на вре-
мето и в Египет се е изгубило това разбиране, но все 
пак информацията за символите, фиксираща древни-
те Знания частично е достигнала и до наши дни.

Артефактите от Древен Египет и днес са поразителни 
в своята информативност по отношение на духовните 
Знания. Някаква си змия с 72 пръстена („звена“ на тя-
лото), захапала опашката си, цена няма! Между друго-



470

то, донесох със себе си и рисунки с изображения на ук-
рашенията на Харапската цивилизация, които са били 
открити от археолозите. На територията на разкопките 
са намерени много теракотени гривни и пръстени, из-
работени във формата на змия, захапала опашката си, 
така да се каже, уроборос от Харапската цивилизация, 
което свидетелства древния произход на този символ.

Освен това, бе открита една любопитна вещ – то ли ри-
туален пояс, то ли огърлица с много интересно описа-
ние, състояща се от 42 дълги звена от скъпоценния ка-
мък карнеол, 72 бронзови сферични звена, 6 бронзови 
звена, 2 бронзови края във формата на полумесец и 2 
кухи цилиндрични края също от бронз. 42 дълги топ-
чета от карнеол! Ако си спомним, че у древните егип-
тяни е имало точно 42 нравствени заповеди, от които 
еврейските жреци са заимствали само десет за създа-
ването на своята религия, то се получава доста инте-
ресно сравнение. Очевидно е, че тези Знания са били 
широко разпространени в древния свят, просто всеки 
народ в различно време е приписвал тези заповеди на 
своите богове.

Не е случайно тези 42 звена са изработени именно от 
карнеол. Този скъпоценен камък е широко използван 
за изготвянето на различни изделия в епохата на нео-
лита. Той е бил добре известен в Месопотамия, Древна 
Индия, Египет, както и сред народите от Древна Евро-
па, Азия и Америка. Бил е познат и в Русия, споменава 
се в „Сборника на Светослав“. От него са изработвали 
различни ритуални украшения, амулети, талисмани, 
култови предмети. Четох някъде, че в Древен Египет 
карнеолът бил свързван с различни символи, олице-
творяващи живата Душа, защитата в задгробния жи-
вот, с чакрата на челото и ясновидството. Бил е извес-
тен сред хората и със своите лечебни свойства...
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Но най-интересното нещо в Харапското ритуално ук-
рашение е това, че там има нито повече, нито по-мал-
ко, а именно 72 сферични елемента, 6 бронзови и 2 във 
формата на полумесец... Като се имат предвид Знани-
ята за 72 измерения на Вселената, шестте измерения 
на материалния свят, в който се разполага енергийна-
та конструкци на човека, както и основните знаци на 
Аллат във формата на полумесец, може да се отбеле-
жи, че е съществувал доста интересен начин за запаз-
ване и предаване на информацията, дори и чрез по-
добни ритуални украшения.

Притежавайки духовните Знания, наистина гледаш 
на света с различен, по-глобален поглед и разбираш по-
вече, отколкото ти представя материалистичната цен-
ностна система. Все пак, ако се замислим над въпроса 
защо му е на човек такава сложна конструкция с мно-
жество адаптивни механизми, взаимовръзки, удиви-
телна вълнова структура и уникален главен мозък, ко-
ито са способни да работят в различни режими и в из-
менени състояния на съзнанието? Отговорът е прост, 
като всяка истина: защото човекът има перспективата 
за духовното развитие, в противен случай той по нищо 
не би се отличавал от всяко друго животно.

Ригден: Най-голямата ценност представляват не ма-
териалните придобивки, а именно духовните Знания, 
благодарение, на които може да се усъвършенства, 
както самият човек, така и обществото да се разви-
ва като едно цяло. Духовните Знания изначално при-
съствали в човешкото общество. Просто преди, както 
и сега, са се съхранявали условията за човешкия из-
бор: някой вниква в тях повече и се стреми към осво-
бождаването на душата си, друг по-малко, защото не 
е можел да се справи със своето Животинско начало и 
е избрал временното, вместо вечното.
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Разбира се, че периодично тези Знания в човечество-
то се е налагало да се обновяват и адаптират към раз-
личните народи, имайки предвид разбираемите за тях 
асоциации. Откъдето впоследствие се е появила така-
ва вариативност на легендите, съдържащи същата ос-
новна информация. Но пак повтарям, Знанията относ-
но инструментите за духовно усъвършенстване на чо-
века са присъствали изначално. Това може да се про-
следи по древните символи и знаци, за които вече спо-
менахме в разговора.

Анастасия: Това е безспорен факт, достатъчно е да 
погледнем на основните древни знаци, символизира-
щи духовния свят и пълното духовно освобождение на 
човека.

Ригден: В тази връзка, бих искал да обърна специ-
ално внимание на съвременния човек към знака „Ал-
латРа“. Неговото изначално изображение е празен 
кръг, който граничи с полумесец с рога насочени на-
горе. Той е един от 18-те първоначални древни работ-
ни знака. Названието на този знак – „AëëàòÐà“, гово-
ри за качеството на неговите сили. Работата е там, че 
в зората на човечеството, благодарение на изконните 
Знания, хората са знаели за Единното (за Онзи, Кой-
то е създал всичко), обозначавайки Неговото прояв-
ление със звука Ра. Съзидателната сила Ра – божест-
веното женско начало, Прамайка на всичко, първона-
чално са наричали Аллат. От там е и тръгнало сред 
посветените в духовните Знания наименованието на 
този изконен знак – „AëëàòÐà“, като символ на съзида-
телната сила на Този, Който е създал всичко. Между 
другото, в древността тези сведения за свещения пър-
вичен звук хората отнасяли към свещените Знания за 
устройството на Вселената в контекста на информаци-
ята за човека, като сложен и нестабилен в своя избор 
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субект от този свят. Но съвременните хора в най-до-
брия случай асоциират звука Ра изключително с ми-
товете на Древен Египет свързани с бог Ра. 

Освен това, знака „AëëàòÐà“ като проводник на съ-
зидателната сила на Бога е използван от хората още 
от древни времена. Той се явява постоянно активен 
и взаимодейства с видимия и невидимия свят, оказва 
влияние върху енергийната структура на човека, не-
зависимо дали човек разбира това или не. Но все пак, 
основното действие на знака се основава на човешкия 
избор. Ако у него доминира Духовното начало, то този 
знак му въздейства в качеството си на източник на до-
пълнителна духовна сила. Тоест знакът влиза в резо-
нанс и засилва съзидателната, духовната сила на чо-
века. Ако пък у човека доминира Животинското на-
чало, то този знак остава неутрален за него. Негатив-
ния човек , като правило се подхранва от други съв-
сем различни знаци, работещи за активацията на ма-
териалното, Животинското начало. Знакът „AëëàòÐà“ 
проявява своето въздействие (съзидателната духовна 
сила) най-вече в група от хора, които всеки ден дейст-
вително работят върху себе си и обединяват усилия-
та си в съвместни духовни практики (молитви, меди-
тации и т.н.).

Хелиарите, или както са ги наричали, например, през 
Средните векове – „истинските воини на Светлината 
или войска Господня“, винаги са се опитвали да вне-
дрят този знак в масите, оказвайки по този начин в 
продължение на векове помощ на тези хора от новите 
поколения, които наистина следват духовния път. В 
древните времена най-добрият начин за популяриза-
цията на определен знак е била религията. Въпреки 
че, това е бил измислен от хората инструмент на жре-
ческата власт, но който почивал на зърната на истин-
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ските духовни Знания (които някога в пълен обем са 
се давали на всички), както и на хората, вървящи по 
истинския духовен път. Последните не са били тол-
кова много, но именно те внедрявали в образите и ат-
рибутиката на едни или други почитаеми богове ду-
ховните символи и активните работни знаци. Меж-
ду другото, с такова усърдие чрез религията в маси-
те са внедрявали отрицателните знаци (активиращи 
материалното), тези, които служат на Животинския 
разум.

Вече разказах, че кръга се явява символ на Душата, 
както и един от символите за проявление на духов-
но Същество от света на Бога. А символичния знак 
полумесец с рога, насочени нагоре –  символ на 
човек, който духовно се е освободил по време на своя 
живот. Знакът „АллатРа“ също е бил използван в ка-
чеството си на обозначение за този, който е дошъл от 
духовния свят (другото, висшето) в този материален 
свят, обновявайки изгубените изконни Знания.

 
Рисунка 57. Знак «AëëàòÐà» и неговите съставни части.

Искам да обърна особено внимание на това, че знак 
„AëëàòÐà“ се явява работен (чист) именно в тази фор-
ма, с празен кръг над празен полумесеца с рога, насо-
чени нагоре. Ако в кръга или полумесеца има някак-
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ви изображения или условни обозначения, то знакът 
престава да бъде работен (чист) и просто се превръ-
щал в информативен символ, както всяка една книга, 
в която четеш общи сведения. Защо знакът престава 
да бъде работен в такъв случай? Това е чиста физика. 
Просто при запълването с каквото и да е изображе-
ние Празнотата на знака се нарушава, да речем, че 
квантовите връзки на знака със света се нарушават. А 
именно, знака със запълнен кръг или полумесец вза-
имодействайки с другите измерения от своето второ 
измерение, при прехода си през езоосмоса към същи-
те тези измерения (включително и триизмерното) вече 
ще се възприема, като обикновено изображение носе-
щото информация – символ.

Анастасия: С други думи, в този случай той ще служи 
само в качеството на символ, а не на работен знак.

Ригден: Точно така. Нека да се опитам да обясня по-
ясно за хората разликата между работен знак и обик-
новен символ. Работният знак, образно казано, може 
да се сравни с празна кофа, която Наблюдателят спу-
ска в кладенец (активира знака) и оттам вади вода 
(сила), а след това сам пие (обновява се) или дава на 
другите да пият (предава сила), или полива градина-
та си (активира географско място), която в бъдеще ще 
доведе до съответните плодове (духовна активация на 
Личностите, които пребивават на тези места, дори и 
в по-далечното бъдеще). И ако кофата, която той спу-
ска в кладенеца не е празна, а е запълнена (информа-
тивен символ, а не работен знак), ваденето на вода от 
кладенеца става безсмислено. Бих уточнил: това е все 
едно, че в такава кофа въобще няма дъно, т.е., каквото 
е спуснал, това е извадил – без никакъв резултат...
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Анастасия: Може би също трябва да се отбележи, че 
работният знак „AëëàòÐà“ е един от най-силните зна-
ци, той често е използван от хората, които вървят по 
духовния път. А най-интересното е, че от него не може 
да бъде получена сила, ако човек не се намира в поло-
жението на Наблюдател от Духовното начало, за раз-
лика, например, от знака звезда.

Ригден: Знакът „AëëàòÐà“ работи в измеренията над 
шестото и това го поставя сред тези единици уникал-
ни работни знаци, които са достъпни за човека от този 
свят... Така че знакът „AëëàòÐà“ – това наистина е си-
лен знак, който позволява да получите и да съберете 
и преумножите в себе си силите на Аллат, чрез тази 
сила, която идва от самия Бог и се насочва непосред-
ствено към съзиданието, т.е. е въплъщението на Не-
говия план. Затова в сакралния смисъл този знак се 
счита за олицетворение на силите на Бог посредством 
Аллат.

Анастасия: „AëëàòÐà“ и като работен знак, и като 
символ със запълнен кръг с допълнителни обозначе-
ния, показващи конкретни Знания, е бил използван 
в различни времена от различни народи като тайно-
пис за духовните практики или Учения. Примери за 
това могат да бъдат намерени на много места, запозна-
вайки се със съответните археологически артефакти, 
паметници на изкуството, писмеността на тези същи-
те древни култури на Индия (Харапската цивилиза-
ция), Триполската цивилизация, Шумерската цивили-
зация, Древен Египет, самобитните култури на древ-
ните народи на Сибир и т.н. Тези символи археолози-
те намират в скалните надписи в древните отпечатъ-
ци, стели, глинени таблички, амулети, ритуални съдо-
ве, дрехи, стенописи в древните „светилища“.
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Рисунка 58. Знак «АллатРа» и неговите символи в култу-
рите на Древна Европа, Азия, Африка:

1) археологически находки с изображения на „слънчева 
лодка с кръг“ (това е символ „АллатРа“, защото полуме-
сецът е изобразен с допълнителни елементи) на фигурите 
на ритуални съдове от Триполската цивилизация (Украй-
на: Източна Европа) 
2) глинена квадратна пластина с изображение на къща 
увенчан със знака „АллатРа“ (енеолитна култура на Бал-
кано-Дунавския регион; от находките до г. Пловдив Бълга-
рия); 
3)работен знак „АллатРа“ в Минойската култура (II хил. 
пр. н. е.; остров Крит); 
4)изображение на символа „АллатРа“ в древноегипетски-
те свещени сюжети във вид на свещена „слънчева лодка“ 
(Аллат) и бога Ра (в единия от случаите с глава на сокол, 
увенчана с празен диск, а в другия случай във вид на празен 
диск, явяващ се едно от изображенията на бог Ра); 
5) символи „АллатРа“ върху артефакти: 
а) култура Хаджилар (V хил. пр. н. е.); 
б) Апенинските култури (II хил. пр. н. е.); 
в) култури на народите от състава на Римската империя 
(200 г. от н. е.); 
6) знак „АллатРа“ в символа на общо семитско божество 
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Баал, почитано от Финикийците, Палестина и Сирия; 
7) знак „АллатРа“ украшение -  фрагмент от нагръд-
ник, намерено в гробницата  на фараона Тутанхамун; на 
фрагмента е изобразен Уаджет („Око Ра“ или „Окото на 
Хор“) на слънчевата лодка на бог Ра (края на II хил. пр. н. 
е.; Древен Египет); 
8) Фрагмент от фриза на Мариба (V – IV в. пр. н. е.; Юж-(V – IV в. пр. н. е.; Юж-в. пр. н. е.; Юж-
ната част на Арабския полуостров) – диска на Венера 
(Астар) над сърпа на луната; 
9) символ „АллатРа“ в отпечатъци от асирийските и 
акадски печати; 
10) централна стела с освобождение: знак „АллатРа“ 
на стелата от късната бронзова епоха, намерен сред ру-
ините на древния ханаански храм на бога на Луната при 
разкопките в град Хацор (�орна �алилея; в днешни дни 
северен Израел); 
11) традиционно изображение на древноегипетската 
богиня на Небето и Любовта – Хатхор (по първоначални 
легенди дъщеря на бог Ра) на каменните барелефи на све-
щените храмове на Древен Египет със символ „АллатРа“ 
на главата;  
12) сюжет върху чиния с изображение на кралицата на 
лова от епохата на Сасанидите (VII в. пр. н. е.; Персия); 
13) пример на изображение „АллатРа“ в качеството си 
на символ (със запълнен кръг) – символично графично из-
ображение (янтра) на най-горната чакра „Сахасрара“ 
(наричана още Хилядолистник), разположена на темето 
на главата; използва се при медитативни практики в ин-
дуизма, будизма и други школи в Индия.

Ригден: Всички тези изображения просто говорят за 
това, че през всички времена е имало хора, които при-
тежавали сакралните Знания за изначалните работ-
ни знаци.

Анастасия: При това е лесно да се види къде е бил 
поставян символа „АллатРа“ и къде именно работен 
знак.
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Ригден: Между другото, за символите... Съществу-
вали са различни символи, основани на тълкуване-
то на знака „АллатРа“. Някои от тях са обозначава-
ли допълнителни пояснения, който са разбирали пос-
ветените в тези Знания хора, други символи – вариа-
ции от хората, които се опитвали да усилят и без това 
силното, или допълнително да акцентират внимани-
ето върху някои значими моменти. Примери за таки-
ва символи, основани на знака „AëëàòÐà“, са полуме-
сец с рогата нагоре, над който има или кръг с изобра-
зен в него с кръст, или звезда, или символично изобра-
жение на лице и т.н.

 
Рисунка 59. Примери на символи «AëëàòÐà»:

Хората, не разполагащи с истинско разбиране за зна-
чението на тези символи, ги свързвали със Слънце-
то или Луната, разглеждали са ги просто като атри-
бут на едно или друго божество. А за хора, които при-
тежават Знанията, тези символи били един вид насо-
ка, открито послание от миналото от тези, които нане-
сли дадената символика. Например, вземете символа 
на полумесеца с рогата нагоре, където в големия кръг 
е вписан по-малък и в него има кръст с празен цен-
тър - кръг. Това е символично представяне на духов-
ното Учение, привнесено в този свят от Същество от 
духовния свят (символа на последния знак „AëëàòÐà“). 
Малкият кръг, заключен в големия, символизира хо-
рата, обединени от това Учение (кръг от последовате-
ли). Равностранният кръст е символ на човека, а праз-
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ният кръг в центъра на кръста в този случай (в съче-
тание с общия символ) указва не просто на Личност-
та. Това свидетелства за Човек, който благодарение на 
това Учение е постигнал духовно освобождение (сли-
ване на Личността с Душата), но останал да помага на 
другите хора, вървящи по духовния път.

Анастасия: Да, това действително е един истински 
духовен подвиг – да достигнеш духовно освобождение, 
но да имаш смелостта да останеш тук, в този груб ма-
териален свят, за да служиш като проводник на сили-
те на Аллат... Има още един интересен аспект, свър-
зан с тези символи. Символът „AëëàòÐà“ е бил атри-
бут, като правило, на женските богини. Сред най-сил-
но известните, например е знакът на богинята Ал-Лат 
(„Майка на боговете“), почитана от древните араби в 
доислямските времена. Тогава над нея символично са 
поставяли изображение на полумесец с рогата нагоре, 
обозначаващо връзката с духовния свят, и кръг (който 
хората са тълкували като Лунен символ). Самият по-
лумесец понякога са изобразявали със слънчеви лъчи 
като символ на динамиката,  движението в духовното 
направление.

Ригден: Не е изненадващо, че със символа „AëëàòÐà“ 
са свързвали именно женските богини. В цялата ис-
тория на човечеството такива духовни Проводници 
са били единствено жените, може би, защото те имат 
майчински инстинкт в смисъла на духовни грижи и 
Любов към хората. Въпреки че Проводници могат да 
бъдат както жените, така и мъжете. Просто на мъже-
те, веднъж достигнали духовното освобождение, кога-
то им се откриват по-висшите реалности бързо напус-
кат този материален свят, както се казва, без задръж-
ки и съпричастност към съдбата на хората, оставени 
тук.
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Анастасия: Ето как, дори и в такива въпроси, жени-
те си остават жени, а мъжете – мъже... Иска ми се да 
споделя още някои от находките, свързани с Аллат. 
Сред Знанията, споделени от вас и документирани от 
мен в книгата „Сенсей IV“, вие разказахте и за фунда-
менталното значение на времето на Аллат, което със-
тавлява 12 минути, или по-точно 11 минути 56.74 
секунди. Случайно намерих информация за храм от 
епохата на царуване на фараона Рамзес II, който е из-
сечен в скала в Египет, в близост до река Нил. През 
60-те години на XX век, във връзка с изграждането на 
язовир, той е бил преместен на ново място, на шестде-
сет и пет метра по-високо от предходното му местопо-
ложение на същата тази скала. Така че, два пъти го-
дишно там може да се наблюдава следното светлин-
но явление: на 22 февруари и 22 октомври точно в 6:00 
часа сутринта първият лъч на слънцето прониква 
през общия вход към храма в култовата ниша на све-
тилището. След това лъчът се задържа 6 минути вър-
ху статуята на бог Амон-Ра и цели дванадесет минути 
осветява статуята на Рамзес II. При това на 22 февру-
ари светлината пада върху гърдите му, а на 22 октом-
ври – на короната му.

Ригден: Хората обичат да фиксират значимостта си 
дори и в парче камък и да използват духовните Зна-
ния за задоволяване на своята горделивост.

Анастасия: За съжаление... Така че, относно симво-
лите. Често полумесецът, както споменахте бил изо-
бразяван със звезда, вместо с кръг. Звездата можела да 
бъде и с пет, седем или с осем лъча, като и геометрич-
на фигура с остри издатини, или просто с лъчи, изли-
защи от центъра.



484

Ригден: В действителност, звездата над полумесеца 
– това е увеличение на силите  – Аллат в Аллат. Въ-
преки това такива обозначения се използват и като 
допълнителни указания за една от силите на Аллат. 
Броя на лъчите на звездите в древността също имат 
своите особености при тълкуването на тяхната сим-
волика. Седмолъчната звезда е символ на седмото из-
мерение. Осмолъчната звезда е символ на ромба (куба, 
поставен на един от ъглите си, като символ на тран-
сформацията на човека в духовно същество, изхода 
в  духовния свят). А петолъчната звезда е работен 
знак, свързан със силите на Аллат (проявяващи се на 
нивото на петото измерение) и се отнася към групата 
на положително въздействащите знаци. Но тези тън-
кости са разбираеми за хората, които работят с тези 
знаци в невидимия свят.

Знакът на петолъчната звезда активира в човека (на 
подсъзнателно ниво) чувството за справедливост, на-
дежда за бъдещето, а също така помага за обединени-
ето на хората. Но, за съжаление, често уникалните ка-
чества на този знак са използвали и продължават да 
използват за своите цели хората, обслужващи Живо-
тинския разум. Това, разбира се, е слаба сила в срав-
нение със знака „AëëàòÐà“, но въпреки това, при не-
говото масово използване той дава резултат, който е 
свързан с определено въздействие върху хората и из-
менението на събитията в триизмерния свят. В слу-
чая, както и да бъде завъртана самата петолъчна звез-
да, било то сочеща нагоре или надолу, то тя ще про-
дължава да бъде знак на една от най-съзидателните 
сили – Аллат. Единственият въпрос е как се изразход-
ва или, по-скоро, къде се пренасочва тази допълнител-
на сила, която хората получават.



485

Анастасия: Действително, петолъчната звезда е била 
използвана от древни времена в различни позиции. 
Най-старото и изображение (ако говорим за артефа-
ктите, известни в настоящия момент) е с девет хиляд-
на история и е намерено в Мала Азия, в култура, за ко-
ято вече говорихме. През неолита знакът на петолъч-
ната звезда бил поставян над главата на Великата бо-
гиня като неин символ. А у древните египтяни пето-
лъчката е обозначавала „божество“. Известни са изо-
бражения на петолъчна звезда над главата на бик като 
свещено животно в някои древни вярвания. При това 
знакът на тази звезда бил с връх, насочен надолу, като 
позитивен духовен символ, съдържащ елементите на 
знака Аллат (централен триъгълник насочен надолу, 
като символ на съзидателното божествено женско на-
чало), и знака на звезда с остър връх насочен нагоре в 
същата семантична интерпретация.

От древни времена звездата е служила като символ 
на победата на духовното начало над материалното. В 
митологията с нея са обозначавали съюза на Небето и 
Земята. Този знак е бил популярен сред народите на 
Древна Европа, Азия (особено у шумерите и персите), 
Америка (коренното население – индианците) и други. 
И съдейки по магическите ритуали на различните на-
роди, това е бил един от най-често използваните сим-
воли. Знакът на петолъчната звезда поставяли вър-
ху амулетите за защита срещу силите на злото. Бла-
годарение на гръцкия език тази звезда днес е извест-
на като „пентаграма“. В съвременния свят петолъчна-
та звезда се явява символ на много държави. Очевид-
но,  заради загубата на Знанията нейното изображе-
ние в езотериката е започнало да се тълкува от човеш-
кия ум, и звездата с връх насочен нагоре е започнала 
да се смята за знак на „Белия маг“, а звездата с връх 
насочен надолу за знак на „Черния маг“.
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Ригден: Такова разделение, това вече наистина е тъл-
кувание от „човешкия“ ум. Но то е възникнало зара-
ди използването на съзидателната сила на Аллат, дос-
тъпна чрез този знак, за отрицателни цели. Знакът на 
звездата дава единствено положителен тласък, за ка-
квато и да е промяна, изблик на енергия. А вече къде 
насочват тази енергия самите хора, е въпрос на избор. 
Един прост пример, в историята знакът на петолъч-
ната звезда често се е използвал за извършването на 
революции и преврати. Звездата е пробуждала в ма-
сите положителна вълна, давала е устрем, подтиква-
ла е хората към действие стимулирайки стремежа им 
към по-добро по отношение на тяхното вътрешно усе-
щане. Ето защо хората в обществото вървели към тези 
промени с вяра, с положителна нагласа, с надежда за 
по-добър живот и бъдеще, с желание да открият дъл-
гоочакваната Свобода. Тъкмо това е и самото прояв-
ление на въздействието на дадения знак върху маси-
те. Но къде и с какви намерения е била пренасочва-
на цялата тази сила от лидерите на тези революции? 
Естествено в посоката на Животинския разум, който 
подменя концепцията на духовния стремеж при хора-
та с действия спомагащи изпълнението на своите ма-
териалистични програми. Оказва се, че в революции-
те и превратите хора отиват да свалят един тиранин с 
надеждата за постигане на собствената си Свобода, но 
вместо него „избират“ друг тиранин, без да осъзнават, 
че от това в техния живот няма да се промени нищо, 
и няма да я има тази Свобода, за която мечтае всяка 
Душа. Тези манипулации на Животинския разум не 
могат да проумеят дори и тези, които устройват тези 
масови „шоу“ програми с използването на колосални 
човешки ресурси (сили). Хората прахосват своето вре-
ме и уникална сила на вниманието, и в крайна сметка 
укрепват властта на Животинския разум в материал-
ния свят, в който те самите, макар и за кратко време, 
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ще живеят. А с колкото повече власт разполага Живо-
тинското начало, толкова повече хората ще забравят 
за своето Духовно начало, губейки разбирането за ис-
тинската Свобода и смисъла на своя живот.

Анастасия: Да, когато е изгубено духовното изконно 
Знание, се губи и разбирането какво извършваме, как- разбирането какво извършваме, как-разбирането какво извършваме, как-
то и какво си причиняваме със своя избор.

Ригден: Струва си хората да се загледат по-внимател-
но в историята и обкръжаващия ги свят. На първо мяс-
то, за да разберат грешките от миналото и настояще-
то, а това означава да не ги допускат отново в бъдеще, 
да определят вектора на своя живот и да подхождат с 
по-задълбочено разбиране, както към себе си, така и 
към обществото, в което живеят.

Анастасия: Неслучайно е казано, че Знанието – е 
сила! В тази връзка, бих искала да се върна към раз-
говора за изконните духовни практики. По-специал-
но, бих ви била много признателна, ако разкажете на 
читателите за медитацията „Пирамида“, която се от-
нася към фундаменталните духовни практики. Надя-
вам се, че тази медитация ще помогне на хората, както 
и на нас в своето време, да осъзнаем действителност-
та, да получим личен духовен опит в познаването на 
Душата си, и благодарение на дълбочинните чувства 
да достигнем до разбирането за това, какво всъщност 
представлява истинската Свобода.

Ригден: Разбира се.

Анастасия: Но преди да преминем към изложение-
то на самата техника за изпълнение на тази уникал-
на медитация, бих искала да уточня с вас няколко съ-
ществени за читателите момента, на първо място, ка-
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саещи се за разбирането – какво представлява измене-
ното състояние на съзнанието по време на медитация? 
Вие знаете, аз се сблъсках със случаи, когато хората, 
прочитайки книгите започват да се занимават с меди-
тациите, изпълнявайки ги, меко казано на гола пред-
става. При детайлно обсъждане се оказа, че те просто 
не разбирали какво всъщност представлява медита-
цията, какво на практика е – изменено състояние на 
съзнанието, въпреки че са чели много за това. В еди-
ния случай хората, мислейки си, че правят медитация, 
на практика си оставали в привичното за деня състо-
яние на бодърстване, без да се напрягат с превключ-
ване в изменено състояние на съзнанието. Ето защо, 
често по време на това условно занимание, на тях им 
идвали обичайните мисли за ежедневието, текущите 
проблеми, бита, отделни преживявания, тоест различ-
ни мисли отвличащи вниманието. Естествено е, че та-
кава медитация теоретично се е провеждала само с 
голо представяне. В други случаи, вместо медитация, 
те просто изпадали в сън. Това се е случвало основно 
след, като са били силно изморени по време на работ-
ния ден, а след това сядали да медитират. Сънят също, 
както е известно също е вид изменено състояние на 
съзнанието. И така са го приемали погрешно за меди-
тация, тъкмо затова „волевите усилия“, които прила-
гали в изпълнението на медитацията въпреки умора-
та след работния ден не носили резултат.

Ригден: Тези хора трябва да разберат какво предста-
влява измененото състояние на съзнанието, какви ви-
дове има и по какво се различават помежду си. За та-
кива изменения на състоянието на съзнанието, както 
същия този сън или медитацията е характерно пълно 
отпускане на тялото, мислено спокойствие, полудрям-
ка. Но това е само показател за началното на изме-
нение състоянието на съзнанието, а след това вече 
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идва разделението: за някои изпадане в медитация 
(осъзнато управление на тънките процеси в невиди-
мия свят) или просто сън (безсъзнателно състояние).

Анастасия: Да, точно това исках да отбележа. На хо-
рата не им достига реално практическо разбиране как-
во представлява истинската медитация и как всъщ-
ност протича.

Ригден: Аз бих посъветвал тези хора като начало да 
си изяснят и да разберат какво представлява елемен-
тарната автогенна тренировка, да се научат да отпус-
кат тялото си, да контролират своите мисли, да потре-
нират задържайки за известно време своето внимание 
на едно-единствено нещо, и чак тогава да пристъпват 
към практикуване на медитация, т.е. в едно по-дълбо-
ко потапяне в измененото състояние на съзнанието. 
Да усвоят първичните техники на медитация в пър-
вата книга „Сенсей“ и другите книги от тази серия, а 
след това да започват да усвояват вече фундаментал-ват да усвояват вече фундаментал-ат да усвояват вече фундаментал-
ните духовни практики.

Анастасия: Съгласна съм с вас, хората са различни, 
едни – бързо схващат, а на други е нужно време, за да 
се ориентират по-детайлно. Но най-вече на човека не 
му достигат елементарни познания за самия себе си, 
за общите механизми на работата на мозъка в различ-
ните състояния на съзнанието. Зная, че вие притежа-
вате уникални знания в областта на неврофизиоло-
гията и функционирането на човешкия главен мозък. 
Бихте ли осветили темата за изменение състоянието 
на съзнанието от тази гледна точка с общодостъпни 
за читателите сведения или познания, които могат да 
бъдат огласени.
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Ригден: Е, това, което е в рамките на съвременното 
разбиране на науката за функционирането на глав-
ния мозък, за да може на хората да им стане ясно, за 
какво става дума и в какво направление следва да се 
водят днешните изследвания. Както е известно, рабо-
тата на мозъка е свързана с електромагнитните въл-
ни. Мозъкът може да работи в различни режими, на 
всеки от които отговаря определено психо-физиоло-
гично състояние на съзнанието. Човекът като лич-
ност, концентрирайки своето внимание, може да уп-
равлява няколко такива свои състояния на съзнани-
ето. Във всекидневния живот човек най-често се на-
мира в едно от тези свои състояния на съзнанието, в 
научните кръгове го наричат „бодърстване“. Провеж-
дайки измерване на активността на главния мозък, 
учените обозначават състоянието на активно бо-
дърстване като бета-ритъм. Той се движи в диапа-
зона от 14 до 35 Hz, напрежение 10-30 �V . Бета-въл-Hz, напрежение 10-30 �V . Бета-въл-, напрежение 10-30 �V . Бета-въл-
ните се отнасят към бързите вълни и са с ниско ам-
плитудни колебания от общия (сумарен) потенциал 
на главния мозък. На електроенцефалограмата фор-
мата на тези вълни наподобява триъгълници със за-
острени върхове. Бета ритъмът бива фиксиран при 
работата на челните и централни области на мозъ-
ка. Когато човек обръща внимание на нещо ново, нео-
чаквано, някаква нова информация, предизвикваща 
интензивна умствена активност, силна емоционална 
възбуда, този бета-ритъм нараства и се разпростра-
нява към другите участъци на главния мозък. Бета 
ритъмът е характерен за работата на мозъка при ум-
ствен труд, емоционално напрежение, под въздейст-
вие на различни дразнители.

Би следвало да отбележим, че за мозъка не същест-
вува понятие като умора. Просто трябва да се разбе-
ре как работи и как превключва от един вид дейност 
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на друг, както и да се умее качествено и навреме да 
се изменя състоянието на съзнанието. Всекидневни-
ят живот е постоянно свързан с психологическа само 
настройка на човека, от която зависи общото състоя-
ние на организма. В продължение на деня върху чо-
века въздействат различни фактори като звук, свет-
лина, както и въздействия от страната на невидимия 
свят. Всички те се явяват ежедневни дразнители, въз-
действащи върху физиологичните и други процеси от 
жизнената дейност на организма.

Прекомерното вълнение, гняв, раздразнителност, пси-
хологическа умора, се съпровождат от напрежение на 
мускулите на лицето, шията, ръцете и така нататък. 
На свой ред напрежението на мускулите се превръща 
в генератор на възбуждащи импулси. Задачата на чо-
века, който извършва автогенна тренировка или пък 
се настройва за изпълнение на медитация, е да огра-
ничи потока на възбуждащите сигнали. Ето защо той 
се настанява в удобна поза, в тишина (изключват се 
всички звукови дразнители), затварят се очите (из-
ключване въздействието на зрителни дразнители), 
превключва се вниманието от различните всекиднев-
ни мисли, преживявания, вълнения към състояние-
то на вътрешен покой и тишина (тоест по възможност 
се изключва непосредственото въздействие на неви-
димия свят). После се преминава към съсредоточава-
не върху отпускането на мускулите (изключвайки по 
този начин още един канал на възбуда) и така се дос-
тига до състояние на пълен покой. По този начин, чо-
век пренастройва режима на работа на своята психи-
ка, а от тук и на нервната система. Чрез такава само 
настройка той може да управлява себе си с помощта 
на точни мисловни заповеди – авторапорти.
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Анастасия: Дисциплината на мислите разкрива пред 
човека големи възможности. В състояние на медита-
ция той може да управлява недостъпните за други 
състояния (в това число и състоянието на бодърства-
не) механизми на своята сложна енергийна конструк-
ция. Естествено е, че при правилно изпълнение на 
медитативните техники при него се наблюдава духо-
вен подем, озарение, развитие на интуитивно знание, 
също така и странични ефекти като прилив на сила, 
добро настроение, повишен творчески потенциал, ко-
ето на свой ред се отразява положително върху общо-
то състояние на човека.

Ригден: Разбира се. Трябва да се разберат всички тези 
механизми. Вниманието към медитацията е като елек-
трическият ток в мрежата: каквото включиш към нея, 
това и ще работи. Ето защо е толкова важно да се за-
държи концентрацията на вниманието върху главни-
те процеси, протичащи по време на медитацията. Из-
общо човека изпълняващ духовната практика, може 
да бъде сравнен с военен пилот, изпълняващ бойна за-
дача на свръхзвуков изтребител. В началото на земя-
та пилотът до автоматизъм отработва всички дейст-
вия върху авиационния тренажор – имитиращ поле-
та на самолета. Това е равнозначно на човек, който е 
в началото на усвояване първите етапи на медитаци-
ята. А именно – процесите на разхлабване, отпуска-
не, отстраняване на страничните мисли, потъването в 
състояние на медитация, първите усещания на равни-
ще физическо тяло, чувство на топлина в областта на 
слънчевия сплит, леко боцкане в областта на чакри-
те, движение на енергиите по ръцете и т.н. Този етап 
може условно да се нарече първичен: от голата теоре-
тична представа за медитацията до придобиване на 
първите практически навици от нея. 
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Вторият етап в усвояването на медитативните прак-
тики, образно казано е равносилен на получаването 
на практически опит за пилота непосредствено във 
въздуха, когато сяда в бойната машина и започва да 
се тренира по време на полет. И тогава му става ясно, 
че управлението на самолет в небето не е съвсем съ-
щото както да се изпълняват упражненията на тре-
нажора имитатор на земята. Съществената разлика 
произлиза не от техниката на изпълнение, а от сами-
те усещания, разбирането на процеса на полета, жи-
вота в съвсем друго пространство – небето. Подобно 
на пилота, и медитиращият забелязва съществената 
разлика между теоретичното знание и практическо-
то, когато осъществява вътрешна работа над себе си 
и извършва контрол над своето Животинско начало, 
човек започва да се изменя. Това е и главното, защото 
самата медитация е просто един инструмент! С дру-
ги думи, в ежедневния си живот човек започва да кон-
тролира своите мисли, да следи за тяхната чистота, да 
наблюдава своите психологически реакции, да не до-
пуска негативизма да нахлува в съзнанието му. А ко-
гато не контролира своите мисли, всички започват да 
му бъдат виновни за неговите беди и обиди, той осъж-
да всички, постоянно недоволства, поучава всеки око-
ло себе си, а сам не живее според своите поучения и 
така нататък. Но когато човек започне да се занимава 
със себе си, тогава започва да обръща внимание не на 
външното, а на своите вътрешни причини, защо имен-
но така, а не иначе възприема и реагира на заобика-
лящия го свят. Започва да разбира защо се поддава на 
тези външни провокации и как да отклонява своето 
внимание от множеството свои егоистични желания, 
обиди, агресията от Животинското начало, научава се 
да го превключва към Предна си същност, дълбочин-
ните чувства, извиращи от Душата и как да пребива-
ва на духовна вълна. Когато човек ежедневно, така са-
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мостоятелно се занимава със себе си, без да позволя-
ва на своето Животинско начало да се проявява, то-
гава в медитативните практики пред него се откри-
ва съвършено ново ниво на възприятие. Той започва 
да разбира какво всъщност представлява медитация-
та и да вниква в този необичаен процес. Човек се учи 
да работи и пребивава в съвършено друго състояние 
на съзнание, различно от  бодърстването и съня т.е., 
на практика да усеща разликата в състоянията на съз-
нанието, да разбира света посредством дълбочинните 
чувства, интуитивното Знание, което не се явява про-
дукт на логиката.

И накрая, третият етап е, когато военният летец по 
време на полета на своя свръхзвуков изтребител из-
пълнява бойна задача. Тогава той вече не мисли за 
механизмите на работата в самолета, а просто авто-
матично ги използва. Неговите мисли не са насочени 
към необичайната обстановка, която го заобикаля, за-
щото той вече живее с нея. Летецът усеща всяко едно 
движение на самолета и вниманието му е съсредото-
чено върху главното – изпълнение на бойната зада-
ча. По същия начин е и с човека, който се занимава с 
духовни практики! На този етап той вече превръща 
в навик контрола над своето Животинско начало, ав-
томатично включва механизмите за медитация чрез 
кратки мисловни заповеди и изпълнява медитация-
та изключително с вътрешните си дълбочинни чув-
ства в отсъствието на каквито и да било мисли. Ме-
ханизмът на духовните практики (при сериозна рабо-
та на индивида над себе си във всекидневния живот) 
извежда човека на съвършено друго равнище на въз-
приятие, в това число четвърто, пето или шесто изме-
рение от позицията на наблюдателя на Духовното на-
чало. Той започва да опознава първичния свят на ма-
терията, света на фините енергии, изключително бла-



495

годарение на дълбочинните си чувства, а не с помощта 
на логиката и материалните мисли. Та нали мисълта 
– това е материален продукт, нищо повече. А ето, ду-
ховните, дълбочинни чувства – това  е съвършено дру-
го качество на възприятието, съвършено друг диапа-
зон на всеобхватни Знания, онова, което хората нари-
чат просветление. 

Анастасия: В това състояние придобиваш удивител-
на яснота и точност на възприятието за произхожда-
щите процеси. И после след медитацията, когато се 
опитваш  да предадеш преживяното на другите хора, 
разбираш, че е невъзможно достоверно да  предадеш 
посредством привичните ти образи и асоциации оно-
ва, което си почувствал в тази нова страна. Благода-
рение на това осъзнаваш, че в твоя всекидневен жи-
вот има съществена разлика между реалните проце-
си и игрите на ума – асоциациите, с които оперира ло-
гиката от позицията на материалистичното възприя-
тие на света. И когато започнеш да опознаваш всичко 
това на практика, докосвайки се до истинската реал-
ност, то напълно осъзнаваш колко е важен всеки един 
твой ден проведен в работа над себе си и за  какви ми-
сли и дела ежедневно изразходваш своето внимание. 
Та нали всичко това има неизбежни последствия на 
първо място за твоята Душа и Личност!

Ригден: Безусловно, това е така. Животинското на-
чало приспива Личността с различни илюзии, обгръ-
ща съзнанието й с гъст, мъглив воал на материали-
стичното съществуване. Тази мъгла може да се разсее 
само чрез личното духовно израстване на човека, кога-
то той, благодарение на придобития опит, започне да 
разбира каква е истинската реалност. Образно проце-
сът на духовно израстване на човека, неговият само-
контрол и самоусъвършенстване могат да се сравнят 
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със създаването на условия за растежа на семето на 
дърво, посадено в земята. Семето, като част от някога 
съзрелия в атмосферна среда (небето) плод условно е 
Душата, а земята – това са външните земни условия за 
Душата, т.е., нашите мисли и действия в материалния 
свят. Каквито условия създадем (било то засуха, пре-
калено висока влажност на почвата, вледеняване, или  
нормални условия за развитието на семето) за своето 
духовно развитие, такива и резултати ще получим. В 
края на краищата, ако не се грижим за семето, то може 
да загине и тогава няма да има нито дърво, нито пло-
дове. А ако се грижим за семето, тогава то има шанс 
да прорасне от земята и да достигне въздушната сфе-
ра, където вече ще изпитва въздействието на една на-
пълно различна среда, различна от земната. Но в съ-
щото време ще продължи да съхранява своите корени 
в земята и да усеща тяхното въздействие, но не така, 
както преди, а по един различен начин. С други думи, 
по време на своя човешки живот в трето измерение 
Личността има възможност да се развие духовно и да 
достигне сливането с Душата, а това означава да оти-
де във Вечността. Разбира се, „семето“, „земята“, „дър-
вото“, „небето“, „познанието“, „развитието“ – това са 
просто думи, човешки асоциации, защото, както пра-
вилно отбеляза, когато човек на практика започне да 
прониква и да опознава другия свят, той разбира мно-
го повече, отколкото може да изрази с думи.

Така че медитацията – това е инструмент, с помощта, 
на който се включва в работа системата за духовна на-
вигация на сложната човешка конструкция. Това по-
мага да се коригира посоката на движение към край-
ната цел (духовно освобождение), да се избегнат раз-
личните отклонения на пътя, и да се подобри качест-
вото на движение. А тъй като човека – това е жива 
енергийна конструкция, вследствие на използване-
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то на толкова надеждни инструменти се осъществява 
нейното усъвършенстване, благодарение на духовното 
развитие на самия управляващ – Личността.

Анастасия: Да, в съвременната наука все още е нали-
це неразбирането на цялата важност на процесите, ко-
ито протичат в състоянието на медитация.

Ригден: Е, учените все още дори считат самата меди-
тация за състояние на „спокойно бодърстване“, наблю-
давайки човешкия главен мозък, с помощта на достъп-
ните за тях съвременни технологии, особения често-
тен ритъм – алфа ритъм, който е най-силно изразен в 
областта на тила (до епифизата (епифизната жлеза)). 
Обикновено се приема, че алфа ритъмът съответства 
на ритмичните потенциални колебания с честота от 8 
Hz до 13 Hz (средна амплитуда от 30-70 �V ). Въпре-
ки че реално по време на медитация този диапазон се 
простира от 7 Hz до 13 Hz. Следва също да се отбеле-
жи, че когато човек допуска мисли и им отделя от вни-
манието си, този ритъм намалява амплитудата на ко-
лебанията, т.е. отслабва или изцяло изчезва и се заме-
ня от друг ритъм.

Анастасия: От 7 до 13... много любопитни показате-
ли, особено ако направим някои сравнения. Интерес-
ното е, че 7 и 13 са значими числа в митологията на 
много народи. В символиката на тайните знания сед-
мицата посочва седмото измерение, важно за човека 
в духовен план. В митологията това число е свързано 
с характерните идеи за Вселената, използвано е като 
основно числово обозначение в описанието на светов-
ното дърво, пълния състав на божествените пантео-
ни, универсална характеристика на почти всичко, ко-
ето се изчислява в митологичния космос сред различ-
ните народи по света. Интересно е също, че при из-



498

пълнението на определени духовни практики, меди-
тиращият понякога наблюдава процеси и явления, ко-
ито асоциативно са отразени в основата на някои ми-
тове. Очевидно в древността, за да се предаде на бъ-
дещите поколения по някакъв начин духовният опит, 
хората са фиксирали най-значимите моменти с асоци-
ативни образи в същите тези митове, легенди, прит-
чи и приказки.

Ригден: Абсолютно на място отбеляза, че в някои ме-
дитации пред хората се открива, така да се каже, не 
съвсем обичайното устройство на този свят. Как това 
може да се обясни на тези, които не знаят за същест-
вуването на процесите в невидимия свят? Само с по-
мощта на асоциации, които са разбираеми за слуша-
телите. В крайна сметка, митологията на народите по 
света е опит на хората да запазят знанията за видими-
те и невидимите светове, информация за миналото и 
духовния опит на човечеството в разбираеми за след-
ващите поколения асоциативни форми.

Анастасия: А числото 13?! В действителност, освен че 
означава пълен кръг на силата (12+1), още се явява и 
специално число, например, в пространството на гео-
метрията. Вие ни разказахте веднъж за пряката връз-
ка между геометрията и физиката в разговор за геоме-
трията на пространството във Вселената. Тогава спо-
менахте за знанията по геометрия, които много отдав-
на са били дадени на хората, включително и за полу-
правилните многостенници в триизмерното простран-
ство.

Към тях се отнасят и така наречените днес 13 архиме-
дови тела. Знаете ли,  невероятното е, че преди тол-
кова време, още в училище, сме изучавали тази тема. 
Сега си спомням следното определение: полуправил-
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ните многостенници – това са многостенници, чиито 
страни представляват правилни многоъгълници, а 
многостенните ъгли при върховете им са симетрични. 
Но едва много години по-късно започнах да гледам на 
тези познания, след вашия разказ, от съвсем различ-
на гледна точка, с погледа на изследовател. Все още 
от главата ми не излиза това, в каква сложна и хармо-
нична в сакралния смисъл на думата последовател-
ност вие поставихте тогава 13-те архимедови тела!

 
Рисунка 60. Изконна схема на разположение на  

13-те полуправилни  многостенници.

Всъщност, в този порядък се наблюдават всички ос-
новни символи и знаци, както и схемата на цялостна-
та картина под формата на наклонен кръст, състоящ 
се от самите фигури, при това с отбелязани четирите 
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Същности и центъра усъвършенстващ простите прос-
транствени форми към по-сложни. Хората обаче раз-
полагат всички тези полуправилни многостенници по 
малко по-различен начин, позовавайки се на трудове-
те на древногръцкия учен Архимед. Но днес не е тай-
на, че откритието на тези знания се приписва само 
на неговото име. Като правило, типичната за такива 
случаи препратка към доказателствените трудове по 
този въпрос на дадения учен от древността са загубе-
ни. Бях заинтригувана откъде Архимед би могъл да 
знае за тези 13 фигури?

Архимед произлиза от благородно семейство, сам се 
обучавал в областта на различни науки, включително 
и геометрия. В най-големия през този период културен 
център – египетския град Александрия (който тогава 
е бил под властта на гърците), както е известно, вече 
е била създадена прочутата Александрийска библио-
тека (Александрийски музей). Тя се е явявала най-ви-
сшето образователно учреждение с международно зна-
чение и е съхранявала уникални древни книги (свитъ-
ци) от различни страни. Известно е, че впоследствие 
Архимед е работил в нея. Поинтересувах се в истори-
ческите източници, къде още се споменават подобни 
знания за многостенниците и пространствените фи-
гури в тези времена или дори по-рано. Както ми пре-
поръчахте, погледнах в писмените предания на хети-
те (индоевропейски народ, който живеел в централна-
та част на Мала Азия през II хилядолетие пр. н. е.), ко-
ито от своя страна заимствали тези математическите 
знания от вавилонците. Тоест грубо казано, петнаде-
сет века преди древногръцките математици Питагор, 
Евклид, Архимед на хората вече са били известни све-
дения като, степенуването на числа, таблиците с ква-
дратни и кубични корени, формулите за изчисление 
лицето на триъгълника, трапеца, окръжността, обе-
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ма на куба, паралелепипеда, конуса, обикновената и 
пресечена пирамида и други тригонометрични фигу-
ри. Всъщност, хората притежавали всички тези позна-
ния от най-дълбока древност. Съдейки по монументал-
ното строителство, от тях са се възползвали и древни-
те египтяни, шумерите, индийците, жителите на Цен-
трална Америка, както и други древни народи.

Аз също препрочетох информацията за звездообраз-
ните многостенници, по-специално за телата на Кеп-
лер - Пуансо, така наречения звездообразен октаедър, 
който повторно бил открит за съвременното човечест-
во от известния учен Леонардо да Винчи. Смятало се 
е, че на хората самата природа е подсказвала форми-
те. Но вие сте прав, какви са тези форми? Това дейст-
вително са същите символи и знаци! Същия този при-
мер на триъгълник, пирамида, куб, звезда и така на-
татък. Сега разбирам по-дълбоко не само принципа на 
въздействие на работните знаци, но и защо и как се е 
използвала една или друга символика за по-точното 
предаване на определена медитативна техника.

Рисунка 61. Звездообразен октаедър на Леонардо да Винчи.
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Рисунка 62. Звездообразни многостенници:  

телата на Кеплера - Пуансо

Сега хората са в състояние да разширят познанията 
си в областта както на макро, така и на микрокосмо-
са, да изследват природата на равнището на молекул-
ния строеж, атомите, по-фината организация на ми-
кросвета. Изненадващо е, че всичко е физика, всич-
ко е вълна, фиксираща определена форма на същест-
вуване! Нека например да вземем ледените кристали 
или планинския кристал (кварц). Те често приличат 
на заострен молив, т.е. имат формата на шестоъгъл-
на призма с връх във формата на шестоъгълна пира-
мида.

Всичко в материалния свят има определена простран-
ствена позиция. Също започнах да се интересувам и 
от сведенията за опитите свързани с влиянието на зву-
ковите вълни върху малките частици, в частност вър-
ху сухия пясък, разположен на повърхността на ви-
брираща плоча.

Поразително е, че под действието на вибрация пясъ-
кът започва да се подрежда в различни геометрично 
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правилни форми. И тяхната форма зависи от честота-
та на звука! Ще изясня за онези читатели, които не са 
запознати, че тези модели се наричат фигури на Хлад-
ни, от фамилията на своя откривател – немски учен, 
работещ в областта на експерименталната акустика в 
края на XVIII – началото на XIX век. Днес резултати-
те от изследванията му са използвани за изучаване на 
собствените честоти на диафрагмите на телефоните, 
високоговорителите и микрофоните.

Рисунка 63. Фигурите на Хладни. �еометрически орнаменти 
на фините частици след въздействието на звукова вълна с 

определена честота.

Ригден: Звука и геометрично правилните знаци – 
това е вече областта на чистата физика, а това озна-
чава и първата стъпка в областта на постиженията от 
човечеството в тайните на глобалния Звук и работни-
те знаци. В действителност, това са открития на науч-
на основа на това, което е било известно на хората от 
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древни времена и е въплътено в традициите и преда-
нията на различните народи.

Анастасия: Да, как може да не си припомним уни-
калните сведения за Първичния Звук, за които вие 
споменахте, когато разказвахте за Граала, своеобра-
зен „пропуск“ към духовния свят – светът на Бога. Аз 
ги фиксирах в книгата „Сенсей IV“. Вие тогава споме-
нахте, че формулата на Първичния Звук се състои от 
определени работни знаци. Тяхното активиране води 
до проявлението на свръхсили – съчетание между 
Първичния Лотос и Аллат. Когато мислиш за това от 
гледната точка на вече известните Знания, например, 
в областта на физиката, геометрията на пространство-
то, глобалното време, подредената информация (фун-
даменталните информационни блокове), тогава много 
по-добре разбираш дълбочината на тези Знания, кои-
то вие предоставихте на света.

Ригден: Всеки, който безстрашно прониква в дълби-
ните, рано или късно се среща с Истината. Пребива-
вайки на повърхността може да наблюдавате един-
ствено изкривеното отражение на това, което се крие 
в дълбините ...

Анастасия: Да, за да се опознае Истината, е необхо-
димо да се проникне в нейната дълбочината, което е 
възможно само от позицията на Наблюдателя на Ду-
ховното начало. Както казват мъдреците, за да се по-
знае Истината, трябва да забравим за себе си... Също 
бих искала да кажа няколко думи за природните 
фрактали (латинската дума fra�tus – раздробен), тези 
геометрични повтарящи се фигури, за които спомена-
хте в една от беседите. Фракталите – това е наистина 
един удивителен свят на неочаквани пространствени 
структури и форми, красота и хармония! Аз разширих 
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познанията си по тези въпроси. Колко много все още 
не зная за света и колко увлекателен и полезен е сами-
ят процес на познанието.

 
Рисунка 64. Множеството на Жюлиа

Фракталът – това е геометрична фигура, в която един 
и същи мотив се повтаря в последователно намаляващ 
мащаб. В действителност, в природата често се случ-
ва да се повтарят едии и същи по структура елементи. 
Това може да се види чрез увеличаване или намаля-
ване на обекта на изследване произволен брой пъти. 
Самоподобността е едно от свойствата на фрактали-
те, те се намират в много обекти, системи и природни 
структури. Например в снежинките, облаците, пламъ-
ка, турбулентния поток на водата, короните на дърве-
тата, ДНК, човешката кръвоносна система, и така на-
татък. Фрактали са открити в много природни явле-
ния и процеси. Това е съвсем друго ниво на сложност 
на геометрията в пространството, но както разбирам, 
далеч не най-сложната, като се има предвид това, ко-
ето вие сте ни разказвали.

Както посъветвахте, аз се поинтересувах и от съвре-
менните научни постижения в областта на фрактална-
та геометрия. Оказва се, че фракталните модели сега 
широко се използват в много области на различните 
науки. Например в химичната кинетика (от гръцка-
та дума „kinetikos“ – „движение“). Като се има пред-
вид, че тази област на физическата химия е свързана 
и с биологията, както и с други области на природни-
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те науки, представям си колко е огромно количество-
то материал за изследване, включително и в областта 
на медицината. Фракталните модели също се използ-
ват при създаването на антенни конструкции, в облас-
тта на компютърните науки, подобряване на трафи-
ка, компресирането на данни и много по-компактното 
съхранение на информацията, дори учените ги смятат 
за алтернативното бъдеще на съвременния интернет.

Освен това, фракталните модели се използват в об-
ластта на ядрената физика и астрономия за изслед-
ване на елементарните частици, процесите на Слън-
цето, разпределението на галактиките във Вселената. 
Всъщност, фракталните свойства се срещат и в спи-
раловидното движение на енергиите, на което някога 
акцентирахте нашето внимание. Намерих това в кос-
вените потвърждения, когато физиците са наблюдава-
ли поведението на фракталните клъстери във външ-
ните електрически и магнитни полета с образуването 
на спирала, както и турбулентните потоци. Големи-
те вихри генерират по-малки вихри, а те от своя стра-
на, още по-малки и такова деление на спираловидни-
те енергии се наблюдава до тези видими предели, ко-
ито технически са били достъпни за учените.

Ригден: Когато човек търси, той наистина намира 
повече, отколкото е очаквал да намери. Знанията за 
фракталите са много по-древни отколкото съвремен-
ните хора могат да си представят. Просто в човешкото 
общество се случва обичайния процес на заимстване 
на знанията, тяхното скриване, преименуването им, 
обичайните игри на суета от поколение на поколение, 
от век на век.

Анастасия: Да, четох за алгебричните фрактали на 
Нютон…
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Ригден: Е, това не е най-интересното в историята... 
Спомни си за Серпинския триъгълник – фрактал, 
предложен от полски математик в началото на XX 
век.

 
Рисунка 65. Фрактал «Триъгълник на Серпински».  

Процес на изграждане на фрактала в триъгълника по пътя 
на делението на четири равни равностранни триъгълника.

Анастасия: А, това ли е този триъгълник, в който 
може да се наблюдава процеса на повторение на иден-
тични триъгълници на плоскостта до безкрай?

Ригден: Точно така, т.нар. рекурсия, от латинската 
дума „re�ursio“ – „възвръщане“.

Анастасия: Да, четох. Спомням си, как ме заинтри-
гува вашето обяснение за снежинката на Кох, когато 
обяснявахте този математически процес от позиция-
та на задълбочената физика. Още тогава започнах да 
търся повече информация за тази снежинка и пара-
лелно с това намерих друга информация, включител-
но и за този триъгълник.
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Рисунка 66. Фрактал «Снежинката на Кох».

Два примера за процеса на преобразуване линиите 
в снежинка по начина на многократното им разделя-
не на три равни части и замяната на средната част 
с нови две.

Това наистина беше интересно откритие за мен, ко-
гато съпоставих всички тези природни геометрични 
форми на материалния свят с изконните Знания за 
работните знаци и процесите, свързани с духовното 
развитие на човека, както и със знаците и символите, 
които намерих интересувайки се от археологическото 
минало на човечеството. Включително и тези, които в 
древните времена представителите от различни кул-
тури са нанасяли върху скалите, на керамичните съ-
дове, предназначени за магически, ритуални,  свеще-
ни обреди и така нататък...

 
Рисунка 67. Фрактали в изображенията на Триполската 

цивилизация:
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1) триъгълника на Серпински, приведен, като сравнение;
2) изображения на триполска керамика (VI – III хил. пр. н. 
е.; Древна Европа): представено е схематично духовното 
развитие на човека, благодарение на силите на божест-
веното женско начало – Аллат (триъгълника с върха на 
долу), изход в други измерения.

Ригден: Нищо сложно няма в това. Ако вземем симво-
лите и знаците на тази триполска или древноегипет-
ската цивилизация и ги сравним с информацията за 
паралелните светове, за тунелирането, за медитация-
та „Астрални огледала“...

Анастасия: За тунелирането, медитацията „Астрал-
ни огледала“?! Ама, разбира се, рекурсията във физи-
ката! Какво е астрален тунел? Това е класически при-
мер за безкрайна рекурсия, само че в друго измере-
ние... Две огледала, поставени едно срещу друго обра-
зуват два коридора от затихващи отражения на огле-
далата – това е известен в областта на физиката при-
мер за безкрайното повтарящ се фрактал. И ако отче-
тем, че в много случаи древните орнаменти действи-
телно повтарят геометрията на пространството, то се 
оказва, че древните цивилизации са били наясно дори 
повече от нас с всички тези процеси, при това от пози-
цията на практиката, а не на теория!

Ригден: Просто в съвременния свят повечето хора са 
забравили за основната си цел, за какво са им нужни 
тези знания, тъкмо затова всичко се превежда в ма-
териалистичното русло на разбиране на света. Защо 
дори учените, които работят с материали, процеси и 
явления, които се явяват част от общото цяло, не спи-
рат да си задават въпроса: „Какъв е смисълът на жи-
вота ми?“. А в крайна сметка и научният труд може да 
помогне на учения да разбере духовните аспекти, ако 
разбира се, човек се занимава в своя живот със свое-
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то духовно самоусъвършенстване. Много хора живе-
ли в древните времена, дори без да притежават така-
ва подробна информация за материалния свят, как-
то съвременните учени, но притежавайки духовните 
знания, разбирали най-важното: какво представлява 
земният свят и как да управляват самите себе си, как 
да излязат отвъд неговите предели, за да достигнат 
духовния свят.

Огледалните отражения, навлизането, било в 
посока макрокосмоса или микрокосмоса на ма-
териалния свят води до взаимно проникване, 
раждащо в човека като Наблюдател вътре в сис-
темата усещане за безкрайно подобие на част 
от цялото. Но тези чувства са илюзорни, тъй 
като материята е временна и ограничена в 
своето проявление. Истинската вечност за чо-
века се крие само в Душата – в това безкрайно 
малко, което съдържа в себе си изхода към без-
крайно голямото, образуващо в техните пре-
сечни точки област на взаимно привличане и 
взаимно проникване. Точно това е истинското 
безкрайно, подобие на част от цялото.

Анастасия: Да, вашите думи са самата – Истина. 
Сега в мен възникна такова вътрешно чувство, някак-
во дълбочинно разбиране, че именно в това са заклю-
чени основните закони на Вселената. Интересно със-
тояние: ясно разбирам, но това осъзнаване идва сякаш 
от Душата, чувството е такова, че не е възможно да се 
обхване цялата негова мащабност само с логика.

Ригден: Такова нещо може да се постигне само чрез 
дълбочинните чувства, произтичащи от Духовното на-
чало. Няма друг начин. В края на краищата, конструк-
цията на човека в шестте измерения е създадена като 
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най-удобната форма за опознаване на света от новата 
Личност, независимо дали е имала възможността да 
узрее духовно и да се свърже със своята Душа. Искам 
да подчертая, че конструкцията е създадена именно за 
познаване на света, а не за „вечен живот“ в матери-
алното тяло. Нашето физическо тяло – това в действи-
телност е само част от конструкцията, която се намира 
в трето измерение! Просто именно от него новата Лич-
ност започва своя процес на познание.

Можем да кажем, че всеки човек има потенциален за-
родиш на учен. Просто на първо място е важно да се 
научим да разбираме този свят от гледната точка на 
Наблюдател от Духовното начало, тогава и епохални-
те открития няма да ни накарат да чакаме. Днес хора 
не виждат и не разбират много неща, дори с наличие-
то на съвременната техника. Те не могат да обхванат 
с материалистичното си мислене голяма част процеси, 
тъй като се опитват да наблюдават и съдят за явлени-
ята намирайки се в твърде ограничената система на 
третото измерение (на физическото си тяло, на Земя-
та, и така нататък), а не и извън нея. Въпреки че все-
ки има тази възможност – да опознае света от позици-
ята на Наблюдател от Духовното начало. Работата на 
древните структури на главния мозък в момента на 
изпълнение на духовни практики, съприкосновение-
то с духовния свят и постижението на тайните на Все-
лената не ще замениш с никаква техника.

Анастасия: Това е вярно. Всъщност, всеки човек по 
някакъв начин е учен, изследовател, независимо от 
своята професия. А и във всяка професия кое е най-
важното нещо? Да бъдеш Човек тук и сега във всяко 
едно отношение и да работиш предимно върху себе си. 
Тогава и резултатите от тази вътрешна качествена ра-
ботата ще се отразят върху външния живота на човека 
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и помощта, която оказва на другите хора. И ако тези 
хора се окажат по-голямата част в обществото, то и са-
мото общество ще бъде различно, тъй като всяка част 
се явява носител на свойствата на цялото.

Ригден: Безусловно... Но да се върнем на темата за 
медитацията като изменено състояние на съзнание-
то. Разнообразието от мозъчни честоти, както и на об-
кръжаващия свят, далеч не са изучени достатъчно, въ-
преки че науката към днешна дата вече има някак-
ва представа по този въпрос. Човек има свое собстве-
но енергийно поле, което генерира определено излъч-
ване. Дори ако се изследва конструкцията на човека 
в трето измерение може да се намерят много интерес-
ни особености. Дори черепът се явява добър резонатор 
на различните честоти. Между другото, човекът жи-
вее на планетата Земя, която също има свое собстве-
но енергийно поле. Атмосферата, или по-точно йоно-
сферата (един от най-горните слоеве на земната ат-
мосфера, разположени на повече от 50 км) е огромен 
сферичен резонатор, проводник на вълни със собст-
вена електропроводимост, където постоянно протичат 
процеси на йонизация и рекомбинация (от латинското 
„re-“ – представка, означаваща „подновяване, повто-
рение“; „�ombinatio“ – „връзка“, „съединение“).

Човек живее в кухината на този обемен резонатор, 
който, разбира се, по един или друг начин оказва оп-
ределено влияние върху неговата енергийна структу-
ра. Външната граница на йоносферата, както си спом-
няш, се явява и най-външната част на земната магни-
тосфера, същия този „екран“, който предпазва пла-
нетата от космическите излъчвания. Благодарение на 
йоносферата, същите радиовълни се разпространя-
ват на големи разстояния отражавайки се многократ-
но между нея и земната повърхност. Мълниите, гене-
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риращи нискочестотни колебания, когато влизат в ре-
зонанс с молекулите на атмосферата, могат да генери-
рат в йоносферата незатихващи колебания с опреде-
лен характер, които многократно опасват планетата.

Анастасия: Точно както мислите на човека при доми-
нация на Животинското начало. Тези „електрически 
заряди“ понякога резонират така, че възникват ужа-
сяващи незатихващи колебания, които след това се 
въртят се в главата цял ден в един порочен кръг.

Ригден: И така, какво всъщност представлява ре-
зонансът? Думата резонанс идва от латинската дума 
„resono“, която означава „звуча в отговор“, „отклик-
вам. Това е отклик! Явлението резонанс не е просто, то 
се отразява на звуковите, електрическите, механични-
те и други колебателни процеси. Помниш ли, някога 
разказах как Никола Тесла изобретил прибор, извес-
тен днес като „резонанс - трансформатор на Тесла“, с 
помощта, на който демонстрирал светлинното излъч-
ване на своето тялото посредством високочестотни то-
кове? Впоследствие неговата разработка била усъвър-
шенствана от съветския изобретател Семьон Кирли-
ан. Благодарение на това днес хората могат да наблю-
дават т.нар Кирлианов ефект, който позволява да се 
улови светлинното излъчване, един вид ореолът око-
ло различните биологични и неорганични обекти, по-
ставени в променливо високо честотно електрическо 
поле.

Анастасия: Разбира се, че си спомням, тогава разка-
захте и за още един интересен експеримент: как от 
живо листо, откъснато от дървото, изследователите 
отрязват една част, а листа поставили в това поле и 
видели, че на снимката се е появил фантомен образ на 
мястото на отрязаната част от листото. В действител-
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ност, казано на наш език информационната структура 
на целия лист се е запазила, въпреки че от него е била 
отстранена физическа част. Тогава започнах да раз-
ширявам познанията си по тези въпроси. Честно ка-
зано, намерих много интересни неща, включително и 
информация за това, че сега се проучват възможност-
ите за използване на този феномен при диагностици-
рането на заболявания и различните психо-физиоло-
гични състояния на човека, тъй като е установено, че 
характерът на това излъчване зависи от състоянието 
на изследвания обект.

Ригден: Това, че тези неща се изучават сега, е забеле-
жително. Само че съществена стъпка в това отноше-
ние може да бъде направена само тогава, когато учени-
те придобият поне обща представа за енергийната чо-
вешка структура, тъкмо тогава ще открият нови пъти-
ща към още по-перспективни насоки за изследвания. 
Така че, както е известно, резонансните колебания са 
най-ясно изразени в близост до възбудителите на тези 
колебания. А какво представляват самите те? Това е 
изменение на състоянието на средата, смущения, ко-
ито носят в себе си енергия. С други думи, изменение 
на средата,  случващо се за сметка на въведената ин-
формация в нея. Така е и по отношение на човешки-
те мисли. Когато се появяват мисли и концентрираш 
върху тях своето внимание, това активира определе-
ни емоции в теб. И когато тази информационна про-
грама (мислите) влиза в резонанс с нововъзникващи-
те, благодарение на тези мисли и емоции, тогава и въз-
никват тези „незатихващи колебания“, които прико-
вават върху себе си вниманието на човека. Често това 
се случва, когато страничните Същности атакуват Ли-
чността. Но всичко това е следствие основно на човеш-
кия избор! Човекът практически не следи този процес 
и неговите причини. Например, сутрин може да се по-
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яви някаква мисъл, на която той отделя вниманието 
си. А вечерта да нахлуят съответстващите на тази ин-
формационна програма емоции, въпреки че самият чо-
век вече е забравил за тези мисли. Но програмата вече 
е била активирана от него, благодарение на силата на 
неговото внимание към нея. А тя от своя страна акти-
вира мислите, които резонират с емоциите, създавай-
ки по този начин, както ти казваш, ужасяващи неза-
тихващи колебания. Не е изненадващо, че след това се 
въртят в главата в един порочен кръг през целия ден.

Всичко в света е взаимосвързано и нищо не изчезва 
безследно. В същия този гигантски йоносферен резо-
натор под влиянието на бягащите вълни с равна чес-
тота и интензивност, които се движат в противополож-
на посока, възникват така наречените стоящи вълни. 
Пример за вибрациите на стоящата вълна може да 
послужи този същия експеримент с фигурите на Хлад-
ни, когато по края на метален диск, на който е наси-
пан пясък, преминават с лък. Възникващият звук пре-
дизвиква стоящи вълни в диска, от вибрациите, на ко-
ито се образува определена геометрична фигура. При-
мер за стоящи вълни в природата са колебанията в йо-
носферния резонатор, известни днес като вълните на 
Шуман, а производният ефекта на резонанса – резо-
нанс на Шуман. Съвременните учени изчислили, че 
резонансът на Шуман е честота от 7.83 Hz и от там на-
правили извод, че вълните резонират в сходен диапа-
зон от честоти в главния мозък на човека, включител-
но и с честотите на алфа ритъма.

Като цяло, този честотен диапазон изобщо не е тол-
кова прост, колкото хората предполагат. Но, както се 
казва, само да имаха желание да го проучат по задъл-
бочено. Та  нали сега вече съществува разбирането, че 
за алфа ритъма са характерни различни модулации и 
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че за редуването в амплитудата на усилващите и за-
тихващите вълни (вретената) са характерни „спон-
танните“ промени. Между другото, бих искал да отбе-
лежа, че в такива изменени състояния на съзнанието, 
като например, състоянието на съня, в който възник-
ва делта ритъмът с честота от 1 до 4 Hz, се генерират 
вретена в ядрата на таламуса (зрителния хълм, основ-
ната част на продълговатия мозък), или по-скоро в не-
говите ретикуларни клетки... 

Анастасия: С други думи, в продълговатия мозък. 
Имайки предвид това, което неотдавна разказахте за 
промеждутъчния мозък обяснявайки медитацията за 
четирите Същности, се получават много интересни 
сходства. В края на краищата, таламуса като основна 
част на продълговатия мозък се явява главен субкор-
тикален (подкорков, разположен под кората) център, 
в който постъпват импулсите на всички видове чувст-
вителности, където всъщност се осъществява техни-
ят анализ и синтез, а след това и преразпределянето в 
различните участъци на главния мозък. Същото рети-
куларно ядро на таламуса е свързано с новата, старата 
и древната кора на главния мозък, с други таламусни 
ядра. Названието таламус произлиза от гръцката дума 
„thalamos“, която означава „стая за почивка“. Нарича-
ли са го така, все едно са знаели предварително за това 
място в главния мозък, където е налице промяната от 
едно състояние в друго, така да се каже, преобразува-
нето на фините енергии в груба вълна. Е, ретикуларна-
та формация като цяло (от латинската дума „reti�ulum“ 
– „мрежа“, „formatio“ – „образувание“) – това изобщо си 
е универсална система. Неслучайно я наричат „мозък в 
мозъка“. Тя е свързана с главния и гръбначния мозък.

Ригден: Освен това се изучават и други ритми, които 
работят на същата честота, както и алфа ритъма, но 
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имат различна форма на вълните, те се засичат вече 
в други области на мозъка. Например, честотния об-
хват на т.нар. от учените мю-ритъм съставлява 7-11 Hz 
(форма на вълните на електроенцефалограмата напо-
добява гръцката буква � (мю)). Интересното е, че днес 
науката вече разглежда предположението, че мю-ри-
тъма е едно своеобразно отражение на дейността на 
координираната работа на огледалните неврони...

Анастасия: Да, спомням си този паметен разговор с 
вас в средата на 90-те години за огледалните неврони. 
Но колкото и да се опитвах да намеря тази информа-
ция в библиотеките, тя отсъстваше. И вече много годи-
ни по-късно в медиите се появиха съобщения за тези 
уникални експерименти, за които вие споменахте. В 
тези експерименти учените, изучавайки работата на 
командните неврони при маймуните, активиращи се 
при извършването на определени действия от живот-
ните, случайно открили така наречените огледални 
неврони, които също са се задействали, когато май-
муните наблюдавали познато действие. С други думи, 
огледалните неврони са се активирали, както когато 
самата маймуна  яла фъстъци, въпреки, че всъщност 
в този момент тя само гледала как друга маймуна яде 
фъстъци. Освен това се е появила информация не само 
за резултатите от подобни експерименти върху живот-
ни, но и сведения за експерименти с хора. Стана ми 
интересен и вашият разказ за природата на произхода 
на емпатията (от гръцката дума „empatheia“ – „съпре-
живяване“) – емоционална отзивчивост от страна на 
един човек към чувствата на друг човек. Така наре-
чените от учените механизми за разбиране на чуж-
до съзнание. И имайки предвид всичко казано от вас, 
това просто показва липсващите парченца в цялост-
ната картина на това явление. Вашите сведения са на-
истина уникални, те определят вектора на целенасо-
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чени изследвания с потенциал за удивителни, еволю-
ционни открития с общочовешко значение.

Ригден: Като цяло, темата за огледалните неврони 
крие в себе си много интересни неща. Но тя ще бъде 
достъпна в пълния си обем само тогава, когато чове-
чеството достигне до фундаменталните концепции за 
невидимата природа на човека, до възможностите за 
разширено възприятие на информацията чрез измене-
ни състояния на съзнанието, по-специално чрез раз-
лични духовни практики и медитации, насочени към 
духовно развитие.

Анастасия: Това ще бъде сериозна еволюционна 
стъпка в развитието на науката, която ще доведе до 
разбирането на механизмите на телепатията, бърза-
та адаптация на човека в различни условия, включи-
телно и в космическата среда, паралелните светове и 
другите измерения, както и механизмите за предвиж-
дане, моделирането на събития и действия.

Ригден: Огледалните неврони за науката – това е 
само една малка стъпчица по пътя, който в бъдеще 
може да доведе до разбиране на реалните механизми в 
общата конструкция на човека: как именно човек въз-
приема информацията, чувствата и емоциите на дру-
гият човек още преди получаването на вербална или 
визуална информация за него. Но, разбира се, това е 
възможно само при условие, че това човечество има 
все още бъдеще.

Анастасия: Да, човешкият избор… Всичко зависи от 
него.

Ригден: Невронната активност има само отчасти 
електрически характер. Много от  мозъчната дейност 
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хората все още не разбират и „не виждат“, защото все 
още не разполагат с такива измервателни уреди, кои-
то биха могли да измерят по-фините енергии от други-
те измерения. Въпреки че, ако говорим за най-добрият 
инструмент по отношение на познаването на невиди-
мия свят, това безусловно се явява самият човек, който 
е надарен със способността да прониква в други свето-
ве и измерения...

Анастасия: С други думи, човек може да постави за-
дача и да получи готов отговор или резултат, без да 
осъзнава всички подробности и тънкости на явлени-
ята съпровождащи този процес, както и механизми-
те му на действие. Тоест, казано на езика на учените, 
да получиш практически резултат, заобикаляйки те-
оретичните изчисления. Въпреки че за самите учени, 
много от които се смятат за материалисти, това със си-
гурност ще звучи като безсмислица.

Ригден: Е, това е равносилно на разбирането – как-
во е вярата: антоним или синонима на думата знание? 
Вяра без знание поражда съмнения. Съмнения-
та изключват разбирането на Истината. Нераз-
бирането на Истината прави вярата безсмисле-
на и празна. Та нали знанията изключват съм-
ненията, защото дават разбирането за Истина-
та. Разбирането на Истината изпълва вярата 
със знание. И само вярата, изпълнена със зна-
ние е истинска вяра.

Анастасия: Така се случва в живота. На практика 
вече неведнъж се сблъсках със случаи, когато човек се 
опитва да направи цял комплекс от различни медита-
ции, но не иска сам да се промени, не се занимава със 
себе си, оставайки егоистична натура, желаеща удо-
влетворение на своята значимост във всичко, налагай-
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ки личната си власт над всеки. Такива хора често из-
питват съмнения, горделивост и неразбиране на прос-
тите истини. Но съм виждала и други хора, които еже-
дневно се стараят да работят над себе си и резултатът 
от самите медитации е съвършено различен. Стремей-
ки се всеки ден да бъдат истински Човеци, занимавай-
ки се със саморазвитие и духовни практики, те започ-
ват да разбират безмълвното Знание, намирайки ис-
тинската вяра. Така че именно заради тези хора, при-
тежаващи духовно трудолюбие, ми се иска да разка-
жете за една от фундаменталните медитации – „Пи-
рамида“.

Ригден: По този повод има една древна източна мъд-
рост, която гласи: ако един човек в живота е победил 
много хора сражавайки се, а друг в живота е победил 
единствено себе си, то вторият има по-значима победа 
от първия. Така че, за човека е много важно да победи 
самия себе си, отколкото всички други хора.

Надявам се, човек да разбере по-задълбочено медита-
цията „Пирамида“ имайки предвид изложените зна-
ния. И така, както вече казах, от позицията на На-
блюдател от висшите измерения структурата на чо-
века изглежда доста по-различно от тази в триизмер-
ния свят (с ръце, крака, глава и тяло). Тя представлява 
сложна форма приличаща  на пресечена четиристен-
на пирамида с отделен връх, ако, разбира се, я свър-
жем с най-близката асоциация, понятна за начина на 
мислене на жителя на триизмерния свят. Благодаре-
ние на медитацията „Пирамида“ човек може да почув-
ства своята енергийна структура, свързана с четирите 
Същности, да разшири своето възприятие, но най-ве-
че, да почувства своята Душа.
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Желателно е медитацията „Пирамида“ да се изпъл-
нява в седнало положение в поза лотос или просто с 
преплетени крака „по турски“, разполагайки ръцете с 
дланите надолу върху своите колене. Обаче, ако човек, 
поради някакви причини, няма възможност да преби-
вава продължително в тази поза, може да изпълнява 
медитацията, например седейки на стол. Най-важно е 
изпълнението на вътрешните духовни процеси, про-
тичащи в човека.

И така, затваряме очи, настройваме се, успокоява-
ме се, отпускаме тялото, освобождаваме ума си от 
мисли, всички преживявания и емоционални избли-
ци. Общо казано, пълноценно навлизаме в изменено 
състояние на съзнанието – медитация. Бидейки в 
състояние на медитация, започваме да разглежда-
ме своята енергийна структура, свързана с четири-
те ни Същности. Т.е. необходимо е от Наблюдателя, 
намиращ се вътре в пресечената пирамида, да почув-
стваме Дясната, Лявата, Задната и Предната същ-
ности като „живи страни“ на пресечената пирами-
да. Тези страни ориентировъчно се намират на разсто-
яние една протегната ръка от физическото тяло.

Анастасия: Образно казано, пред медитиращият на 
разстояние една протегната ръка разстояние се на-
мира живо енергийно поле, в случая условно една от 
стените на пресечената пирамида, да речем Предна-
та. Същото се отнася за Задната и Страничните сте-
ни. Тези полета образуват четириъгълна основа, в сре-
дата на която се намира медитиращият, седящ в по-
зата лотос.

Ригден: Да, тези четири Същности са като граници 
на нашето енергийно поле или, с други думи, на лич-
ното ни пространство. Какво представлява личното 
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пространство? Между физическото тяло и четирите 
Същности има пространство, което варира от крити-
ческите 7 сантиметра до 1 метър. Личното простран-
ство напомня очертанията на овал (както в древността 
са го наричали – „яйце“ или „рибен мехур“), което по 
обем се явява по-голямо от човешкото тяло. По прави-
ло, в тайните писания за знаците и символите услов-
но го означават със символа „овал“.

Ще кажа само, че при всеки човек личното простран-
ство е нестабилно, т.е. постоянно варира в определени 
граници на своя обем. Това зависи от много причини, 
дори от промяната на настроенията в индивида. Но 
хората не забелязват това, естествено и не го разби-
рат, не го виждат с очите си, какво остава да го упра-
вляват заедно със своите  състояния. Но сега няма да 
задълбаваме в това. Трябва да отбележим, че разпре-
делението на енергията в пирамидалната конструк-
ция на човека е малко по-различно, не такова, какво-
то човек го възприема от позицията на Наблюдател от 
третото и четвъртото измерения – чрез енергийни ме-
ридиани на тялото, ръцете, краката. Тук енергията се 
разпределя по сечението на пирамидата, съгласно фи-
зиката и геометрията на пространството от по-висши-
те измерения.

Така че условните страни на пресечената пирамида 
са нашите четири Същности, като душата е заключе-
на в средата на тази конструкция в своеобразен све-
тъл пашкул. Нейното местонахождение е приблизи-
телно в долната третина на конструкцията, а ако се 
ориентираме по физическото тяло, на нивото на слън-
чевия сплит и горната част на стомаха. Впрочем, на 
Изток още от древността Душата в пашкула симво-
лично изобразявали във вид на перла в черупка. Тя 
била символ на скритото от очите на човек духовно 
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развитие, дълбоко във вътрешната му структура, чудо 
на Възраждането. А нейната перлена белота – символ 
на духовна чистота, мъдрост, съвършенство и съкро-
вено знание. Трябва да се отбележи, че това асоциа-
тивно сравнение на Душата с перлата се наблюдава 
във всички световни религии. При индуистите и бу-
дистите перлата е образ на духовно прозрение. При 
християните „безценната перла от водата на кръще-
нето“ е обединена с понятието за Душа и Богородица 
и Нейната духовна чистота. В исляма съществува по-
верие, че перлата се явява едно от имената на Бог и в 
задгробния свят сферите около праведните души  об-
разуват именно перли. Подобни асоциации отчасти са 
свързани с духовното видение, доколкото медитира-
щият по време на изпълнението на определени духов-
ни практики понякога вижда процесите, протичащи 
в областта на Душата, които се асоциират със си-
яние, игра на ярка светлина, произлизаща от Душа-
та, напомняща блясък и преливане на слънчева свет-
лина в седефа на перлата.

Анастасия: Някога вие представихте още една до-
бра асоциация, представяйки обвивката на Душата 
по време на реинкарнация, като сапунен мехур с цве-
товете на дъгата. Аз фиксирах тези знания в книгата 
„Езоосмос“.

Ригден: Съвършено вярно… Сега, когато се запознах-
ме с общите щрихи от конструкцията на човека във 
формата на пресечена пирамида, преминаваме към 
върха, който е отделен от основата. Именно тук, в ус-
ловния връх на пирамидата, който се намира над гла-
вата на човека, се раждат неговите мисли. Ориенти-
ровъчно той се намира на половин метър от върха на 
главата (разстоянието е приблизително, защото у все-
ки човек е индивидуално). Ето така примерно за раз-
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биранията на жителя на триизмерния свят изглежда 
енергийната структура на обикновения човек, прили-
чаща на четиристенна пресечена пирамида с условно 
отделен връх.

Но да се върнем към техниката на изпълнение на да-
дената медитация… И така, трябва да почувствате 
всичките четири Същности. Това чувство прилича 
на това, когато се намираш в обкръжението на чети-
ри съвсем различни човека, които стоят близо до теб, 
и ако затвориш очи и се отпуснеш може да почувст-
ваш присъствието им по лекия натиск в личното си 
пространство. Чувствайки четирите Същности, пре-
минаваме към върха на пирамидата. Там наблюда-
ваме първичния процес на „зараждане“ на мислите 
(които след това се преобразуват чрез центъра на 
какодемона и агатодемона, за който писа в книга-
та „Птици и камък“, така да се каже, придобиват 
материални характеристики), как възникват, пътя 
и движението им, взаимодействията, блокажите. 
Разграничаваме се от тяхното въздействие или по-
просто казано, проследяваме всички тези процеси, а 
след това или максимално ги успокояваме, или на-
пълно се абстрахираме от тях. 

След това оставяме върха на пирамидата и се изди-
гаме на горе, излизаме на нивото на откъснат от 
материалния свят Наблюдател. С други думи, за-
ставаме по-високо от мислите, по-високо от материя-
та, достигаме до състояние на отричане от земното, 
от всичко, което ни свързва като Личност с материя-
та. Често на първите етапи от усвояването на медита-
цията помага представата, че медитиращият излиза 
със съзнанието си от своята пирамидална конструк-
ция, издигайки се високо над нея, наблюдавайки я от 
птичи поглед. Ако използваме съвременните асоциа-
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ции, съзнанието ни там горе все едно се намира във 
вакуум, в безтегловност. Това състояние на Наблюда-
тел от Духовното начало помага да се постигне пълен 
вътрешен покой, разширено състояние на съзнание-
то, безпристрастност към наблюдаваните протичащи 
процеси, позволява да се абстрахираме от материал-
ното тяло и мислите, да изследваме своята енергийна 
структура от нов поглед. По нататък, пребивавайки 
в това състояние на съзнанието наблюдаваме от-
вън своята пирамидална структура и заключената 
в нея Душа. 

След това идва най-съществената част от медитация-
та. Извършваме пряко максималното възможно при-
ближаване на съзнанието (Личността) към Душа-
та, при това осъществяваме това на дълбоко чувст-
вено равнище. Потапяме се (като Наблюдател) през 
върха на пирамидата към вътрешната енергийна 
структура на самата пирамида в самия й център – 
Душата. При изпълнението на тази част от медита-
цията мозъкът често възприема асоциативно това дви-
жение като потъване, както при гмуркане във вода, но 
без характерния при този физически процес натиск. 
Хората, които по природа са особено чувствителни 
към енергийните процеси, особено тези, у които е раз-
вито интуитивното възприятие, при това потапяне за-
белязват дори фазите на постепенното превключване 
на режима на работа на своето съзнание към нови, не-
видими за тях нива на чувствено възприятие. 

И така, необходимо е максимално да се приближим 
към светещият пашкул в центъра на пирамидата, къ-
дето се намира тази частица от духовния свят. А след 
това се докосваме до нея посредством дълбочинните 
чувства. Разбира се, не е възможно изцяло да почув-
стваме Душата и да разберем нейната духовна дълбо-
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чина, докато човек или по точно неговата Личност не 
узрее духовно и не се слее с нея. Но даже това докос-
ване посредством чувствата поражда състояние, кое-
то например будистите наричат докосване до Нирва-
на, други – благосъстояние, божествено блаженство, 
постигане на хармония и така нататък. 

Благодарение на тази медитация може по-дълбоко да 
разберем себе си, своето сложно многоизмерно устрой-
ство, да осъзнаем, че многото мисли се появяват и из-
чезват не по наша „воля“. Но ние имаме възможност 
да ги наблюдаваме, да им влияем или просто да се аб-
страхираме от тях. Най-важното е, че с помощта на 
тази медитация човека като Личност не само ще при-
добива опит и усещане на божественото присъствие, 
но и ще усилва връзката със своята Душа, ще изра-
ботва навици помагащи поддържането на постоянен 
контакт с нея, ще осъзнава на практика, че Душата се 
явява основна и най-важна част от цялата конструк-
ция на човека. Душата – това си ти, но под това се раз-
бира – твоето истинско Аз. И цялата енергийна кон-
струкция в шестте измерения е изградена около нея. 
В тази медитация човек получава опит от съвършено 
различно възприятие на своята действителност, себе 
познава се от позицията на Наблюдател от Духовно-
то начало. 

Времето за изпълнение на дадената медитация е ин-
дивидуално, както и при усвояването на всяка друга 
духовна практика. Съветвам като за начало да се из-
пълнява 20 минути. Може веднъж или няколко пъти 
на ден, както е удобно. Но най-важното е да се изпъл-
нява качествено. По-късно времето за медитация може 
да се увеличи, например, до 30 минути. Но, повтарям, 
най-важното в този процес е не времето, а вътрешни-
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те усещания, духовната работа, дълбоката чувствена 
връзка с Душата.

Анастасия: Тази медитация действително е уникал-
на. Мога да кажа от личен опит, че има съществена 
разлика в усещанията между това, когато започваш да 
усвояваш тази духовна практика и това, когато вече 
имаш натрупан опит с нея. В началото самата техника 
ми се стори необикновена, свързана с нови за мен раз-
бирания за изпълнение на духовна практика, да ка-
жем така, в „геометрията на пространството“, защото 
в нея отсъстваше станалата за мен естествена работа 
с чакрите, както и усещанията за движение на енер-
гията по енергийните меридиани на тялото и така на-
татък. Но тя е интересна тъкмо с това. 

В началото при мен всичко се случваше на ниво пред-
става, защото тогава все още не умеех да навлизам 
пълноценно в изменено състояние на съзнанието. Но в 
последствие в процеса на ежедневна работа с дадената 
медитация у дома, се появиха удивителни усещания. 
Например, започнах да усещам момента на превключ-
ване на състоянията на съзнанието и дълбокото пота-
пяне, възникнаха необикновени усещания за присъст-
вието на Душата, пред които думите бледнеят. Вие сте 
абсолютно прав, трябва всеки сам да придобие собст-
вения си медитативен опит, за да разбере цялата нео-
писуема гама от усещания.

И още няколко забележки по повод усещането за вре-
ме в процеса на медитацията. По-рано, когато едва 
започвахме да усвояваме първите духовни практи-
ки, за мен бе не особено комфортно да проседя 20-
30 минути в медитацията. Сега разбирам, че обръ-
щаш внимание на тялото в процеса на работа тога-
ва, когато се намираш в режим на бодърстване. В 
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това състояние добре чувстваш своето тяло, обкръ-
жаващата обстановка, в главата ти от време на вре-
ме се появяват странични мисли, които отвличат 
вниманието ти от медитацията, и самата медитация 
протича условно, така, както в голяма степен рабо-
ти въображението ти. Сега, след много години, кога-
то правя „Пирамида“ и действително навлизам в из-
менено състояние на съзнанието, като че ли спират 
да съществуват времето и пространството и въоб-
ще цялата тази груба реалност на триизмерния свят. 
Само активирам процеса, и отивам на среща с Ду-
шата, започва да се усеща придърпване от другата, 
духовната страна, активно започва да работи Пред-
ната същност…

Това, което се случва на този етап от работа с даде-
ната медитация, разбира се, е несравнимо с това, ко-
ето се случваше при първите опити на нейното усвоя-
ване. При това в тази духовна работа няма еднообра-
зие: всеки път изпълнението на духовната практика 
дава ново осъзнаване, още по-наситена гама от усе-
щания и явно разбиране на процесите и случващото 
се на нивото на невидимите измерения. Ти вече жи-
вееш с това състояние и когато излизаш от медита-
цията, все едно напускаш нещо родно, близко и ча-
каш отново  момента, когато ще го изпиташ отново. 
Тогава се появява стремеж и потребност за по-усиле-
на работа, тъй като ти се иска да пребиваваш повече 
време в това състояние, пребивавайки в него започ-
ваш да припознаваш нещо много близко, родно, нео-
бикновен комфорт, ясно осъзнавайки дълбочинните 
процеси, които е невъзможно да се постигнат посред-
ством мозъка в обикновеното състояние на съзнани-
ето. Най-важното е, че когато излезеш от медитаци-
ята, усещаш съществена разлика между този тънък 
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свят и света на материалното и триизмерното. Мно-
го процеси в нашата реалност започват да се усещат 
като работа на грубите материални енергии. Удиви-
телно е, че в състояние на медитация прозираш яс-
ния смисъл на своето съществуване и много от това, 
което те е вълнувало в светския живот започва да 
ти се струва празно и смешно. Тогава с пълна сила 
осъзнаваш, какво представляват истинските жизне-
ни ценности – ценностите за Душата. И този фено-
менален опит условно поставя своя духовен отпеча-
тък върху живота ти в триизмерното пространство. А 
това, на свой ред, позволява съхранението на своите 
духовно - жизнени ориентири, стимулира по-упори-
тата работа над себе си, проследяването на мислите, 
състоянията, не допускането на провокации от Жи-
вотинското начало. Духовният опит помага да разбе-
рем в какво се крие истинското щастие, което предиз-
виква чувство на душевен покой и комфорт, и защо 
не си струва да препускаме след призрачните илюзии 
на този свят. Най-важното е, че придобиваш разбира-
не кой си в същност и какъв е смисълът на твоето съ-
ществуване тук, в този свят. 

Ригден: Пространството и времето в този свят имат 
скокообразна (каскадна) природа. Всичко материално 
– е временно, скокообразното – е самия езоосмоз. Този 
материален свят е нестабилен и тленен, а света на Бог 
и духовния свят – е стабилен и вечен. След тази меди-
тация действително, дори в обикновено състояние на 
съзнанието могат, благодарение на придобития опит, 
да се усетят тези дълбочинни чувства, произлизащи 
от Душата, тънката връзка с нея, чувството на безгра-
нична духовна Любов, усещането за роден дом – Нир-
вана и Вечност. 
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Някога отдавна тази медитация е била общоизвестна 
техника за самоусъвършенстване в човешкото обще-
ство, една от основните техника за работа с дълбочин-
ните чувства и опознаване на връзката на Личност-
та с Душата. Но постепенно, колкото повече се е мате-
риализирало общественото съзнание, тази медитатив-
на техника, както, впрочем, и още много от духовни-
те знания, са се забравяли, загубвали, а понякога дори 
са се унищожавали и беглите сведения за нея. Дока-
то истинните духовни Знания са присъствали в обще-
ството, те били предавани на следващите поколения 
във вид на символи, като нещо изключително важно и 
подразбиращо се от само себе си в мирогледа на чове-
ка. Например, медитацията „Пирамида“ е означава-
на със символа (пълния вариант на символа) квадрат 
с пресечен кръст и празен кръг в центъра. 

Рисунка 68. Символично обозначение на  
медитацията „Пирамида“.

Анастасия: Знаете ли, когато първоначално ни 
обяснявахте тази медитация и разказвахте, че енер-
гията се разпределя по сеченията на пирамидата, аз 
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от любопитство се загледах в учебника по геометрия 
и вече с голям интерес четох за това, което в учили-
ще  мина покрай моето съзнание. Например, че плос-
костта, която пресича пирамидата  паралелно на ос-
новата, отсича подобна пирамида. Ако пресечем че-
тириъгълната пирамида с няколко плоскости пара-
лелни на основата, а после ги проектираме едни вър-
ху други, на плоска повърхност, то в резултат ще по-
лучим серия от вписани един в друг квадрати. А ква-
дратът, както е известно, се явява символ на всичко 
материално. Като цяло, благодарение на тази допъл-
нителна информация започнах да разбирам повече 
за процесите, случващите се в медитацията, защо-
то за човека е много важно да има разностранни ба-
зови знания. 

Ригден: Геометрията на пирамидата е тясно свърза-
на с физиката. Имайки подобна конструкция и при-
тежавайки необходимите Знания може да се пре-
дизвикат определени ефекти, дължащи се на взаи-
мовръзката... между измеренията, благодарение ес-
тествените закони на физиката. За което са знаели 
и жреците, в ръцете, на които са били сведенията 
за изначалните духовни практики. Достатъчно е да 
се обърне внимание на археологическите доказател-
ства – древните пирамидални постройки. И човек ще 
се сблъска с информация, че практически всички те 
са имали много важно окултно, ритуално, религиоз-
но-философско значение, символизирали са свръхес-
тествените сили и са въплъщавали проявлението на 
определени свойства на света, тъкмо затова са били 
обожествявани от хората.
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Рисунка 69. Схема на пирамида и нейната основа.  
На схемата е изобразена конструкция на пирамида (по-

стройка от II хил. пр. н. е.) в разрез и  хоризонтална про-
екция, където е обозначен запълнения каменен каркас. Осо-

бен акцент е направен на геометричната схема на основата 
на пирамидата.

Анастасия: Да, днес много хора знаят за тези стари 
монументални постройки като пирамидите на древ-
ните египтяни в Африка, пресечените пирамиди на 
древните народи в Централна и Южна Америка. Из-
вестно е, че и шумерите в Месопотамия (Мала Азия) 
са конструирали стъпаловидни постройки (на 3-7 ета-
жа) под формата на пресечени пирамиди – зикурат, на 
върха, на който са строили свещените храмове. Цели-
ят комплекс е символизирал „връзката между Небето 
и Земята“, мистичния, свещен център.

Ригден: Нещо повече, със символиката на пирамида-
та е била свързвана и съдбата на хората след смъртта. 
Например, древните шумери, египтяните, вавилонци-
те... Или да вземем традициите на погребенията в Си-
рия, Палестина, Китай, Корея, Северен Кавказ, Си-
бир, и така нататък.

Анастасия: Без съмнение, тези погребения обик-
новено имат стъпаловидно - пирамидален покрив (в 
идеалния случай до шест степени, очевидно, тогава 
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това обозначавало броя измерения, в които се намира 
човешката конструкция). На върха обикновено е има-
ло камък във формата на полусфера или елипса, кой-
то бил представян като символ от другия свят (седмо-
то измерение), олицетворявал духовността, всезнани-
ето на починалия или символ на напусналата Душа. 
А самите гробници са се срещали дори в квадратна 
форма.

Ригден: А много народи просто правили могилни пог-
реби, напомнящи пирамиди...

Анастасия: Да, това е най-често срещаният тип по-
гребения на континентите. Тук си струва да се споме-
нат степните могили в Русия и Украйна. Например, 
могилите на Абашевската археологическа култура, 
разпространена в II хилядолетие пр. н. е. на терито-
рията на регион Калуга до Урал (Русия). Между дру-
гото, за нея са били характерни „култът към слънце-
то и огъня“, керамиката била богато украсена с гео-
метрични мотиви, а в нейните културни слоеве са на-
мерени много женски украшения във формата на спи-
рали, медальони, брошки и др. А в една от надгробни-
те могили в региона на Алтай днешна Русия, напри-
мер била открита археологическата находка „Алтай-
ския златен човек“ или подобна находка в Казахстан 
– „Исикския златен човек“?!  Насипните пирамидал-
ни могили били характерни и за скитите, които живе-
ли в степните зони на Европа и Азия (през VII век пр. 
н. е. до III век от н. е.). Този народ също е имал богата 
сакрална символика, свързана с женските богини или 
така наречения от учените „животински стил“ в изку-
ството. Какво да говорим за археологическите обекти 
на другите континенти, като например Мисисипската 
култура в Северна Америка – Кахокия (VII-XIII век от 
н.е.), състояща се от 109 пирамидални могили, главно 
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с пресечен връх. Като цяло, трябва да се отбележи, че 
Мисисипската култура също е доста богата на знако-
ви символи.

Ригден: Разбира се, ако се вгледаш в символите на 
древния свят, лесно можеш да  намериш в основата им 
същите духовни знания, ако, разбира се, имаш поне 
обща представа за тях... Или да вземем друг пример 
за предаването на Знания във формата на пирами-
да. На изток в продължение на няколко хилядолетия 
едни от най-старите символични свещени сгради се 
явяват ступите. Ступа в превод от санскрит означа-
ва „теме, купчина пръст, насип от камъни“. Ступа са 
създавали на гроба на вожда или царя, подражавай-
ки на по-древните гробове, а по-късно често я използ-
вали просто като символично съоръжение на религи-
ята, хранилище на „духовни съкровища“.

Анастасия: Тук трябва да се направи малко разясне-
ние за читателя. В различните страни тези структури 
се наричат по различен начин, например, ступа (Ин-
дия), дагоба (Шри Ланка), субурган (Монголия), „бао 
та“, пагода (Китай) и така нататък. Днес ступата е из-
вестна най-вече, като монументална структура в бу-
дистката архитектура и като символ на просветлени-
ето.

Ригден: Разбира се, но ако погледнеш всички тези сту-
пи, ще видиш същия прозорец към знанието под фор-
мата на символите квадрат, куб, пирамида и върхове, 
които обикновено са във формата на полумесец с рога 
насочени нагоре и кръг над тях, т.е. знака  „AëëàòÐà“.

Анастасия: Да, не е изненадващо, че имат такъв връх, 
ступата се счита за съоръжение, оказващо „положител-
но влияние върху обкръжаващото я пространство“.
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Рисунка 70. Архитектурно култово  
съоръжение на Изтока — ступа.

В архитектурата и са изобразени следните символи: три до-
лни стъпала – символи на третото измерение; квадрат, на 
който е стъпила пирамидалната конструкция (четирите стъ-
пала олицетворяват четири измерения – 4, 5, 6, 7); след това 
следва символа за духовна трансформация, 13 пръстена, ло-
тосов цвят; и цялото съоръжение е увенчано с древния знак 
„АллатРа“.

Ригден: Между другото, в будизма в тази древна ар-
хитектурна постройка са започнали вече да добавят 
свои детайл от ума човешки – на мястото на знака 
„AëëàòÐà“ са поставяли и архитектурен „скъпоценен 
камък“.



536

Анастасия: Е, в тази религия той символизира „не-
разрушимата природата на ума и изпълнението на 
всички желания“, „мистичната сила“.

Ригден: Накратко, хората си остават хора... В раз-
личните части на света цялата тази символика на пи-
рамидалните структурите е играела и важна роля в 
предаването на духовните знания чрез монументал-
ната архитектура, започвайки от духовните практи-
ки за познание и сливане с Душата на отделния човек 
и завършвайки с особените Знания и работни знаци, 
привнесени в света от Шамбала за духовното разви-
тие на цялото човечество.

Анастасия: Към днешна дата значението на тези 
древни символи е просто загубено за повечето хора, 
точно както духовните Знания и символичната асо-
циативна роля на древните предмети - фетиши във 
формата на пирамида. Това може ясно да се просле-
ди в историята на народите. Предметите под формата 
на пирамиди за жителите на древния свят (например, 
индийци, египтяни, араби, гърци) вече са били обект 
на религиозно поклонение, надарени, според преда-
нията, със свръхестествена магическа сила. Що се от-
нася до нашето време изобщо няма какво да се гово-
ри. Днес, дори само думата „фетиш“ се интерпрети-
ра по различен начин в различните езици: францу-
зите наричат „feti�he“ „идол“, португалците „feiti�o“ 
– „магьосничество“, а на латински „fa�ti�ius“ означа-
ва „изкуствен“. Така наричат днес древните амулети с 
различни символи, които някога са имали асоциатив-
но значение и са служили за предаването на духовни 
практики и знания. 

Ригден: Просто съвременните хора, дори и да се 
сблъскат с такава информация, просто не се замислят 
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за нещо повече, от това, което са им втълпили глаша-
таите на жреците и политиците. Например, защо ин-
дийските брамини, живеещи в далечна Индия, жре-
ците на финикийците, властващи някога на източно-
то крайбрежие на Средиземно море, друидите, живее-
щи в Европа, независимо един от друг в различни вре-
мена са смятали за свещена изградената в пирамидал-
на форма обикновената купчина камъни? Нима цяла-
та работа се крие в камъните?! Дори и изследователи-
те, изучавайки тези въпроси, като правило, се ограни-
чават само с отговорите, които са дадени от техните 
предшественици, а именно, че за древните хора тази 
форма е била свещен символ на връзката и съединя-
ването на Небето и Земята. А защо „съединението“ и 
защо точно Небето и Земята, какви духовни знания 
се крият зад тази пирамидална символика? Ако тези 
учени са се занимавали със своето духовно самоусъ-
вършенстване, сигурен съм, че щяха да кажат на све-
та много повече от простото цитиране на банални из-
мислици от човешкия ум.

Анастасия: Несъмнено. Ако дори разгледаме „ефек-
тите“, които съпътстват медитацията „Пирамида“, 
когато се изпълнява вече в напреднал стадий, става 
ясно защо различните народи в различните време-
на са наричали пирамидата и център, и свещена пла-
нина, и огнен олтар, и свещено място. Притежавайки 
опит в тези духовни практики, не е трудно да се разбе-
рат тези, които някога са се опитвали да обяснят чрез 
такива асоциации на бъдещите поколения духовната 
същност на тази практика.

Ригден: Не е трудно да разбереш, защото имаш духо-
вен опит. А повечето съвременни хора, за съжаление, 
дори не знаят за присъствието на Душата в самите 
себе си, какво остава да говорим за духовните практи-
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ки за самопознание. Въпреки че тези знания, в дейст-
вителност, са по-важни за всеки човек дори от сама-
та храна и другите необходими условия за съществу-
ване на физическото тяло. Липсата на знания води до 
неразбирането и тълкуването от ума дори на елемен-
тарната информация за духовното. В резултат на това 
буквално изкривяване от Животинското начало хора-
та се насочват на вън в търсенето на своята духовност. 
Търсят всичко, което им е угодно: планини, свети мес-
та, религиозни сгради, вместо да опознаят себе си и 
своята Душа. И какъв е резултатът?

Анастасия: Да, днес за по-голямата част от хората 
са достъпни само далечните отгласи на тази духовна 
практика, които възприемат като отделни понятия...

Ригден: Съвършено вярно, и то под формата на фи-
лософия, обработена от човешкото разбиране. Тези от-
гласи навлезли във философско - религиозните кате-
гории на понятията за общия Център (включително и 
на човешките същества) в различни народи по света. 
Само че Душата, заключена в човека, всеки е за-
почнал да нарича по свой собствен начин: мяс-
тото на непосредствена близост до Бог, Духа, обителта 
на Всевишния, непроявеното битие; точката на покой, 
около която всичко се върти; комуникация между све-
товете, отправянето към множеството и завръщането 
към единството, съдържащо съвкупността от всички 
възможности; вечното „тук и сега“; чистото съществу-
ване, рая, Святото място; абсолютната реалност.

Освен това, в различните религии всеки е започнал да 
описва тази философия  според своето разбиране. Така 
например, в индуизма Центърът – това е Вътрешни-
ят Свидетел, място на безусловното, единството, точ-
ка, намираща се извън пределите на времето, Ишва-
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ра. Между другото, последното от санскрит се превеж-
да като „господар“, в буквалния смисъл като „личен 
Бог“, независимо съществуване, божествен Дух в чове-
ка. Титлата „Ишвара“ се приписвала на различни бо-
гове в Индия, както и на определянето за причината 
на света, формите на божественото въплъщение, атри-
бутът на всемогъществото и всезнанието.

Анастасия: Да, представителите на различните фи-
лософски и религиозни школи в Индия все още спорят 
за това понятие, при това всеки се опитва да го тълку-
ва според своите разбирания, своя ум.

Ригден: Но този, който е достигнал духовни висоти, 
не се нуждае от думи, тъй като човек получава вътреш-
но духовно разбиране за самата същност на това явле-
ние... В будизма духовният „център“ обозначава Нир-
вана, Просветлението. Между другото, както вече съм 
казвал, в тази религия при определени визуални ме-
дитативни практики се използва мандала (в превод 
от санскрит – „кръг, топка“) – схематично изобразена 
геометрична композиция или конструкция, символи-
зираща духовния и космически порядък във Вселена-
та, като стремеж към духовния център, даващ яснота 
и просветление. Но с каква именно форма е тя? Обик-
новено, това е ограничен с квадрат кръг или триъгъл-
ник, най-често с върха надолу, със символ (кръг) в цен-
търа. Като правило, тя е разделена на четири части 
или на брой части кратни на четири. Или да вземем 
Янтрата (в превод от санскрит – „амулет“, „магическа 
рисунка“), явяваща се най-простата форма на манда-
лата. Това е схематично изображение на композиция 
от геометрични фигури, което се използва в медита-
тивните практики в индуизма и будизма за усилване 
на процесите на вътрешна концентрация по време на 
медитацията. Тя задължително представлява вписа-
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ни в квадрат кръгове, триъгълници, символично изо-
бражение на лотос, точка (център, нулева точка). От-
ново, ако говорим за символиката на монументални-
те сгради, то архитектурното проектиране на повече-
то индуистки, будистки и джайнски храмове, предста-
вляват янтри.

 
Рисунка 71. Мандала, янтра

1) мандала във формата на кръг вписана в квадрат, точка 
в центъра и четиристенна пирамида с шест стъпала раз-
делена на четири; 
2) кали-янтра („кала“ в превод от санскрит означава 
„време“; думата е с  индоевропейски  корен, означаващ 
въртене; в руския език е близка по значение на думата 
„коло“); в митологията на индуизма означава циклично 
сътворение и разрушение от самата Вселена, кръговрата 
на времето в смисъла на прераждане на Душата и субе-
кта на съдбата.

Като цяло, трябва да се отбележи, че квадратната 
структура, указваща общата древна символика на ду-
ховните Знания, отразена в архитектурно планира-
не на храмове, принадлежи и на други религии. На-
пример, храмово-манастирските комплекси в Древен 
Китай са имали в своята основа квадрат и кръг. Най-
големият и известен в страната „Храм на небето“ по 
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план е разделен на две части: едната във формата на 
квадрат (символ на Земята, земните сили), втората – 
с кръгла форма (кръгът – символ на Небето, небесни 
сили). В Китай, съвместното изобразяване на квадра-
та и кръга (Небето и Земята) символизира още пер-
фектно балансирания (в духовен план) човек. Друг 
пример, формата на мюсюлманските джамии, ориен-
тирани в посока Каба в Мека, също се явяват квадрат 
или правоъгълник...

Анастасия: Да, някога вие разказахте за това, как-
то и за християнските храмове. Християнския квадро-
фолий („четирилистник“, от латинската дума „quadri“ 
– „четири“, „Folium“ – „лист“) – Храм от кръстокупо-
лен тип, четирите клона, на който завършват със зао-
блени куполи, обозначаващи „небесния свод“. Споме-
нахте, че гръцкото название на тези храмове е тетра-
конх („четирилистник“, от гръцки „tetras“ – „четири“, 
„kon�he“ – „рапан“, „вихър“, „това, което е завъртя-
но в спирала“). Позаинтересувах се относно този въ-
прос и намерих много интересни факти. Тези построй-
ки са били популярни не само в Древна Русия, но също 
така и във Византийската империя, страните от Кав-
каз (Армения, Грузия), Персия (Иран), Индия и други 
древни държави. На Запад те са дошли чрез елинис-
тическата култура, която е заимствала много от кул-
турите на древния Изток. Но кое е интересното тук, че 
в ранно християнските църкви от Близкия Изток, Ев-
ропа (и по-късно и в древноруските християнски хра-
мове) в началото олтарът е бил поставян именно в сре-
дата на храма като престол на „невидимия Бог“! Т.е. 
под централния голям купол в центъра на църквата. 
Много по-късно след това олтарът на църквата е пре-
местен в източната част на сградата.
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Рисунка 72. Схема на кръсто-куполен храм (квадрифолий).

Ригден: Средокръстието в храма е символизирало 
тази „скъпоценна перла в мидата“, която всички от 
Древния Изток са познавали като обозначение на Ду-
шата... Между другото, в древната Киевска Русь пър-
воначалният вариант на църквата Света София („Бо-
жествена Премъдрост“) в Киев не е бил нищо повече 
от петонефен кръстокуполен храм с 13 глави, които 
са имали пирамидална композиция. При това върху 
куполите на събора са били поставени не просто кръ-
стове, а кръстове, в основата, на които е имало хори-
зонтален полумесец с рога насочени нагоре. Нещо по-
вече, в средата на всеки кръст (под формата на кръг) 
се намирал и един наклонен кръст, а общата компози-
ция е представлявала сама по себе си равностранен 
кръст. И в това се е съдържала цялата древна духовна 
символика: кръг, ромб, посочването на числата 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12 и 13, както и знакът „АллатРа“. Този събор 
е посветен на Благовещение, т.е. на Богородица и Ар-
хангел Гавриил.
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Рисунка 73. Символи на Архангел Гавриил и Дева Мария:

1) кръст символ на Дева Мария 
2) централен кръст – символ на Богородицата (Дева Ма-
рия) с връх символизиращ Учението донесено от Духовния 
свят – знак „АллатРа“ (той е символизирал истинското 
духовно Учение, донесено от Исус Христос, също така и 
предаването на духовните Знания, „разкриване Волята на 
Духовния свят“ в понятието за „вест“ от Архангел �а-
вриил като посланик от Духовния свят).

Такъв кръст представлява цяла книга за хората, пос-
ветени в тайната на духовното Знание и истинското 
духовно учение на Исус. Той се явява личен символ 
на Дева Мария като ученик на Исус, която през жи-
вота си е достигнала духовното освобождение и е ос-
танала да помага на хората, дори и след своята физи-
ческа смърт. На самия връх на централния кръст е 
имало още завършващ знак под формата на полуме-
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сец с рога насочени нагоре, и кръг над него, т.е. работ-
ния знак „AëëàòÐà“. Тази отличителна особеност из-
тъква, че това Учение е привнесено от Духовния свят, 
в този случай от Исус Христос като по-висше Духовно 
Същество, посетило чрез въплъщението си в човешко 
тяло този триизмерен свят. Също така това посочва и 
особеното значение на Архангел Гавриил като висше 
Духовно Същество, което играе важна роля в разпро-
страняването на истинското духовно Учение на Исус 
и духовна подкрепа за Дева Мария. Освен това, всич-
ко това е показателно за нивото на Знанията на тези, 
които са инициирали въвеждането на този работен 
знак в централния купол на главния храм в столица-
та на Киевска Русь. За тогавашните религиозни жре-
ци и вярващи са били дадени прости обяснения, по-
специално, че цялата тази символика ще е разбираема 
за славянските народи, като се имат предвид техните 
традиционни символи.

Анастасия: Да, тази информация заслужава специ-
ално внимание. В книгата „Сенсей II“ подробно напи-
сах за тази важна духовна роля, която е изиграл Ар-
хангел Гавриил, в частност, за Киевска Русь. А за ис-
торията на Мария и Исус – в книгата „Сенсей IV“, за 
това, че Исус е предал истинското духовно Учение на 
своя ученик – жената на име Мария, която приживе 
е достигнала духовно освобождение от прераждани-
ята. И именно тя е трябвало да оглавява истинската 
Църква на Исус. Но поради факта, че Учението било 
изкривено (поради интригите на хора, стремящи се 
към властта, както и на основното му преправяне при 
формирането на религията), днес тази Църква се ръ-
ководи изключително от мъже, а образът на Дева Ма-
рия се свързва в голяма степен с майката на Исус, ко-
ято наричат Богородица. Но последното по никакъв 
начин не омаловажава духовната сила на това съзи-
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дателно божествено женско началото, благодарение на 
което хората, истински жадуващи за духовно спасе-
ние се облагодетелстват и до ден-днешен.

Ригден: Надявам се, че хората не просто ще проче-
тат тези сведения, а и ще разберат тяхната духовна 
същност. Духовното Учение на Исус се е давало в чист 
вид на всички хора като Знание, като зрънце на Исти-
ната, единно за цялото човечество. На съвременните 
хора им е трудно да разбират това, защото днес вмес-
то Учение виждат само концепцията на световната ре-
лигия, с която сега се свързва името на Исус. А що се 
отнася до Дева Мария, която по същество се намира 
между духовния и материалния свят, то тя наистина 
все още служи като божествен Проводник на духовна 
сила, която помага на тези хора, които вървят по ду-
ховния път. За това, между другото, са знаели истин-
ските ученици на Исус, които са внесли в народите, 
макар и тайно, тези Знания. А умните, честни и добро-
съвестни хора, наистина търсещи духовно спасение, а 
не материални блага и лична изгода, винаги ги е има-
ло във всяка религия. Тайно притежавайки тези Зна-
ния, те са правили всичко възможно на своите постове 
да предадат Истината на следващите поколения, така 
че истинските духовни Знания да пробият своя път 
към бъдещето за тези, които копнеят за духовно спа-
сение. Ето защо, по стените на катакомбите, където 
са се криели ранните християни, могат да се намерят 
не само знаците риба и равностранен кръст, но и зна-
ка на полумесец с насочени нагоре рога (Аллат). Тък-
мо затова се появява записът в „Откровението“ (12: 
1), който се приписва на Йоан: „И яви се велико зна-
мение на небето: жена, облечена в слънце; под крака-
та й луната, а на главата й венец от дванадесет звез-
ди“. Поради това, на древните паметници от древна-
та руска архитектура от XI-XIV век са били поставени 
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именно такива кръстове с полумесец, които се явяват 
символ на Дева Мария и свидетелствали за това, че из-
граждането на такива храмове именно с такива слож-
ни знаци и символи са инициирани от тези, които са 
били свързани с истинските Знания.

 
Рисунка 74. Куполи с кръстове символи на Дева Мария.

Анастасия: И до ден-днешен са се запазили отзву-
ците от информацията за наличието на тези важни 
знаци и символи в архитектурата на основните хра-
мове на Киевска Русь. Например, кръстове с полуме-
сец с насочени нагоре рога, като символи на Богоро-
дица днес венчаят купола на Спасо-Преображенската 
църква в Берестов (Църквата на Спасителя в Берес-
тов), която се намира в близост до Киево–Печьорската 
Лавра (първото споменаване на църквата в Берестов 
се отнася до XI век, г. Киев, Украйна), Дмитровския 
събор във Владимир (XII век, г. Владимир, Русия), Съ-
бора на Благовещението на Дева Мария в Московския 
Кремъл (XV век, г. Москва, Русия), както и много дру-
ги паметници на архитектурата. В своето време те са 
били построени от славянските майстори.



547

 
Рисунка 75. Опростена схема на символа, използван в по-

следствие от хората след нееднократното преправяне на 
съборите и църквите.

Ригден: Абсолютно. Следва да се отбележи, че като 
пример за изграждането на подобни храмове с такава 
символика в Киевска Русь е послужил именно Събора 
Света София. Той е построен през XI век в центъра на 
Киев по проект, който е бил посъветван на княз Яро-
слав Мъдри от Агапит Печьорски. Храмът не е имал 
аналог дори и във византийската архитектура по това 
време. Ярослав Мъдри (Великия Киевски княз, бивш 
княз на Ростов, княз на Новгород) се е запознал с Ага-
пит Печьорски Безвъзмездният лечител вследствие на 
болестта си. В онези дни, славата за лечебните умения 
на Агапит се е разпростирали далеч извън рамките на 
Киевска Русь. А Ярослав имал проблеми с гръбначния 
стълб, заради увреждане на тазобедрените и коленни-
те стави. Така че, казано на съвременен език, той ста-
ва редовен пациент на Агапит. Благодарение на това 
принудително, но много полезно за Ярослав общува-
не, неговото просвещаване от Агапит по много важни 
въпроси, свързани със Знанията както за човека, така 
и за обществото като цяло, княз Ярослав, може да се 
каже, станал „Мъдри“.
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В резултат на това общуване възникнали и първите 
самостоятелни руски манастири, при това в чест на 
Света Богородица. Започнала е активна работа по пре-
вода на чуждестранни книги (особено от Атон), стара-
телен препис на старославянските фолианти (дори на 
древноруските „езически“ грамоти, записани на бре-
зова кора). Книгата се превръща в основа за общест-
веното просвещение. Ерудицията на Агапит и съвети-
те му към Ярослав довеждат до това, че самият княз се 
увлича в четенето на книги, превръщайки просветата 
в мода и сред своето обкръжение, и сред обикновени-
те хора. Ръководейки се от съветите на Агапит, кня-
зът организира първите обществени детски училища 
в столицата, до събора Света София е създадена голя-
ма библиотека на държавно ниво, фиксирана е основ-
ната знакова символика за обществото, била изгладе-
на дипломатическата работа на международно ниво. 
Така че не е изненадващо, че Киевска Русь по време 
на царуването на Ярослав Мъдри е достигнала своя 
разцвет.

Анастасия: Това наистина са интересни факти, изя-
сняващи в голяма степен тази внезапна промяна в по-
ведението на Ярослав: от твърд владетел, не пестил 
средства за завземането на властта в Киев, до превръ-
щането му в „мъдър“ владетел по време на управлени-
ето му в Киевска Русь след запознаването му с Агапит 
Печьорски... И съвсем не са случайни символите, как-
то и необичайната архитектура на петонефния кръс-
токуполен храм на  Софийския събор, та дори с 13 за-
вършващи купола с пирамидална композиция. Меж-
ду другото, може ли да обясните на читателите какво 
означава в архитектурата понятието „неф“?

Ригден: Тази дума произлиза от латинската дума 
„navis“ – „кораб“. А в областта на архитектурата се 
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обозначава продълговатата част на сграда, такова из-
дължено помещение, наподобяващо кораб, като сим-
волична „Слънчева лодка“ (известна още от времето 
на Триполската цивилизация, когато я изобразявали 
с кръг под формата на знака „AëëàòÐà“) или, както са 
я наричали в митологията на Древен Египет, „Лодка-
та на Вечността“. Между другото, по-късно, през XII 
век, по този начин вече са започнали да наричат пла-
вателните ветроходни кораби (неф). А в символично-
то значение на дадения събор – това означавало „лод-
ка, плаваща през времето“, като цяло, „духовния ков-
чег“ на Киевска Русь.

Анастасия: Трябва да се отбележи, че сградата на 
Събора Света София в Киев е претърпяла нееднократ-
ни частични разрушения от времето и хората. А през 
XVII-XVIII век, в резултат на преструктурирането на 
храма, той съществено променя своя външен облик.

Ригден: Това наистина е така. Но интересното е, че 
въпреки всички тези почти хилядолетни перипетии, 
до ден-днешен в специалната ниша – свода на главния 
олтар, сияе все същата древноруска православна пер-
ла – шестметрова мозайка на Дева Мария или  така 
наречената „Оранта“. Тя се смята в християнството за 
една от иконографските типове на Богородицата, коя-
то се изобразява в цял ръст с вдигнати до нивото на 
лицето ръце свити в лактите.

Анастасия: Т.е. ръцете на Богородица символично са 
изобразени, като знака Аллат – този древен символ 
на духовното сливане на Личността с Душата, озаре-
нието и постижението на Истината, постигането на 
духовното освобождение – символът, който е бил из-
вестен на древните народи в различни времена, подо-
бен на „бръмбара“, а също и изображенията на древ-
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ните богини с вдигнати ръце. Самият древен символ, 
фиксиран от „праисторическите“ хора във формата на 
петроглифи, указващи, че състоянието на духовно ос-
вобождение при човека може да бъде постигнато само 
с участието на съзидателните сили на Аллат.

Ригден: Съвършено вярно.  Изображението на Бого-
родица „Оранта“ в синя рокля, стояща на четириъ-
гълна основа, поставена на фона на кръгла златна мо-
зайка. Между другото, в изменено състояние на съзна-
нието (разширено духовно възприятие) гледайки Бо-
городицата човек може да види ефекта на излъчвана-
та от нея сияеща зелена светлина. По дъгата на полус-
вода над арката на тази уникална ниша се е съхранил 
надписа на гръцки език от аскетите на Атон за бъде-
щите поколения на Киевска Русь: „Бог е в нея и не ще 
помръдне: ще и помага Бог от сутрин до здрач“.

В контекста на разказа за Киевска Русь бих искал да 
обърна внимание на следващата не по-малко важна 
страница от историята. В Киевска Русь първоначал-
ното почитане на Архангел Гавриил и Богородица 
е било съвместно, както и трябва да бъде. Едва мно-
го по-късно, през XV век, почитането на Архангел Га-
враил хората са отделили от култа на Благовещение 
към Пресвета Богородица, въпреки че това не е пра-
вилно. Там, където Света Богородица свято твори, 
там винаги с Нея обитава и Свят Дух. Между дру-
гото, във вярванията на славяните (още преди прие-
мането на християнството) е съществувало съвмест-
но почитане на върховното мъжко и женско божество 
като двойка, казано на нашия език, в смисъл на духо-
вен символ на Божествения Лотос (плана) и съзида-
телното Аллат (въплъщение на плана).
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Анастасия: Да, това може да бъде проследено и по 
митологичните персонажи в славянските свещени ле-
генди, съхранени от древни времена.

Ригден: А що се отнася до Архангел Гавриил и Дева 
Мария, то на олтарните стълбове на главната източ-
на арка на Софийския събор в Киев, където е разполо-
жена богородица „Оранта“, все още са запазени моза-
ечните изображения на „Благовещение“.

Анастасия: Да, на единия стълб е изобразен Архан-
гел Гавриил, пръстите на дясната ръка, на който са 
свързани в жест на благословия. А на другия стълб е 
изобразена Богородица с вретено в ръце, предяща ду-
ховната нишката в човешкия живот.
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Рисунка 76. Архангел Гавриил и Дева Мария (схема на фрес-

ките от XI в. в Събора Света София; г. Киев, Украйна):

1) схематично изображение на мозайка от XI в. На „Бого-XI в. На „Бого-в. На „Бого-
родица – Оранта“ (главния олтар на събора); в изображе-
нието е закодиран символа на полумесеца с рогата на горе 
и кръг („АллатРа“); 
2) изображение на Архангел �авриил, дясната ръка, на 
който изобразява жест на „благословия“ (мозайка на 
един от стълбовете) 
3) изображение на „Богородица с вретено в ръцете, пре-
дяща духовната нишка на човешкия живот“ (мозайка на 
един от стълбовете)
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Ригден: Забележи, че на старославянски език дума-
та „вретено“ се свързва с думата „завъртане“ (зави-
хряне, движение по спиралата). Между другото, това 
не е само при славяните. Древноиндийската дума 
„vartanam“ също означава „завъртане“. Вретеното от 
древността в духовен план е считано за магически ин-
струмент, надарен свише. Това е условно обозначение 
на същите тези молитви, медитации и духовни прак-
тики. Преденето на нишки с помощта на вретеното, 
се е явявало определен духовен символ, който много 
народи познават, като единството на „Небето и Земя-
та“, единението на човека в неговия краткотраен жи-
вот с духовното небесно начало (Душата). Нишката в 
религиозното изкуство е символизирала духовния жи-
вот на човека, а в глобален смисъл – символа на време-
то, връзката между миналото, настоящето и бъдещето. 
Тя е била духовна съставляваща, която обединявала 
всичко като нишка, свързваща заедно всички перли 
(души). У много от древните народи „Великата май-
ка“ е била изобразена с вретено в ръцете си.

Анастасия: Интересното е, че учените отнасят „Ве-
ликата Майка“ към „Лунните“ богини, защото обикно-
вено народите са я изобразявали с много древен знак 
във формата на „Лунен сърп“, т.е. полумесец с насоче-
ни нагоре рога, върху които е поставен кръг.

Ригден: Да, човек не обръща много внимание, кога-
то не е наясно. Но стига само истинското знание да 
се докосне до челото му, тогава неговата Душа се съ-
бужда и той придобива мъдрост. А мъдростта пораж-
да действие...

Анастасия: Златни думи... Аз вярвам, че за много от 
читателите, както и за мен, ще бъде много интерес-
но да узнаем за активните знаци, които са били масо-
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во разпространени в тези времена по цялата Киевска 
Русь. Можете ли да ни кажете повече за този важен 
момент в историята.

Ригден: Агапит Печьорски частично е посветил Яро-
слав Мъдри в тайната на активните знаци, разказал 
е детайлно как и какви именно трябва да са основни-
те култови сгради в столицата и държавата, и най-ве-
че, как и какви именно знаци да се поставят върху тях. 
И също така какво трябва да се направи, за да се ак-
тивират тези знаци, за да се генерира духовен изблик 
сред хората и да бъдат защитени от въздействието на 
негативните сили от невидимия свят. Агапит, разбира 
се, преследвал своите цели, нанасяйки духовните зна-
ци за бъдещите поколения, за разлика от преходните 
човешки цели на Ярослав. И все пак, хората си оста-
ват хора, дори и десет пъти да ги предупреждаваш за 
последствията, те отново се опитват да направят ко-
рекция чрез ума си върху предоставените им Знания. 
За съжаление, Ярослав също не е изключение от чо-
вешката раса, поне в това отношение. Знаейки какво 
влияние оказва обратната свастика върху масите, Яр-
ослав все пак е наредил да се постави този знак вър-
ху стенописите в събора, за да утвърди своята земна 
власт. И какво от това? Какво е постигнал? Неговият 
живот е минал като стрела през илюзията на матери-
алния свят. A човешката слабост – жаждата за при-
добиване на земна власт – след смъртта на физиче-
ското тяло още повече утежнила и удължила аго-
нията на мъките му като субличност. Затова на не-
говата човешка грешка и до сега Животинския разум 
се наслаждава, активирайки поколения жреци в своя 
полза и пораждайки в хората изблик на отрицателна 
енергия.
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Но трябва да кажа, че в останалото Ярослав наистина 
е проявил мъдрост. Заедно с екипа си от единомишле-
ници той успешно реализирал този проект, благодаре-
ние на който за кратко време Киевска Русь се е превър-
нала не само в една просперираща държава, но също 
така и в „Дома на Пресвета Богородица“. По това вре-
ме, най-вече заради правилното подреждане на поло-
жителните знаци и насърчаването на общочовешки-
те културни и морални ценности, у хората все по-чес-
то започнали да се проявяват най-добрите духовни ка-
чества. В светогледа на славяните от това време слу-
женето на „Правдата Божия“ е започнало да се асоци-
ира със служенето на Доброто, най-висшето духовно 
Благо, победа на Благодатта. В действителност, хо-
рата са намерили мир в съприкосновението на свои-
те стари с новите убеждения, въведени от предишни-
те политици и жреци. Защо след разприте на религи-
озна основа през този период се е случил такъв поло-
жителен изблик, такова духовно единение между хо-
рата на територията на древноруската държава, коя-
то до тогава не се е различавала от другите държави 
по онова време, тънещи в междуособици...

Така че, Събора Света София в този проект е изиграл 
ключова роля. Първо, Софийския събор, построен в 
Киев, бил дублиран (макар и не с такъв размах, но с 
аналогичен план на петонефен кръстокуполен храм) 
във важните за това време градове на древноруската 
държава: Велики Новгород (този град все още същест-
вува в Русия) и Полоцк (също съществува и до днес, 
намира се в района на Витебск, Беларус). При това е 
бил дублиран не само като външното оформление, но 
и като духовно послание – започвайки от подрежда-
нето на основните символи и знаци, иконата на Бого-
родица „Оранта“ и завършвайки със създаването на 
просветителски библиотеки и училища в тези храмо-
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ве. До ден-днешен в Събора Света София във Вели-
ки Новгород стои издигната фигурата на гълъб вър-
ху кръста на централния купол на храма като символ 
на Светия Дух. А в историята на перипетиите на Съ-
бора в Полоцк се споменава, че в XVIII век дори са се 
опитали да го преустроят в храм в чест на Слизането 
на Светия Дух. Гълъбът – това вече е замяна от хора-
та с по-древния връх на кръста – знака „AëëàòÐà“ под 
формата на полумесец с насочени нагоре рога, и кръг 
на върха. По-рано гълъбът е бил изобразяван с разпе-
рени крила. Когато човекът гледал към кръста на съ-
бора, вместо гълъб виждал знак оформен от разтворе-
ните криле и малката глава на гълъба (във вид на по-
лумесец с насочени нагоре рога и кръг).

Второ, оригинала на тези копия – Събора Света Со-
фия в Киев – е бил построен не сам по себе си, а в рам-
ките на цял комплекс. Точно по ъглите на Събора на 
равноотдалечено разстояние от него са били построе-
ни и обозначени със знаци четирите „Порти на гра-
да“. Въпреки, че по-точно е да се каже, че това са били 
порти към т.нар. Горен град, който е бил разположен 
на Старокиевския хълм, а днес в централната част на 
Киев.

Анастасия: Т.е. четирите порти около Събора Света 
София в Киев – това е наклонен кръст по типа на че-
тирите Същности, където център се явява самата ка-
тедрала като символ на Душата.

Ригден: Абсолютно. Портите в религиозната сим-
волика на християнството – това са входове, водещи 
от преддверието в храма и от храма в олтара. Глав-
ните порти на древноруския иконостас в православ-
ния храм са се намирали срещу престола (олтара) и 
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са били наричани „Царските врати“ в разбирането 
за духовното, а не политическото водачество. Обик-
новено в горната му част са изобразявали сцена на 
Благовещение с Архангел Гавриил и Дева Мария, а 
в долната част на всяка от вратите – четирите Еван-
гелиста. Така че, в определени моменти на богослу-
жението отварянето на Царските двери е символизи-
рало „разкриването на Царството Небесно“, т.е. вход 
към един друг, духовен свят. И тази символика не се 
е формирала на празно място. Този енергиен процес 
на „разкриване“ прехода към другия свят наистина 
се случва по време на духовната работа (както ин-
дивидуална, така и колективна) на силните духов-
ни личности, независимо от това каква религия из-
повядват и в коя страна живеят. И между другото, в 
древните времена сред народите, да кажем в същата 
Киевска Русь „разкриването на портите“,„отвориша 
врата“ е означавало да се пусне в града, а когато ста-
ва въпрос за враговете, то това е означавало – пре-
вземане на града или желанието на гражданите да 
сложат оръжия. Ако в летописите се съобщава за за-
тваряне на главните порти – „затвориша врата“ пред 
врага, това е означавало решението на хората да ока-
жат съпротива.

Главните „Златни порти“ на древния Киев са се пре-
върнали в южни порти, които са били насочени към 
Атон, който е считан за „Обител на Божията Майка“. 
По-точно географски те са разположени в югозапад-
ната част на града. На тези главни „Златни порти“ на 
града е била построена църква, посветена на Архангел 
Гавриил и Богородица – Църквата на Благовещение, 
за да „дава винаги радост на града със святото Благо-
вещение Господне и с молитвите на Света Богородица 
и Архангел Гавриил“.
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Анастасия: Да, историческите сведения за това са за-
писани в Ипатевските летописи. Дори до ден-днешен 
са запазени думите, които могат да бъдат прочетени в 
историческия многотомен сборник, разказващ за ли-
тературата на Древна Русия (от XI век) – „Библиотека 
на литературата на Древна Русия“ (том 1, стр 50.): „Да 
еже целование архангелъ  дасть Девице, будеть и гра-
ду сему. Къ онои ибо: “Радуися, обрадованнаа! Госпо-
дь с тобою!”, къ граду же: “Радуися, благоверныи  гра-
де! Господь с тобою!” (текст на старославянски). Киев 
исторически се намира под съвместното покровител-
ство на Богородица и Архангел Гавриил – това е оче-
виден факт, който към днешна дата се премълчава. 
Затова днес върху герба на Киев може да се види Ар-
хангел Михаил като покровител на града, изобразен 
с изваден меч, като символ на Киевските князе, които 
водели войни, включително междуособни, подобно на 
много властимащи в онези времена.

Ригден: Е, какво да се прави с тези „държавни мъже“... 
Както е било в древността, така си е и останало: „кня-
зете тълкуват малкото като голямо, сами на себе си за-
говори кроят“. Но това не е толкова важно. Основното 
нещо е, че в народа и до днес все още е жив споменът 
и почитането на Архангел Гавриил и Дева Мария, въ-
преки земните желания на днешните „князе“.

Анастасия: Безусловно, тази духовна памет на наро-
да може да бъде проследена от поколение в поколе-
ние, което няма как да не ни радва. Но да се върнем 
към толкова интересния в исторически план разговор. 
Значи „Златните порти“ в Киев се явяват символа на 
града, който е съответствал на Предната същност в 
духовната интерпретация на Знанията за човека. Сле-
дователно, символ на Миналото на града, т.е. Задна-
та същност…
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Ригден: A условните северни „порти“ е станала пър-
вата каменна църква на Киевска Русь, посветена на 
Света Богородица, известна в историята, като Десят-
ната църква. Тя е построена още от бащата на Ярослав 
– княз Владимир. До нея се е помещавал целият стар 
велико княжески двор на Владимир. Като цяло, тряб-
ва да се отбележи, че това място има много по-древна 
история от гледна точка на култовите дохристиянски 
съоръжения.

Анастасия: Да, ако се съди по археологическите раз-
копки, там са открити основите на „дворци“ още по-
древни постройки отнасящи се към „езическите“ вре-
мената на славяните, както и останките от още по-
древните религиозни съоръжения (капища) под фор-
мата на каменни платформи с четири издатини по 
ъглите. С други думи, в по-древните времена Старо-
киевския хълм се е явявал важен култов религиозен 
център на славянските народи, живеещи в тази мест-
ност.

Ригден: Абсолютно. Така че, Ярослав Мъдри не само 
е извършил реставрация на тази църква, но и по съ-
вета на Агапит я осветил отново, вече както трябва. 
Първата църква в Киевска Русь, посветена на Богоро-
дица, е символизирала миналото, което е откривало 
пътя към бъдещето. И тя е играла не по-малко важна 
роля в процеса на инсталиране на знаците в Киев.

Дясната същност за древната столица са станали „За-
падните порти“, или, както ги е наричал народа „Жи-
довски порти“. От географска гледна точка, те са били 
разположени в северозападната част на града. Някол-
ко века по-късно, когато се е образувал градът Лвов, са 
започнали да ги наричат „Лвови порти“, защото през 
тях е минавал пътят от Киев до Лвов. 
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Рисунка 77. Съвременна карта на историческия център 

на г. Киев с отбелязаните места на бившето местополо-
жение на «четирите порти» и днешния Събор на Свята 

София:

1) събор Света София; 
2) месторазположението на фундамента на Десятната 
църква (първата каменна църква на Киевска Русь, посве-
тена на Света Богородица); 
3) месторазположението на главните „Златни порти“; 
4) месторазположението на „Лядските порти“; 
5) месторазположението на  „Западните порти“.

Днес на това място в Киев се намира Лвов площад. 
Интересното е, че с течение на времето, може да се 
каже, че на това място нищо не се е променило по от-
ношение на точките на активация, стимулиращи у хо-
рата Животинското начало. В древността си е имало 
базар, който е останал и до днес, само че са започна-
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ли да го наричат по-различно – „Дом на търговията“. 
Нещо повече, стимул за трупане и преумножаване на 
материалните ценности в този град (както, впрочем, 
и в много други големи градове по целия свят) и днес 
отново всичко цъфти с плевели вместо наистина ва-
жните и необходими стимули за хората – съзидател-
ните дела от „плодотворното, вечно дърво“ – Духов-
ното начало.

Анастасия: За съжаление, това е така. Ако се вгле-
дате в съвременния Киев, първото нещо, което хваща 
окото, са многото търговски центрове, банки и други 
такива институции, една от друга по-богата. Създа-
ва се впечатлението, че всички са загрижени само за 
търговията, вместо за реалните духовно-съзидателни 
дела, достойни за едно цивилизовано човешко обще-
ство.

Ригден: Подобни големи градове по света – са ярък 
пример за преобладаващият човешки избор. Но пак 
повтарям, коригирането на ситуацията е в ръцете на 
самите хора. Така че, още тогава Агапит е посъветвал 
Ярослав „да укрепи“ тези „Западни порти“ с духовно 
- културни обекти със знак, който би уравновесил не-
видимите сили, така че да няма пристрастие в полза 
на Животинското начало от страна на хората, които 
посещават това място. И там е била поставена църк-
ва, посветена на Сретение Господне. Това е било сим-
волично. Първо, старославянската дума „сретение“ оз-
начава „среща“, а според старославянските вярвания 
– среща на човека с божественото и неговата прослава. 
И на второ място, библейския сюжет на Сретението е 
бил посветен на Дева Мария (Богородица), занасяща 
младенеца Христос в храма на четиридесетия ден след 
раждането му. В Православието, Сретение се е праз-
нувало седмица преди 25 февруари и в духовен план 
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се разглежда като обновление, като среща на старото с 
новото. Поради това е и тази символика на „Западни-
те порти“ в древен Киев, които били укрепени именно 
с този духовен и културен обект.

Ако  Софийския Събор е бил център, „Златните пор-
ти“ условно са били Предната същност, Църквата на 
Богородица (Десятница) – Задната, „Западните пор-
ти“ – Дясната същност, а символ на Лявата същност 
в древната столица на Киевска Русь са били „Лядски-
те порти“. Те са били разположени там, където днес се 
намира централният площад на града – площада на 
Независимостта, което в народа наричат „Майдан“.

Анастасия: Знаете ли, когато за първи път чух от 
вас тази информация, бях невероятно изненадана, 
мислейки си: „Интересно е, кой е измислил това пре-
местване на централния площад именно на това място 
в столицата, специално поставяйки акцент върху Ля-
вата същност?“. Та нали на това място, като столичен 
площад събира маси хора.

Ригден: Точно така. И това не е по погрешка, а даже 
съвсем съзнателно, както се казва, с Разум, при това 
Животински. Та, всичко по реда си. Урочище, къде-
то днес е разположен площада на Независимостта в 
Киев, по времето на Агапит Печьорски се е наричал 
„Превесище“ (Перетеглище). Там е имало блато, а на-
рода от незапомнени времена го е наричал Козе бла-
то. Така че приблизително там, в югоизточната част 
града, където днес на площада започва улица „Софи-
евския“, водеща до събора, Ярослав Мъдри е поставил 
„Източните порти“, които откриват пътя от Киев до 
Печьорски Манастир (днес Киево-Печьорската Лав-
ра), а също и към „земята  печенежка“ В историята 
тези порти са получили названието „Лядски порти“. 
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Думата „Ляд“ от старославянски език се превежда 
като „нечист“, „неудачен“, а „ляда“ – „пустош“, „пле-
вел“, „гъст храсталак“, „необработваеми земи“. Меж-
ду другото, няколко века по-късно именно чрез „Ляд-
ските порти“ войските на хан Бату след продължи-
телна обсада на града са успели да пробият в Киев. А 
що се отнася до това място, то си е останало „пустош“ 
до XIX век, когато „Свободните каменоделци“, носей-
ки своя принос към каузата за унищожаването на ду-
ховното наследство на славяните, не инициирали из-
граждането на сградата на Градския парламент имен-
но на това „нечисто място“.

Анастасия: Да, „Независимост“ на Козето блато... Да 
направят централния площад на града на такова мяс-
то!? Да, „Свободните каменоделци“ за хората само на 
външен вид са „свои“, а в намеренията чужди.

Ригден: Ето защо укриват достъпа до Знанията на 
народите, правейки всичко възможно хората да не се 
поинтересуват от своята истинска духовна история, 
непрестанно тровят със своите лъжи, скривайки от 
тях очевидните факти. Погледни символите: нався-
къде мечове, стрели и лъкове, брадви, щитове, перге-
ли и лъвове – всичко това са символи на „Свободни-
те каменоделци“. Достатъчно е да се поинтересуваш 
от историята и можеш да проследиш как практичес-
ки в едно и същото време преднамерено са извратени 
и унищожени дори и най-малките остатъци от тези 
емблематични съоръжения, които са построени за хо-
рата и са активирани със знаците по времето на Ага-
пит в Киевска Русь. Например, Събора Света София в 
Киев – именно в XVII-XVIII век е бил реконструиран 
в крак с модните тенденции в стила „барок“, заради 
което сградата е променила съществено своя външен 



564

облик (включително и геометрично - пространствена-
та си форма).

Анастасия: Така си е, в историческата литература 
авторите старателно пренаписват един от друг една 
и съща фраза, че „барокът“ в онези дни е бил модерен 
стил в епохата на Възраждането на „западната циви-
лизация“.

Ригден: …и неговият център е била Италия, Рим. 
Това нищо ли не ти говори?

Анастасия: О, това говори много. Ето какво струва 
едната дума „барок“! 

Ригден: Да, така е. Италианската дума „bаrоссо“ про-
излиза от португалското „Perola barro�a“ – „перла с не-
правилна форма“, т.е. „перлата с порок“, дефект в скъ-
поценния камък, деформирана перла. Същата дума я 
има и в латинския език...

Анастасия: Да, като се има предвид, че разпростра-
нението на този стил се свързва с аристократичните 
кръгове и църквата, не е чудно, че за названието му 
е избрана именно думата „барок“ като наименование 
на перлата с порок. При това в последствие това се е 
превърнал във водещ стил в европейското изкуство до 
средата на XVIII век, особено в страните, където ка-
толицизмът е широко разпространен. Стилът „барок“ 
се счита за триумфално шествие на „западната циви-
лизация“.

Ригден: Е, да, шествие с факли. Както се казва, има-
щия уши, ще чуе. За умните хора не е трудно да разбе-
рат защо Събора Света София е станал първият архи-
тектурен паметник на територията на Украйна вклю-
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чен в списъка на световното културно и природно на-
следство – ЮНЕСКО, което означава, че е забранено 
да се преустройва, да се предава, на която и да е ре-
лигиозна организация и да се осъществяват богослу-
жения в него.

Анастасия: Оказва се, че „Свободните каменоделци“ 
от Архонтите преустройват изначалното, и сега с по-
мощта на своя благовиден инструмент ЮНЕСКО по-
ставят условия на местните жители за това, храма да 
не може да се преустройва, и на това отгоре не трябва 
да се провеждат традиционни православни богослу-
жения в него, така да се каже, за да се активира „пер-
лата“?! Ама че работа... Това може да се нарече само, 
като пълен произвол.

Ригден: Така че смятай, това е основаната духовна 
„перла“ на Киевска Русь! А какво са направили с ос-
таналите съоръжения тези свободни зидари в същи-
те тези години? В същия този XVIII век те правят оп-
ити за преустройство на Софийски събор и във Вели-
ки Новгород с нарушение на геометрически простран-
ствения облик под претекст за укрепване на стените 
на сградата. А пък в Полоцк въобще из основи е преус-
троен събора. При това към XVIII век Софийския съ-
бор в Полоцк вече значително се различава по архи-
тектура от своята първоначална форма, като се има 
предвид колко пъти тази сграда е била разрушава-
на и след това възстановявана от човешкия ум в пре-
дишните векове. И, независимо от това обстоятелство, 
„Свободните каменоделци“ за всеки случай, за да се 
презастраховат, построяват в началото на XVIII век 
на неговото място църква в неславянския архитекту-
рен стил „барок“.
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А за „четирите порти“ в Киев по-добре да замълча. 
Веднага след като „Свободните каменоделци“ започ-
нали да спонсорират политиците в Киев, започват под 
различни предлози разрушението и унищожението на 
останките от емблематичните архитектурни памет-
ници от античността. Далечният добре известен ме-
тод на „Свободните каменоделци“: първо да се уни-
щожи оригинала, а след това да пробутат своето „ко-
пие“. Така че днес можем само да наблюдаваме ужас-
ното „копие“ на „Златните порти“, спекулациите за 
„копие“ на паметника от „Свободните каменоделци“ 
„Лядските порти“, които са били практически унищо-
жени в същия XIX век, когато са построили сградата 
на Градския парламент. И едва бегли упоменания в 
летописите за това, че някога е съществувала „Запад-
ната порта“ и  съществуването в Киев на първата ка-
менна църква, посветена на Богородица. Ето ти и ця-
лата история, как духовните знаци помагат за разви-
тието на едни хора и вбесяват други, как някои съз-
дават духовен скъпоценен камък за поколения наред, 
докато други се опитват да пробутат на негово място 
своя „барок“.

Анастасия: Да, времената днес са такива…

Ригден: И това е само един случай в човешката исто-
рия, подобни, на който могат да се намерят навсякъ-
де, като погледнем назад във вековете. Работата не е в 
сградите, работата е в хората и в техния избор...

Анастасия: Между другото, нека се върнем към раз-
говора за особеностите на архитектурата на храмове-
те сред народите по света с използването на основни-
те символи, включително и перлата... Както в хрис-
тиянските църкви съществува насочена на изток ол-
тарна част в сградата във формата на полукръгла 
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ниша, така и в мюсюлманските джамии има специ-
ална полукръгла ниша – михраб (от арабската дума 
„mi�hr’ab“ – „посока на молитвата“). Тя е ориентира-
на към местоположението на свещения за мюсюлма-
ните град Мека (разположен на Арабския полуостров 
в Югозападна Азия), където се намира едно от ос-
новните мюсюлмански свети места, съоръжение под 
формата на куб – Кааба. Така че, тази ниша е украсе-
на с декоративна дърворезба, живопис, инкрустации. 
А вътрешният и купол често е с формата на мида – 
символ на мястото за съхранение на скъпоценния ду-
ховен бисер.

Ригден: Точно така. Това оформление е разбираемо, 
тъй като у мюсюлманите има не малко легенди свър-
зани с перлата, за тях тя е особен символ. Например, 
както казва пророка Мохамед, светът е създаден от 
Бяла Перла. Според мюсюлманската вярвания, Все-
вишният е създал Бяла Перла, дебелината, на която 
е била седем небеса и седем земи взети заедно. Когато 
Бог призовал при Себе си Перлата, тя цялата толкова 
много се разтреперила от Неговия зов, че се е превър-
нала в течащата Вода. От всички свои творения, които 
през деня или нощта, по един или друг начин, прекъс-
вали възхвалата си към Бога, само тя, бидейки вече 
вода, нито за миг не преставала да принася хвала 
на Твореца, постоянно вълнувайки и пенейки се. Ето 
защо Бог й дал превъзходство над другите, превръ-
щайки я в източник на живота и началото на всич-
ко живо. Така от Водата било създадено всичко живо. 
И за да се носи тази скъпоценна вода, Бог създал Вя-
търа (Въздуха), дарявайки го с „безчет“ криле. Зато-
ва, като правило, тази сакрална ниша е изпълнена с 
много символи. Тя е свързвана с Пресвета Дева, непо-
рочната Душа. По-рано в михраба са закачали горяща 
лампа, защото божественото присъствие в света или в 
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човека наподобява светлината от лампата. Светилник 
в стъкло, а стъклото като перлена звезда – символ на 
„Светлината в света“. 

Анастасия: Що се отнася до символа, доста интерес-
на е и по състав композицията на молитвеното килим-
че (намазлък) у тюркските народи, изповядващи ис-
ляма. В своя килимен декоративен рисунък той често 
имитира михраба на един или друг регион.

 
Рисунка 78. Символическите изображения в исляма:

1) украсен свод на нишата мирхаб (�олямата колонна 
джамия Мескита, смятана за една от най-големите в све-
та; 785 – 987 г.; г. Кордова, Испания); 
2) молитвено килимче (турски намазлък); изкуството на 
тюркоезичните народи, изповядващи исляма.

Ригден: Между другото, там също присъстват в осно-
вата си същите знаци и символи, които са били в кул-
турите и религиите на много други народи: осмоъгъл-
ници, шестоъгълници, ромбове, квадрати, наклонени 
кръстове и така нататък... Като цяло, мидата с перла 
в древните времена е била символ на Душата, съзи-
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дателното божествено женско начало. Тя се е явява-
ла атрибут на много женски божества и техните име-
на, символът на водната свещена стихия. Под послед-
ната, както вече споменах, се подразбира различна 
от земната, качествено друга за човешкото разбиране 
среда за обитаване. Въпреки това, всичко живо про-
излизало, зависело и се нуждаело от нея. В Библията 
има препратки към думите на Исус Христос, в които 
той обяснява какво представлява Царството Небесно-
то (Евангелие на Матей, 13 глава, стих 45-46): „Цар-
ството Небесното наподобява още на търговец, тър-
сещ хубави перли, който, намирайки една скъпоцен-
на перла, отишъл и продал всичко, което имал, и се 
сдобил с нея“.

Перламутрът, притежаващ ефекта на дъгата, е смя-
тан за „божествената обвивка“ на перлата. Между дру-
гото, на Изток съкровения духовен смисъл на Душата 
в образа на перла също често е описван поетично с по-
мощта на капка вода върху лотос. Работата е там, че 
листата на Лотоса имат особено белезникаво восъчно 
покритие. От древни времена е известен необичайния 
ефект на лотоса: водата (например дъждовната), па-
даща на лотосовия лист се оформя в сферична капчи-
ца. А слънчевите лъчи пречупвайки се през тези кап-
чици преливат в блестящите перлени цветове на дъ-
гата превръщайки се в скъпоценни перли. Разбира се, 
този ефект не е можело да остане незабелязан от по-
етите на Изтока, благодарение на което техните лири-
чески стихове са се превърнали в метафора с дълбоко 
съкровен смисъл:

От вечното небе  
Изведнъж дъждовни капки  
На Лотоса паднаха,  
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И светлата листна влага...  
в перла се превърна.

Френското значение за перла „Perle“ произлиза от ла-
тинското „pirula“ – „Зрънце“. А последното е произля-
зло, от своя страна, от думата „pirium“ – „сфера“. Сла-
вянската дума „перламутр“ е заимствана от немска-
та дума „Perlemutter“: „Perle“ – „перла“ и „Mutter“ – 
„Майка“. В Латинския език „mater Perlarum“ – „май-
ка на Перлата“. Древните римляни са наричали още 
перлата – „margarita“. Тази дума е заимствана от ста-
рогръцката („margoron“ – „перламутр“). От нея про-
излизат и женските имената, свързани с епитета на 
древната богиня на Любовта, красотата, плодороди-
ето, вечната пролет и живота. Например, името на 
Маргарита (Перла) е произлязло от епитетите на бо-
гинята Афродита, която според древногръцката мито-
логия е била родена в резултат на девствено зачатие 
и е възникнала от морска пяна в мида като блестя-
ща перла. А името Марина („морска“) е произлязло от 
епитетите „сияеща“, „Майка на перлата“ на древно-
римската богиня Венера (латинската дума „veneris“ – 
„любов“), която са отъждествявали с Афродита. Един 
от нейните символи е гълъбицата. Затова и в ранно-
то християнско изкуство, което се е зародило в Рим-
ската империя, образа на Дева Мария е бил изобразя-
ван с мида над главата и, като символ на „Божестве-
ната перла“. Следва да се отбележи, че името Мария 
в Римската империя е свързвано с традиционното 
за живеещите там народи понятие на богинята на 
Любовта – „сияеща“, „Майка на перлата“! А не „пе-
чална“, „отхвърлена“ и още повече  „горчивина“, как-
то след това е била представяна за масите от еврей-
ските жреци.

Анастасия: Те могат…
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Ригден: Могат само защото самите хора не искат да 
знаят повече от това, което са им определили жреците. 
Ето ти и резултата. Но е достатъчно да погледнем ана-
логичните свещени символи и обозначения при дру-
гите народи по света (достъпът до знанията, на които 
специално се ограничават в съзнанието на вярващите 
чрез думите „езичници“, „неверници“ и т.н.), и всичко 
ще си дойде на мястото.

Анастасия: Е, да, от кого жреците са копирали най-
популярните древни символи, знаци и атрибути на бо-
жествени персонажи!? От другите народи.

Ригден: А що се отнася до Дева Мария, то е достатъч-
но лесно да съпоставим символите и имената на Пра-
майката от древните народи по света, женските свет-
ли божества и техните епитети. И става ясно, че през 
вековете на различните народи са предавани едни и 
същи духовни знания за освобождаването на човеш-
ката Душа, в които важна роля играе съзидателната 
сила на божественото женско начало (Аллат).

Така че, самата перла в древна Русия са наричали 
„инчи“, което при много славянски и други народи оз-
начава „различен“, „една“, „единствена“, „действите-
лен, правилен“. Затова и по-късно са започнали да на-
ричат в християнството монаха като „инок“ а монахи-
нята – „инокиня“. Перлата – това е асоциативен сим-
вол на Душата от другия (духовния) свят. Древнору-
ската дума „раковина“ произлязла от древните думи 
на славянските народи от Източна Европа. „Raky“, „ 
rakъve“ – обвивка, подобно на латинската дума „arseō“ 
– „запирам, затварям“. Т.е. перла в раковина – това е 
символичното обозначение на Душата, запряна в ма-
териалната обвивка на тяло, която е била привнесе-
на тук от другия свят и може да се освободи само при 
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сливането (съединението) на човешкото съзнание (Ли-
чността) с Душата с помощта на духовната, съзидател-
на сила и доминиращото Духовното начало в човека.

Анастасия: Това наистина е много интересна инфор-
мация за съвременните хора. Интересно е, че големи-
те перли в древността са наричани Ориент (латинска-
та дума „orientis“ – „изгряващо слънце“). Тази дума е 
заимствана от Изтока. Така поетично често са нари-
чали нещо „неземно, примамващо със своята непозна-
ваемост и вътрешна красота“.

Ригден: Съвършено вярно. Големите перли са нари-
чали „Unio“ (от латинското – „единствен“), а с думата 
„ориент“ на Изток в началото са обозначавали сияни-
ето на натуралните перли.

Анастасия: Да, от позицията на духовните символи 
всичко това изглежда доста по-различно!

Ригден: Ще кажа дори повече. Цилиндричното прос-
транство под централния голям купол или кула в сре-
докръстието на кръстокуполния храм се е нарича-
ло главна, централна апсида, където е имало място за 
престола и олтара. Покриването на апсидата с форма-
та на полукупола (конх – „раковина“, „спираловиден 
вихър“, „фуния“) символизирало „небето“. При това 
архитектурата на заключващия камък „запиращ, за-
ключващ“ в арката, свода, и до днес се нарича ключ. 
Така че, на вдлъбнатата вътрешна повърхност на ап-
сидата изначално, като правило, се помещава мозаеч-
но или живописно изображение на Дева Мария „Оран-
та“ с вдигнати ръце като символ на „отключваща Не-
бесните Врата“.
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Анастасия: Да, тук наистина присъстват всич-
ки символи на духовната работа на човека над себе 
си, достигането на освобождение чрез божествена-
та сила на женското начало... Изображението на Бо-
городица „Оранта“ е известно в древна Русия кажи-
речи от самото начало на Кръщението. Мнозина я 
свързват с Византийската империя, но не и с Древ-
ния Изток! В справочниците по религия и културо-
логия са представени версии за произхода на наиме-
нованието на тази икона от гръцката дума „orantis“ 
– „молещ се“. По нататък от това „ограничение“ не-
щата не мръдват, очевидно, от незнание или нежела-
ние да се споменават други култури. Но, ако задъл-
баем в историята, става ясно, че тук е скрит съвсем 
друг смисъл!

Ригден: Права си, тук наистина има друг смисъл и е 
много по-дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед. 
Що се отнася до връзката с думата „молещ се“, то, 
очевидно,  хората са се уповавали на данни от ранно 
християнски стенописи в римските катакомби, където 
в това положение са били изобразени молещи се фигу-
ри. Но повдигнатите по този начин ръце, както вече бе 
споменато в разговора ни, наистина са древно симво-
лично изображение, известно от времето на палеоли-
та, и по време на неолита, бронзовата епоха (същест-
вуването на древен Египет, Месопотамия, Харапска-
та, Триполската цивилизации и така нататък). Това е 
символично обозначение на Аллат, символ на знани-
ята за духовните практики за достигне на сливането 
на Личността с Душата, символ на духовно просветле-
ние, постигане на Истината.

Анастасия: Оказва се, че всички знания съществуват 
и до днес, само че мирогледа на хората се е променил 
в абсолютно противоположна посока! Дори в архитек-
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турата на християнския храм са фиксирани основните 
Знания: квадратната, четирилистна структура с цен-
тър, цилиндрично централно помещение, пирами-
далната архитектура на цялата сградата. Последната 
може да бъде увенчана и с пирамидална кула и купол 
под формата на луковица с островръх край (лукович-
на глава). Та нали всичко това съответства на симво-
ликата на енергийната конструкция на човека, пътя за 
освобождени на неговата Душа: четирите Същности, 
центъра – Душата, лично пространство, пирамидал-
на структурата, архитектурни символи на трансфор-
мацията от квадрата в кръг или осмоъгълник (символ 
на куба). И както вече нагледно е показано, в хрис-
тиянската религията именно съзидателната божест-
вена сила на женското начало изпълнява главна роля 
на реален Проводник от човешкия към духовния свят. 
Тя преминава през основните женски образи на хрис-
тиянството – Дева Мария, Мария Магдалина... Хората 
разделят образите, но в действителност същността на 
всички тях е една и съща – Божествената Любов, Бого 
родица – това, което чрез любов възражда у човека 
общуването с Бога, чрез Душата възстановява връз-
ката с Него. Именно духовната, блага сила на Любо-
вта и Сътворението на Богородица се явяват основ-
ната проводяща, изпълнена със сила от Бога! В сцени-
те на Благовещение Дева Мария често е изобразявана 
с лотос, или по-скоро с лилия в ръката си като символ 
на духовна чистота. Тя е изобразявана с крака, докос-
ващи дракон – Животинското начало у човека. След 
като се вземат предвид духовното знание за човека и 
практиката на духовния път, всичко придобива друг, 
по-дълбок смисъл!

Дева Мария наричат и „духовна оживяваща сила“, 
„въплъщението на истинското знание“. Наричана 
е още „Божия премъдрост“, „Художник на всичко“, 
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„Майка на сътворението“, за която в Библията се каз-
ва, че „Тя е самото дихание на силата Божия и чистото 
излияние на славата Му“, „Тя е отражение на вечна-
та светлина, чистото огледало на Божието действие“, 
„Тя е една, но може всичко и, пребивавайки в самата 
себе си, обновява всичко, и преминавайки от род в род 
в светите души, тя подготвя приятелите Божии и про-
роците“. Духовната сила на Дева Мария се сравнява 
с „Портите на Рая“! Тя се нарича „носителка на Бо-
жественото“, „Душата на света“, „Божия промисъл“, 
„Въплъщение на Лотоса“. 

Ригден: Някога Исус казал на Мария: „Благослове-
на си ти, Мария, защото не плътта и не кръвта, ти от-
криха това, а Отецът Мой, Който е на небесата. И аз 
ти казвам: ти си Магдалата на Църквата Моя и врата-
та адова не ще я преодолее“. „И ще ти дам ключовете 
от Царството Небесно; и каквото съединиш на земята, 
това ще бъде съединено на небесата; и каквото позво-
лиш на земята, това ще е позволено на небесата“. 

Анастасия: Да-да, спомням си тези важни думи. За-
писала съм тези знания в книгата „Сенсей IV“ за това, 
че именно Мария Магдалена е била най-приближения 
ученик, на когото Исус не само доверява тайните зна-
ния, но и е връчил „Ключовете от Царството Небес-
но“, което днес хората наричат Граала. „Магдалата на 
Църквата Иисусова“, основния „Стълб на Вярата“, на 
който и до ден-днешен се опира истинското Учение на 
Исус…

Ригден: … и тече реална духовна помощ към хората 
за спасението на техните души.

Анастасия: Знаете ли, бидейки в Киев и влизайки 
в един от храмовете, видях старинно изображение на 



576

Дева Мария „Оранта“ в поясно изображение. В нея от-
четливо чашообразно, като полумесец с рогата соче-
щи нагоре, са изобразени издигнатите и нагоре и раз-
перени встрани ръце. А на гърдите е отличен кръг, къ-
дето се намира Младенеца Христос, като в майчиното 
Лоно, под нейната защита. Т.е. това е икона с закоди-
ран в нея символ „AëëàòÐà“. 

 За мен беше изненадващо, че хората не виждат оче-
видното. Въпреки че, ако не бяхте ни просветили по 
тези въпроси преди много години, навярно аз също ня-
маше да разбирам, защо не мога да се нагледам имен-
но на тази икона и защо чувствам изходяща от нея по-
зитивна сила. Снимах това изображението на „Оран-
та“ и го поставих като изображение на мобилния си 
телефон. Ето го…

Ригден (Гледайки с добра усмивка в изображение-
то): Дева Мария „Знамение“ … разбира се, друго не 
може да бъде… Светла благодат Божия. Майчиното 
Лоно на славянския народ. „Радость десная очей Тво-
их, присныи Брат, до сих пор аки Светоч сияет во сла-
ву Твою, приближая день сый „Азъ есмъ, Азъ быти!“ 
(текст на старославянски)… Хубава икона… Аз вече 
разказвах, че в Древна Русия образът на Богородица 
е бил най-почитан сред народа. Тази икона се нарича 
„Знамение“ само от славяните в Русия, Украйна, Бе-
ларус (и в тези народи, които по-късно са били истори-
чески обединени с тях в една голяма държава) и никъ-
де другаде. В другите държави я наричат Дева Мария 
„Велика Панагия“, „Пантонасса“, „Платитера“. Мал-
ко хора знаят, че в старославянския език думата „зна-
мение“ произлиза от древноруската дума „знамя“, ко-
ято означава „знак“. В Русия тази икона се е появи-
ла за първи път през XI век, но след земния живот на 
Агапит Печьорский, Безвъзмездният Лечител, 
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са започнали да наричат тази икона в народа не само 
„знамение“, но и „въплъщение“, знакът на спасение-
то. Това е смисълът!

Анастасия: И до ден-днешен могат да се намерят све-
дения за това. Само, че за съжаление, в църковните ле-
генди са започнали да акцентират повече върху фи-
зическото спасение на хората, отколкото върху духов-
ното. Впрочем, ако внимателно се изучи историята от 
тези години, то дори косвените съобщения в крайна 
сметка водят до исторически събития, свързани с оп-
ределени дати. Например, 25 Февруари 1169 година, 
благодарение на иконата „Оранта“ се е случил чуд-
ния изход от битката при Велики Новгород, заради ко-
ето впоследствие самият народ е започнал да почита 
Богородица, като своя покровителка. Обаче властима-
щите установили празник в чест на това събитие чак 
на 27 ноември по Юлианския календар (10 декември 
по нов стил). 

Ригден: И такова се е случвало. Просто събитието се 
е случило в дните на Великите пости.  А на тях някак 
си не им е до празници, пост е все пак. Затова и са го 
запратили чак на 27, по случай именния ден на тога-
вашния новгородски управител.  Впрочем, във властта 
както винаги, нищо не се е променило. Но най-важно-
то е, че народа усеща истинното. И за да бъдем спра-
ведливи, трябва да се отбележи, че тази икона още от 
XI век е сътворила много духовни чудеса в Киевска 
Русь. Та и след това, колко още тайни и явни чудеса 
са се случили, благодарение на тази икона. Тя е стана-
ла толкова популярна в целия православен ойкумен, 
(от древногръцки οἰκουμένη «заселена» (земя), от οἰκέω 
«насявам, обитавам») че са започнали да я изобразяват 
не само в храмовите стенописи. Знакът е станал общо-
достъпен за народа. и е бил разпространен чрез медно 
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отливане на тамянници, икони-куадрифолии, енколи-
пони (реликви, които са окачвали на гърдите, нарича-
ни в старите дни още като „лоно“, „перси“), сечене на 
малки икони и т.н.

 
Рисунка 79. Изображения на „Оранта“:

1) Бронзова икона - подложка с изображение на „Оранта“ 
(XII-XIII в.; г.Брест, Беларус)
2) Змеевик (змийска луна — метален или каменен медальон 
обикновено с кръгла, овална, понякога осмоъгълна форма 
с изображение на християнски светия от едната страна 
и змия (от 6 до 14) от другата; служили като защита 
от болести) с изображение на „Оранта“ и божествения 
Младенец Исус на лицевата част (XIV век, археологическа 
находка до г. Брест, Беларус). 
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И в днешни дни тази икона е една от най-почитани-
те в Руското Православие. Дори нещо повече, в Бела-
рус, например, иконата Богородица заобиколена от 
четири ангела и до днес се явява столичен герб (герб 
в превод от немски „erbe“ означава „наследство“) – от-
личителен символ на древния славянски град Мин-
ск (Мѣньскъ), разположен на брега на реката Свислоч  
(Свіслач), един от притоците на река Днепър. В леген-
дите са съхранени частични сведения за връзката на 
иконата „Знамение“ с древен Киев и за нейното чудно 
придобиване. Всички тези символи и знаци са остави-
ли своя особен отпечатък върху духовното наследство 
на тези славянски народи. 

Анастасия: Да, достатъчно е само да погледнем съ-
временните гербове на тези места, за да разберем вър-
ху какви символи е концентрирано вниманието на об-
ществото. 
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Рисунка 80. Съвременните символи на Беларус:

1)  �ерб на г. Новополоцк (област Витебск, Беларус);
2) �ерб на г. Минск (изобразена Богородица, обкръжена 
от два ангела и два херувима);
3) Символ от същия характер на известен католически 
храм – Църквата на Св. Симеон и Св. Елена (началото на 
XX век), разположен на площада на Независимостта в г. 
Минск

Ригден: Трябва да отбележа, че до християнския пе-
риод у славяните също така е била съхранена симво-
лика от предимно ромбичен тип. Славяните и балтий-
ските народи, може да се каже, на практика са били 
последните индоевропейски народи, които дълго и 
упорито са се съпротивлявали на намесата на хрис-
тиянската символика в техните традиционни вярва-
ния. Обръщам внимание, че през X век християнство-
то като религия значително е усилило своите пози-
ции в света в качеството си на инструмент за поли-
тическо влияние. А тези народи са имали символика, 
най-вече ориентирана към духовното. Но, както ка-
зах, всички промени започват от символите. Ако на 
богатата сакрална символика на ираноезичните наро-
ди християнството е започнало да оказва своето вли-
яние практически от VI век, на германските народи 
от VIII век, то на славяните засиленото настъпление 
на символите от тази религия (включително и на съ-
държащите отрицателно въздействие знаци) е започ-
нало от X–XI век. 

Но благодарение на своевременната намеса на Агапит 
Печерский в този процес, в Киевска Русь са били ак-
тивирани именно позитивни символи, много от които  
(знаците „АллатРа“, Аллат, ромбове, кръгове, равно-
странни кръстове) са били добре известни и в дохрис-
тиянския период. Агапит, в действителност, е обновил 
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Знанията, в това число и за четирите Същности, и за 
духовното освобождение на човек. Разбира се, това е 
било направено не явно, а тайно, но и това не е малко. 
Така че, благодарение на духовната работа на Агапит 
Печерский, Безвъзмездния Лечител, се е случило об-
новяване в по-голямата си част именно на позитивни-
те знаци, което, естествено, се е отразило на духовно-
то бъдеще на тези народи. 

Анастасия: Да, и това много ясно може да се про-
следи по различните древни артефакти. Например, 
по символите и знаците, които са се появили масово 
у славянските народи през този период, иконите със 
символа на Аллат и знака „AëëàòÐà“, народните шеви-
ци със свещени сюжети, разпространението на хал-
ки, брошки (украшения закопчалки за дрехи), обеци, 
брошки именно със символа на равностранния кръст 
(а не издължените кръстове) с атрибутиката на чети-
рите Същности. При това, любопитно е да се отрази, 
че в Древна Русия, в градовете са съществували сре-
бърни и златни пръстени с изображения, а в селата – 
медни с геометрични мотиви. 

Рисунка 81. Шевица с изображение на старославянско  
капище и богиня Макош.
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Богиня Макош влизала в състава на върховните богове в 
пантеона на Киевска Русь от дохристиянския период. Те 
се явявала една от главните славянски небесни покрови-
телки на женското начало, плодородието, преданията и 
тъкачеството.

 
Рисунка 82. Образи на руски народни шевици с  

изображения на сакрални символи

 
Рисунка 83. Елементи от славянските шевици
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Рисунка 84. Символика на славяните-вятичи  

(началото на XII в.; изображения с артефакти намерени на 
територията на Московска, Калужска, част от Смоленска и 

Брянска области; Русия)

 
Рисунка 85. Християнски равностранни кръстове  

(XI - XIII в.; Киевска Русь)

1) артефакти, намерени на територията на бивша Ви-
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тебска губерния (Беларус); 
2) метален телен кръст (намерен в г. Борисов, Минска об-
ласт, Беларус) 
3) кръст с изобразено Разпятие (края на X  - началото на 
XI в.; артефакт намерен в г. Новогрудок, �родненска об-
ласт, Беларус); 
4) кръст с изобразено Разпятие (края на X  - началото на 
XI в.; артефакт намерен в г. Полоцка, Витебска област, 
Беларус.

Ригден: Като правило, вниманието на хората колко-
то се може повече се съсредоточава над философия-
та на една или друга религия или политическа иде-
ология, но не и над знаците и още повече не над ис-
тинското предназначение на тези знаци. Някои от тях 
дори се явяват активни и въздействат на енергийна-
та конструкция на човека, работят на подсъзнателно 
ниво, независимо от това, разбира ли за това човек или 
не. Хората трябва по-внимателно да се вгледат какви 
именно знаци и символи ги заобикалят у дома, на ра-
ботното място или навсякъде в техния живот. Имай-
ки Знанията, ситуацията може винаги да бъде проме-
нена към по-добро, единственото, което е нужно е же-
лание от страна на самите хора, както и реална рабо-
та в тази насока… Така че, да се върнем към разговора 
за „Оранта“. Това не е единствената икона с изображе-
нието на Богородица, където са били поставени тези 
символи и знаци

Анастасия: Това е така, достатъчно е да погледнем на 
изображението на Чудотворната Остробрамска икона  
на Дева Мария (Виленска  икона). Тя се намира в гр. 
Вилнюс (Литва) и днес е изключително популярна в 
Литва, Украйна, Беларус, Полша и е почитана както 
от католици, така и православни.
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Рисунка 86. Изображение на Остробрамската икона на 

Дева Мария (Виленска икона).

 С нея, разбира се, са свързани различни легенди, 
включително и за нейния произход от Корсун (древно-
руското название на град Херсонес, където е бил кръс-
тен киевският княз Владимир – бащата на Ярослав 
Мъдри). Днес останките на този град са разположени 
в района на град Севастопол в Украйна. Но символа 
на полумесеца с рогчета нагоре в тази икона е трудно 
да не се забележи. 
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Ригден: Много подобни изображения на Дева Мария 
с полумесец с рогчетата нагоре са започнали да се по-
явяват на Запад по време на възникването и укреп-
ването на ордена на тамплиерите (XII–XIII век). Като 
цяло, трябва да се отбележи, че в предишни времена 
с такава символика в качеството на божествено жен-
ско начало са изобразявали и Богини от други култу-
ри. Например, иранската Богиня Ардвисура Анахита 
(в превод от авестийски буквално означава „Ардви мо-
гъщата, непорочната“) – богиня на водата и плодоро-
дието, на която в свещената книга „Авеста“ („Яшт“ V) 
е посветен отделен химн „Ардвисур-Яшт“. Между дру-
гото, първоначално думата Ардви е значела източник 
на всемирните води, изтичащи от божественото цар-
ство на Светлината и даващи начало на целия живот 
(прототип на Аллат).

 
Рисунка 87. Ардвисура Анахита,  
възнесена от свещената птица 

Фрагмент от изображението на сребърна чаша (VI век, 
Иран (Персия); по настоящем се намира в музей  

„Ермитаж, г. Санкт-Петербург, Русия“)
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Или друг пример, свързан с древноегипетската Боги-
ня Изида, чийто култ на поклонение в древни време-
на е бил широко разпространен както на Изток, така 
и на Запад, например в Мала Азия, Сирия, Гърция, 
Италия, Галия и други страни. 

Анастасия: Да, дори по време на елинизма култът 
към Изида е бил много популярен далеч зад предели-
те на Египет. За масите тя е била представяна, като 
богиня на женското начало, плодородието (съзидани-
ето), богиня на мореплаването. Но първото нещо, кое-
то привлича внимание в нейното характерно изобра-
жение е елемента върху главата и, атрибут под форма-
та на полумесец с насочени нагоре рога и кръг върху 
него („AëëàòÐà“). 

 
Рисунка 88. Атрибут-украшение на  

древноегипетската богиня Изида

Ригден: В светото тълкувание нейното име е означа-
вало преходно състояние, което е съединявало с от-
въдната сфера. Между другото, в епохата на елини-
зма трактовката на свещената символика на същия 
този кръстокуполен храм, както казах, в голяма сте-
пен е била заимствана от религиозните понятия на 
Изтока. Например, както вече упоменах в разговора за 
гръцката дума „апсида“, която означава цилиндрич-
но помещение под голям централен купол или кулата 
в кръстокуполна църква, за запиращия камък («клю-
ча»), заключващ свода. Символичното значение на ап-
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сидата е заимствано от гърците от сакралното значе-
ние на името на богинята от Древен Египет – Изида и 
един от нейните атрибути – египетския кръст анх, кой-
то олицетворявал „вечния живот“, „ключът към живо-
та“, символ на безсмъртието. Апсида (от древногръц-
кото „αψίς“ – „дъга, линия, свод, проекция“, „това, кое-
то движи, свързва“) – така гърците са наричали всяка 
кръгла форма: диск, сфера, цилиндър, небесния свод. 

Анастасия: Да, жреците от различните древни стра-
ни са били принудени в много случаи да се примирят 
с такова масово поклонение на „техните стада“ пред 
„чуждата богиня“. Било им е много трудно да се пребо-
рят с нарастващата и популярност в народа. 

Ригден: Разбираемо е. Жреците не са се борили само 
с това, те са правили и опити да оглавят това движе-
ние, в краен случай, да заимстват някои обреди, еле-
менти от този култ, епитети за своите „местни“ боги-
ни, за да повишат тяхната привлекателност, а това оз-
начава и да увеличат своите приходи. Обаче, с всички 
тези „заимствания“ частично са пренасяни и основ-
ните знания. Истинските посветени, притежавайки 
знанията за символите и знаците, са разбрали причи-
ната за тази популярност сред народа. Затова те сами 
са способствали процеса на разпространение на поло-
жителните знаци и символи, използвали са различ-
ни средства и възможности, в това число вграждай-
ки ги и в монументалната архитектура, за да преда-
дат тези знания на следващите поколения. А по-къс-
но това вече се е превърнало просто в традиция у раз-
личните народи, често без разбиране на самата същ-
ност. Хората са започнали да подражават, ръководей-
ки се единствено от общата повърхностна философия 
и от опита на миналите поколения в архитектурата, 
изкуството. 
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На внимаващия човек му е достатъчно да види архи-
тектурата на свещените съоръжения: храмове, църк-
ви и други култови сгради, строени както в древност-
та, така и днес, намиращи се на различни континенти, 
принадлежащи на различни религии. И той ще види, 
че в тях са отразени едни и същи основни духовни сим-
воли. Често такива постройки представляват архите-
ктурни решения във формата на трансформираща се 
квадратната форма (олицетворяваща всичко земно, чо-
вешко) в сферична (небесното, духовното), което, както 
вече споменах, символизира духовното израстване, пре-
образуването на човешката конструкция. По същество, 
това е символ на обединението на четирите Същности 
в човека, постигането на тяхното единство под ръковод-
ството на Душата и нейното последващо освобождение. 
А последното в архитектурата на свещените сгради са 
изобразявали под формата на куб или със символично-
то обозначение на неговите осем върха (често като вър-
ховете на – осемлъчева звезда). По-късно, като прото-
тип на куба са започнали да изобразяват осмоъгълника, 
благодарение на който, квадрата на кулата се е свързвал 
с кръглия купол, като символ на окончателната тран-
сформация, качественото преображение на човешката 
природа и освобождаването му в духовната сфера. 

Същото важи и за древното изкуство. Да вземем дори ге-
ометричните фигури на Изтока, например, мюсюлман-
ските джамии и дворци, а също така и книгите, дрехите, 
изображенията върху съдовете. Те се основават на ара-
бески – квадрати, кръгове, триъгълници, звезди, много-
листни цветя, плетеници, подобни на лотоса и неговото 
стъбло. Между другото, последните под формата на мо-
тив в мюсюлманския средновековен орнамент през XII–
XVI век, представляващ съединение на спирала с лис-
та от поветица наричали ислим (название, приведено 
в руска транскрипция), което в превод от тюркски език 



590

означава „ислямски“. На Изток се счита, че този орна-
мент прославя красотата на земята, напомня на хора-
та за райските градини, а също така отразява и идеята 
за символичното духовно израстване на човека, изведе-
но в непрекъснат развиващ се, цъфтящ бяг, пътят, на 
който включва в себе си много варианти на всевъзмож-
но развитие, както се преплитат различните обстоятел-
ства в света. А геометричните орнаменти в мюсюлман-
ското изкуство на Близкия и Среден Изток още през IX–
XVI век са наричали гирих (название, приведено в ру-
ска транскрипция; произлиза от персийската дума, ко-
ято означава „възел“). Ще отбележа, че едни от най-чес-
то срещаните символи са осемлъчевите, петлъчевите и 
шестлъчевите звезди. Но като цяло геометричните ор-
наменти в мирогледа на ислямската религия символи-
зират идеята за единство, хармония, порядък, съгласно 
чиито разбирания съществува Вселената, създадена от 
един Бог, създател на всичко – Аллах. 

Тези символи също така някога са служили за преда-
ването на знания, а днес за повечето хора се явяват 
просто обекти на духовно съзерцание, както манда-
лите за индийците. Между другото, изначално за обо-
значаването на Буда също са се използвали само сим-
воли и знаци, както впрочем и в ранното християн-
ство за обозначаване на Христос. И много по-късно, 
със създаването на институцията на религията, на-
пример, както и при будизма, се е случила персонифи-
кация на Буда в качеството му на божество. Въобще, 
както вече споменах, геометричните знаци в орнамен-
тиката – това е много древна традиция на символично 
предаване на знания, която е съществувала на Изток 
още в доислямските времена. Този орнамент по-рано 
се е възприемал от същите араби-номади, като отворе-
на книга, разбираема за болшинството. 
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Анастасия: Е да, Изтокът, и в частност исляма, това 
си е цяла история. Някога отдавна вие ни разказахте 
за пророка Мохамед. Това на свой ред породи интерес 
към ислямските традиции, култура, изкуство, архитек-
тура, литература. При мюсюлманите, както е известно, 
основното светилище и място за поклонение се счита 
градът, в който се е родил Мохамед – Мека. Това място 
се намира в малка котловина между планините. Още в 
доислямските времена Мека вече е бил главен религи-
озен център на народите от Арабския полуостров, а Ка-
аба (структура под формата на голям куб) – признат от 
различните народи на Арабския полуостров като све-
тиня. Кой и кога го е построил все още не е неизвест-
но за учените. Но интересното е, че Кааба (руска тран-
скрипция на думата) на арабски означава куб. Ако взе-
мем под внимание, че кубът, поставен на един от ъгли-
те си (или с белязан ъгъл) от древни времена се явява 
значим духовен символ сред народите по света, указ-
ващ трансформацията и преобразуването на човека в 
Духовно Същество, историята става доста любопитна. 

Според геометрията, кубът – това е правилен шесто-
ъгълник, състоящ се от 12 ръба, 8 върха (където във 
всеки влизат по три ръба) и 6 страни, които се явяват 
квадрати. Струва си да си припомним, че числото 72 
може да бъде представено като комбинация от 12 по 6. 
Ето, че символиката на числата и геометричните зна-
чения не е никак проста. 

Така че, след като господстващата религия в Мека ста-
ва исляма, основното място за поклонение на мюсюл-
маните там става джамията Масджид ал Харам, къде-
то се намира древната светиня Кааба и, между друго-
то, Макам ал Ибрахим – малка сграда с купол, която 
увенчава символическия знак Аллат. В нея се намира 
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камък с отпечатък от стъпалото, който според леген-
дата принадлежи на пророка Ибрахим (Авраам). 

 
Рисунка 89. Знак Аллат, който увенчава  
купола на Макам ал Ибрахим в г. Мека.

Ригден: Абсолютно. В Корана (Сура  3. Аят 97) за този 
знак ясно е посочено:„Там – ясни знамения за хора-
та – мястото на Ибрахим. И всеки, който влезе в него, 
ще пребъде в безопасност там.“ Знакът Аллат е тък-
мо символа на достигането до духовно освобождение 
– единственото възможно за човека състояние на ду-
ховно преображение, откриващо пътя към Вечността, 
в който той може да пребивава в безопасност от този 
материален свят. 

Анастасия: Съгласна съм с вас. Много ясно е пока-
зано и нагледно написано, само че хората не го забе-
лязват или го разбират посвоему, въз основа на свои-
те умозаключения от гледна точка на жител на трииз-
мерния свят. Тяхното внимание е съсредоточено в по-
голяма степен върху външното. Например, външна-
та стена на източния ъгъл на Кааба, където е вграде-
на основната светиня на тази джамия, така наречения 
„Черен камък“ (Хаджар ал Асвад) – камък с яйцевид-
на форма, дълъг трийсет сантиметра. Учените пред-
полагат, че дадения камък има или вулканичен, или 
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метеоритен произход. Но не е там същината. Според 
древното арабско предание, ангел Джабраил (Архан-
гел Гавраил в християнството; в исляма, както знаем, 
Джабраил се явява най-почитания ангел, вещаещ на 
пророците волята и откровенията на Аллах) е предал 
от рая на Адам, след неговото разкаяние в знак на бо-
жествено опрощение от Аллах, бял камък като олтар 
за молитви на Земята, който е и положил началото на 
Кааба. Това се е случило, след като Адам и Хавва (Ева) 
са били изгонени от рая и разделени и след много го-
дини отново са се срещнали в района на Мекка. Спо-
ред легендата, камъкът първоначално бил бял, но е по-
чернял в последствие, заради човешките грехове. 

 
Рисунка 90. Схематично изображение на фрагмент от 
илюстрация „Мохамед получава своето първо откровение 
от ангел Джабраил“ на което е изобразен ангел Джабраил.
(Оригинала на илюстрацията се намира в книгата Джами ат 
таварих (буквално „Сборник с летописи“). Автор Ришид ад 

Дин. Книгата е публикувана в г. Тебризе, Персия в 1307 г. Сега 
се намира в колекцията на Единбургската университетска 

библиотека, Шотландия)
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Според вярванията на ислямската религия, Кааба в 
Мека също се счита за „Домът Господен“, „Преобър-
нато на земята част от небето“, център на вселената, с 
указване на страната, където трябва да бъде насочена 
молитвата на всеки мюсюлманин. На вярващите им е 
вменено, че всеки мюсюлманин трябва поне веднъж в 
живота си да посети Мека, където да извърши редица 
церемонии, включително и обикаляне около Кааба се-
дем пъти, като символ на божествения ред и подчине-
ние на единен център. 

Но ако сравним цялата тази информация за свещения 
Кааба със Знанията, се получава, че нещата не са само 
външно поклонение. Та нали енергийната проекция 
на духовно развития човек в седмо измерение напом-
ня формата на куб, поставен на един от ъглите си! Куб 
с обозначение на един от ъглите – това е символично 
предаване на духовните знания. А седемте обиколки – 
това е символ на постигането на седемте измерения! 

Ригден: Точно така. Често в ритуали от различни 
религии се извършва някакво седемкратно външ-
но действие, като символ на постигането на седмото 
измерение в рамките на един живот, особено духов-
но шествие (духовното развитие на човека през него-
вия живот) по пътя към Бог. Например, както правил-
но отбеляза, в исляма това –  седемкратно обхождане 
около Кааба и още ред свещенодействия, свързани с 
числото седем. Това е свързано с мюсюлманските вяр-
вания, че тронът на Аллах се намира в рая, на вър-
ха на седмото небе, където „Лотоса е крайния  пре-
дел“ (Сидрат ал мунтаха). Има такова езотерично те-
чение в исляма – суфизъм, който е оказал голямо вли-
яние върху религиозната догма, философията, лите-
ратурата, етиката, поезията в мюсюлманския Изток. 
Между другото, в стила на суфиските рубаи е писал и 
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известният учен и поет Омар Хаям. Така че, в суфиз-
ма духовното познание, пътят към Бога  –  това са се-
дем духовни стъпки по пътя на самоусъвършенства-
нето (тарикат; от арабското „тарика“ (думата е преве-
дена с руска транскрипция) – „път“; „пътят към исти-
ната“). Те са именувани като макам (в превод от араб-
ски – „местоположение“, „позиция“, „стоянка“) – ду-
ховно, стабилно състояние, което достига суфиият на 
всеки етап; „стоянка“ тариката. Пътят към Бог се оп-
исва като символично преминаване на така наречени-
те „Седем долини“.

Анастасия: Да, тези символични „Седем долини“ в 
суфизма имат изключително поетични названия. Пър-
вата – Долината на Търсенията, където човек се разде-
ля с всички свои земни желания. Втората – Долината 
на Любовта, където той се опитва да намери Бог, като 
единствения Възлюбен. В третата – Долината на Ин-
туитивните знания суфиият едва започва да опозна-
ва Бог и да възприема светлината на Истината. В чет-
въртата – Долината на Раздялата търсещият Бог окон-
чателно трябва да се раздели със своите зависимости 
и желания. В петата – Долината на Обединението – да 
се осъзнае Единството на света. В шестата – Долина-
та на Възхищението – съзерцаване и чувстване оке-
ана на Божествената Любов. И в седмата – Долина-
та на Смъртта – се осъществява загубата на човешко-
то „Аз“, егоцентризма и сливането на Душата на вър-
вящия с Бог, съгласно разбирането на суфиите. Със-
тоянието на съзнанието, когато изчезва „Аз“ и в чове-
ка остава единствено божественото, истинската същ-
ност, суфиият наричат „фана“ („небитие“), подобно на 
будистката Нирвана. 

Ригден: Вярно е, това са техните асоциативни поня-
тия за духовните стъпки по пътя към Бога. Между дру-
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гото, по смисъл и в будизма е същото, има шест после-
дователни етапа на съвършенство, които водят до про-
светление и освобождение, достигането на Нирвана. 
Само че те се наричат „парамита“, което на санскрит 
означава „пресичане“, „средство за спасение“, „това, с 
чиято помощ се достига противоположния бряг“ (Нир-
вана).

Анастасия: Да,  същите степени, които са и при су-
фиите, са отразени в по-ранните вярвания в Индия – 
в будизма и дори по-рано в индуизма. Шестте съвър-
шенства – парамити. 

Първата парамита – съвършенството в щедростта на 
подаянието. Та нали под това в будизма се разбира 
тъкмо вътрешната работа над себе си, откъсване от 
привързаността към материалните вещи, удобствата, 
натрупването и жаждата за власт. Също така стреме-
жът към прекратяване цикъл на страдания от неспи-
ращите земни желания (у суфиите в първата Долина 
търсещият също се разделя с всички свои земни жела-
ния), преобразуването от егоист в щедър човек, спосо-
бен безкористно да дава, да споделя, да помага, да тво-
ри добро не заради изгода или собствена слава. 

Втората парамита – съвършенство в нравствеността. 
Нравствената чистота се явява основата за другите 
етапи на самоусъвършенстване, дава възможност да 
се отворят вратите на духовния свят (суфиите на този 
етап се опитват да намерят Бога чрез своите възвише-
ни чувства). Тя се изразява в усъвършенстване на дис-
циплината на ума, в извършването на добри мисли, 
постъпки и дела, в спазването на етичните морални и 
общочовешки принципи. И разбира се, на този етап в 
будизма, както и във всяка друга религия, се припис-
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ва спазването на обети и правила, определени от да-
дената религия.

Третата парамита – съвършенство в търпението. Това 
е развитие на самоконтрол (у суфиите началния етап 
на познание на Бог, възприемането на светлината на 
Истината). Укротяване на вълнението, отрицателните 
емоции, своя гняв, разочарованието, депресията, ус-
тойчиво преодоляване на всички трудности, житейски 
проблеми, усъвършенстване на силата на волята. 

Четвъртата парамита – съвършенство в усърдието. В 
основата си това е умение за самоконтрол, да получа-
ваш радост от добродетелни дела, удоволствие от ка-
къв да е труд, създаване на мисли, насочени единстве-
но към просветление. Благодарение на това човекът се 
разделя със своя собствен мързел, завист, ревност, его-
истични желания (при суфиите търсещият трябва да 
се раздели окончателно със своите зависимости и же-
лания). 

Петата парамита – съвършенство на медитацията. Бу-
дистите наричат този етап и „всеобхващащо осъзна-
ване“, „съзерцание“ (при суфиите това е предадено в 
два етапа: осъзнаване на Единството на света и съ-
зерцанието), когато човекът престава да вижда  света 
ограничено, от гледната точка на егоистичен наблю-
дател и чрез вътрешния си взор започва да вижда ис-
тинската реалност на света, практикувайки медита-
ция. Тогава той започва да разбира какво е истинска-
та реалност, за него се открива многообразие от све-
тове. Човек започва да разбира, какво е илюзията на 
ума, в него започва да доминира желанието за позна-
ние на истинския свят. Смята се, че предишните чети-
ри съвършенства създават благоприятно поле, в което 
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духовният зародиш, създаден в медитация, в послед-
ствие дава своя зрял плод. 

Шестата парамита – съвършенството на безпределна-
та (интуитивната) мъдрост. Качествено духовно пре-
ображение на човека, духовно пробуждане. Придоби-
ване на чистото изначално възприятие, лишено от 
всякакви мисли, достигане на високи, непонятни фор-
ми на съзнанието (в суфизма – загубата на човешко-
то „Аз“, сливането на Душата на търсещия с Бог), ду-
ховно видение, когато възприятието на цялата Реал-
ност се случва мигновено, без участието на човешкия 
ум, на който са нужни език, образи, земни асоциации 
и категории на представите. 

Ригден: Да, такава е тяхната концептуална схема за 
постигане на Нирвана. Между другото, шестият етап 
на интуитивно познание при тях се нарича Праджня-
парамита („prajña“ от санскрит означава „мъдрост“, 
„разбиране“). С това име се свързва жената бодхи-
сатва, Майката на Просветлението, богинята на Ви-
сшата Съвършена Мъдрост (Интуицията). 

Тя се изобразява, като правило, с четири ръце, стояща 
в поза лотос върху голям лотосов цвят. Две ръце по-
казват знак (мудра) завъртането на колелото на Дхар-
ма – символ за постигането на просветление, духовна 
трансформация. В дясната ръка държи щандарт със 
скъпоценността Чинтамани, в лявата ръка е изобра-
зена книга върху лотос. Ако се разровим в древноин-
дийската философия, то тази богиня на Висшата Ин-
туиция в основата си е символ на съзидателната сила 
на Аллат. В своята религия будистите, само и само да 
се отличава с нещо от индуизма, заобикалят понятия-
та за Душата и Бог. Но това, което искам да кажа, е, че 
това не означава, че приближавайки се към крайния 
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етап от духовния път, човек не чувства това в себе си, 
имам предвид Душата и Бога. Напротив, това състоя-
ние на върховно интуитивно всезнание и всеразбира-
не се достига от човек, когато с помощта на духовните 
инструменти започне да разбира какво представлява 
Душата и благодарение на ежедневния духовен труд 
над себе си максимално се приближава към нея със 
своята Личност, чрез своята Душа възстановява връз-
ката с Бог. Друг е въпроса, че от цялата армия вярва-
щи до края на духовния път достигат само единици, 
останалите само философстват, без да променят своя-
та човешка същност.

 
Рисунка 91. Жена-бодхисатва, Майка на Просветлението, 
богиня на Висшата Съвършена Мъдрост — Праджняпа-
рамита (скулптура XIII век; намерена до храма Сингасари, 
разположен недалече от г. Маланг на остров Ява; Национа-

лен музей на Индонезия в г. Джакарта)



600

Анастасия: Да, с практическия опит от медитациите 
много по-добре разбирам вашите думи.

Ригден: Това е естествено... Същите етапи на духов-
но самоусъвършенстване на човека по пътя към Бога 
могат да бъдат намерени в друга световна религия – 
Християнството. С концепцията за спасението на чо-
века са свързани седем тайнства, които символично 
изобразяват духовното пътуване на вярващия: кръще-
ние, миропомазване, изповед (покаяние), евхаристия 
(причастие), брак (венчание), елеосвещение  (мас-
лосвет) и свещенство (ръкополагане). Счита се, че чрез 
тях над вярващия се спуска невидима божествена бла-
годат, спасителна сила Божия. 

Анастасия: Да, практически същите етапи за рабо-
та над себе си. Само че казано с различни думи в об-
щия контекст на дадената религия. Например, пър-
вото тайнство – Кръщението, съгласно християнско-
то учение е свързано с приемането на вярващия в „в 
лоното на църквата“, когато човек „умира за плътския 
живот, греховен и се възражда от Светия Дух в живота 
духовен“. Смята се, че то открива пред човека перспек-
тивата на духовното спасение. По време на символич-
ния обред човек се „отрича от сатаната и всички дела 
негови, и служенето нему“, т.е., всъщност, потвържда-
ва своята готовност в да се отрече от желанията от сво-
ето Животинско начало в живота си и да служи само 
на  своето Духовно начало, което в тази религия се на-
рича приобщаване към божественото начало, служене 
на Христос. Символичната основа на тайнството Къ-
щение представлява цял ритуал, в процеса, на който 
се изчитат молитви и потапят човека в купел, пълен с 
вода, или езеро, или го пръскат с вода. 
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Ригден: Като цяло, трябва да се отбележи, че ритуал-
ът на измиването и потапянето във вода е бил извес-
тен на много народи в древността: египтяни, персий-
ци, финикийци, славяни, гърци, римляни, и така на-
татък. Между другото, в ранните християнски църков-
ни правила било залегнало младенецът да се кръсти 
именно на осмия ден след раждането, в памет за ос-
мия ден от живота на Исус Христос, все едно заменяй-
ки ритуала на обрязването с „духовно обрязване“ (ос-
вобождение от греховете) под формата на тайнството 
на Кръщението. Но преди това ритуалното къпане във 
вода и кръщаването на детето с име именно на осмия 
ден от раждането му е било известно още на римля-
ните (а както вече споменахме, християнството се е за-
родило в Римската империя), приемайки, на свой ред, 
тази традиция от другите народи. Или друг пример, в 
будизма дори днес празнуват „Рождеството на Буда“ 
на осмия ден от четвъртия лунен месец, като по тра-
диция в този ден се измива изображението на Буда с 
ароматизирана вода и чай, докато се четат молитви. 
Примери има много.

Но какво искам да кажа в тази връзка. Тази тради-
ция на ритуалното действие, измиване и кръщава-
не с име на осмия ден след раждането на детето, се е 
срещала сред много народи и е свързана с духовното 
изначално Знание. Когато Душата на осмия ден 
влиза в тялото на новороденото заедно с всич-
ки съпровождащи я обвивки – субличности, то, 
всъщност, за тях това представлява изключи-
телен стрес. Та нали у субличностите, като разум-
ни информационни структури на материалния свят, и 
без това присъства пълно осъзнаване на всички про-
цеси на прераждането, страха от тяхното неизбежно-
то и пълно унищожение. Връщайки се отново в пото-
ка на жизнената енергия Прана в новото тяло, чувст-
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вайки живота, но вече без тези възможности, както по-
рано (в техния живот като Личности), да управляват 
тези енергии, тези субличности, които повече от всич-
ки са били привързани със своя избор към материя-
та, стават по-агресивно настроени към зараждащата 
се нова Личност, за която този свят и нейният личен 
избор едва започват да се проявява. Освен това, както 
споменах, субличностите (особено тези, които в своя 
живот са придобили определени знания и опит на „ра-
бота“ с енергиите, например, когато през живота си 
човек се е занимавал с магия, екстрасензорика и т.н.) 
дори и „затворени“ в новото тяло, в първите етапи, до-
като не е съзряла новата Личност, могат да се опитат 
дори и за кратко да вземат контрол над тялото. За как-
во? За да имат възможност да управляват съзнанието, 
да използват енергиите на новото тяло, придобивайки 
в материалния свят краткотрайна, но сила. Последна-
та, например, им позволява, благодарение на проек-
ции, мигновено да се пренасят в пространството и да 
посещават тези места, към които са били привързани 
по време на своя живот. Но, всъщност, това се нарича 
дребна кражба на жизнената енергия Прана от зараж-
дащата се нова Личност, което съкращава години от 
нейното пребиваване в материалния свят. Освен това, 
такова буйство на Животинския страх и агресивните 
атаки на тези субличности в известен смисъл създа-
ват неблагоприятни условия за формирането на нова-
та Личност, поставят своя негативен отпечатък върху 
по-нататъшното й развитие. Така че, за да се предпа-
зи новата Личност от такива номера на субличности-
те, да се намали първоначалното стресово въздейст-
вие на нейните субличности, а също и за да се даде на 
новата Личност позитивен, духовен тласък в нейно-
то бъдещо духовно развитие, още от древността се из-
вършва този ритуал на пречистване на детето на ос-
мия ден от неговото рождение. Защо в поверията на 
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различните народи по света се е считало, че ако с по-
добни ритуали на пречистване, помазване се помогне 
на човека още в самото начало на неговия жизнен път, 
то в бъдеще той ще бъде добър. В противен случай той 
ще стане лош.

По време на този обред, с помощта на така да се каже 
осветена вода (или растителни масла, използвани при 
помазване), заредена с духовната сила на хората, кои-
то извършват този обред, се е осъществявал първич-
ния позитивен духовен тласък (езоосмос) за новата 
Личност. В действителност, разбира се, това се е явя-
вало кратковременна духовна помощ. Подобни вярва-
ния са били разпространени сред различните народи 
по света. Те отразявали (макар и донякъде в прими-
тивна форма, приспособена към начина на мислене и 
живота на хората в тези времена) смисъла на някога 
съществуващите в обществото Знания за истинската 
енергийна структура на човека в пределите на поня-
тията за субличностите, прераждане на Душата, фор-
мирането на новата Личност. 

При това в древността този ритуал на пречистване и 
кръщаване на детето с име на осмия ден от негово-
то раждане не предполага принадлежност на ново-
роденото към коя да е религия. Напомням, че в сла-
вянските страни или, например, в страните от Древ-
ния Изток (Египет, Индия, Гърция, Рим и т.н.) е има-
ло политеизъм (от гръцки „poly“ – „Много“, „Theos“ – 
„Бог“). С други думи, била е присъща религиозна сис-
тема, признаваща поклонението на множество бого-
ве. Това е отзвук от вярвания, обичаи, поклонение на 
различни духове, тотеми, които са съществували още 
при първобитно общинния строй и са носили в себе 
си отпечатъка на духовните знания за света и човека. 
Така че, когато човек е израствал и се формирала не-
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говата Личност, само тогава той се е самоопределял в 
своя жизнен и духовен път, осъзнато е извършвал своя 
личен избор, включително и по въпроса за вероизпо-
веданието. 

Между другото, по повод Личността. Вече споменах, 
че новата Личност в новото тяло започва активно да 
се формира около 5-7 годишна възраст, тогава се случ-
ва първичния тласък. След това, около периода на по-
лово съзряване – 11-14 годишна възраст (при всеки е 
индивидуално) се случва втори, по-мощен енергиен 
тласък. Тези тласъци, всъщност представляват про-
явление на силата на Душата, изначално насочени 
за помощ към Личността в търсенето на пътя за ду-
ховно освобождение. Силата си е сила, важно е през 
каква призма на мислене се пречупва и накъде се на-
сочва след това. Затова в тези години за новата Лич-
ност е важно нейното обкръжение и на първо място 
мирогледа, думите и постъпките на хората, с които 
тя ежедневно контактува и попива от тях като гъба: 
и лошите, и добрите, фиксирайки тази информация 
на своя чист лист на съзнанието. Тези първични въз-
действия се отпечатват върху по-нататъшния живот 
на Личността и влияят косвено на нейния жизнен из-
бор: духовен или материалистичен, който ще домини-
ра в нея и, съответно, ще предопределя нейната по-
слесмъртна съдба. 

Анастасия: Да, отзвуците на тези знания в някакъв 
смисъл са въплътени в различните религиозни тра-
диции. В християнството, например, в Православие-
то има предписание, че до 7-годишна възраст кръща-
ването на детето се извършва според вярата на роди-
телите. От 7 до 14-годишна възраст детето вече самос-
тоятелно трябва да потвърди своето желание да бъде 
кръстен, заедно с желанието на своите родители. А 
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след 14 години той прави своя пълноценен избор как-
ва религия да поддържа. Тоест в Православието съ-
гласието на родителите за кръщаване на човек в та-
кава възраст не е необходимо. 

Ригден: Между другото, по-късно този първичен ри-
туал на пречистване и кръщаване на детето с име на 
осмия ден от неговото раждане са започнали да из-
вършват на четиридесетия ден, като по този начин се 
губела същността на самото действие. Започнали са 
да усложняват церемонията и да правят от това тайн-
ство култов обред. Като цяло, случило се е както вина-
ги – печал от ума човешки. В резултат на това, насто-
ящите свещенослужители, сами не могат да вникнат и 
да си отговорят на много от важните духовни въпроси, 
камо ли, да обясняват това на хората. Те просто тради-
ционно се ръководят от религиозните шаблони в свои-
те отговори, без да вникват в същността им.

Анастасия: Хората често се сблъскват с това, зато-
ва тази тема е предмет на обсъждане в много сайто-
ве и интернет форуми. Между другото, за тайнство-
то на Кръщението вие споделихте с нас много инте-
ресна информация, която включих в книгата „Сен-
сей II“… По принцип, такова ритуално тайнство на 
потапяне във вода в различните религии на света, 
символизира (както и в християнството) нравствено-
то пречистване на човека, неговото духовно възраж-
дане. Ако това е възрастен човек, то се предполага, че 
тайнството на първо място настройва човека да пре-
осмисли отношението си към материалния свят, да 
се раздели със своите страхове, да се промени отвъ-
тре, вследствие на което да живее спрямо нравстве-
ните закони, да твори добро, да стане по-добър в ду-
ховен смисъл, да работи над себе си. И накрая, това 
е тласък към надеждата, духовната вяра, за да може 
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Личността да направи поне първата осъзната крач-
ка към Бог. Ако кръщават младенец, то се приема, че 
този негов „урок на вяра“ е поверена на кръстници-
те, когато детето порасне.

Оказва се, че кръщението в християнството – това 
е същата тази духовна символична първа стъпка за 
вярващите, както и в будизма, суфизма и другите ре-
лигии в ранните етапи на самоусъвършенстване. То-
ест, същото това осъзнаване за работа върху себе си, 
прекратяване на цикъла на страдание от безкрайни-
те земни желания, откъсване от привързаността към 
материалните неща, разделянето с всички свои земни 
желания заради духовното спасение и нравственото 
усъвършенстване.

Ригден: Да, това е същото, но казано с други думи. 

Анастасия: В ритуала на Кръщението има и второ 
тайнство – миропомазване, след което човека, съглас-
но религиозните канони, е допуснат до третото тайн-
ство – първото причастие (Евхаристия) и други цър-
ковни тайнства. 

Ригден: Всички тези тайнства символизират църков-
ните наставления за човека, който върви по духовния 
път към Бог. Например, християнския магически кул-
тов ритуал миропомазване (от гръцката дума „myron“ 
– „свят“, „благоуханно масло“). Между другото, подо-
бен ритуал на помазване с растително масло се е прак-
тикувал още в дохристиянските времена, като маги-
чески свещен ритуал сред различните народи. Той се 
основава на убеждението, че помазването с масло на 
някои части от тялото „прогонва злите духове“. Като 
правило, тези части от тялото отговаряли на основ-
ните чакри на човека. Например, очите, центъра на 
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челото („Третото око“), центъра на гърдите, дланите, 
стъпалата. В действителност се осъществявал след-
ния процес.

Обикновеното растително масло по своите свойства 
се явява добър енерго информационен носител, спо-
собен да съхранява дълго време информацията, вло-
жена в него, като водата или кристала. Разбира се, 
има голямо значение кой и как „приготвя“ в смисъл 
влага информацията в това масло, с каква домини-
раща сила. А самият процес на „приготвяне“ пред-
ставлява или четене на молитви, или магическа фор-
мула, или заклинание. Между другото, той може да 
премине дори беззвучно. В края на краищата, няма 
значение дали тази информация ще се произнесе на 
глас или мислено, важното е какво се случва отвъд 
това, какви вътрешни чувства влага човека в този 
процес. Силата на тези чувства зарежда маслото със 
съответния образ, задава вектора за по-нататъшни-
те действия, в съответствие с заложената в него про-
грама. Какъв точно ще се бъде този вектор зависи от 
човека, който „приготвя“ маслото. Ако той е духовно 
силна Личност –  това ще бъде духовна и положител-
на помощ. Ако човекът е енергийно силен с домини-
ращи материални желания, то не си струва да чака-
те нещо добро от това.

Когато такова „заредено“ масло се нанася върху тя-
лото на човека (особено в областта на чакрите), се по-
лучава един вид вкарване на програмата (енергийна-
та информация), предварително заложена в него. Пър-
воначално подобно действие е било предназначено за 
духовна подкрепа на човека и активация на неговата 
Предна същност. Обикновено за тази цел се е използ-
вало чисто растително масло. И много по-късно, кога-
то знанието се е загубило и е започнала проста имита-
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ция на този ритуал, хората са започнали да добавят в 
маслото балсами и аромати, та ако случайно не прора-
боти, поне да ухае прилично. Между другото, това из-
веднъж е подтикнало хората към създаването на тази 
стока – парфюма.

Анастасия: Точно, в истинския парфюм концентра-
ция на ефирни масла е най-висока в сравнение на 
всички останали парфюми (тоалетни води)

Ригден: А в ранното християнство за този обред е 
било използвано обикновено чисто растително масло, 
като най-често са били предпочитани растителни мас-
ла (ароматни смоли, които извличани от разрез в ство-
ловете на дърветата) от рода на Коммифора семейство 
Бурзерови – мира.  То притежава силни антисептич-
ни свойства, така че сега, както и преди, се използва 
за лечение на рани и различни заболявания… Но това 
е друг въпрос. А като цяло християнското тайнство на 
миропомазването – е символична проява на духовно-
то напътствие за вярващия в началния етап на него-
вия път към Бога, където по този начин „се поднасят 
даровете от Светия Дух,  възвръщащи и укрепващи 
живота духовен“.

Анастасия: Това е същият етап, който в другите 
традиционни религии наричат етапа на самоусъвър-
шенстването. Например, у будистите, преминаването 
на този етап позволява да се отворят вратите към ду-
ховния свят, в самоусъвършенстването в  дисципли-
нирането на ума, в затвърждаването на благите ми-
сли, постъпки и добри дела, да се съблюдават етични-
те и морално общочовешки принципи. Същото е и при 
суфиите. Впрочем, има прилика и в останалите етапи 
от духовния път, които човек осъществява, благодаре-
ние на вътрешната работа над себе си. 
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Ригден: Абсолютно. Нека отново да вземем християн-
ското тайнство покаяние (изповед). Същността не е в 
това, че си дошъл и разказал на свещеника всичките 
си грехове от Животинското начало, получил „опро-
щение за тези грехове“ и продължил да греши по-на-
татък, живеейки по същия начин както и преди. Същ-
ността му се състои в действителната работа върху 
себе си, промяна на своите мисли и желания, скала-
та на жизнените ценности, отказ от егоизма, завистта, 
ревността, гнева, гордостта, мързела. Като цяло, „от-
хвърлянето на всички греховни мисли и дела“. Това не 
се изразява толкова в съжаление към миналото, кол-
кото в обновения поглед към самия себе си, анализ на 
своите постъпките, допринасящ за ясно разбиране и 
осветяване на своите грешки, както и утвърждаване-
то на направлението на своето движение по духовния 
път. Необходимостта от осмисляне на причинените от 
теб обиди и прошка на всички, които са те обидили. 
Това е самопречистване на собствената Съвест и след-
ването на нейните закони в бъдеще. Това е формира-
нето на навик за позитивното мислене. Това е вътреш-
ната опора в Бога, твърдо контролиране на своите ми-
сли и желания, произлизащи от Животинското нача-
ло или, както се казва в християнството, „намерение-
то да не се греши занапред“.

Между другото, относно контрола на мислите от Жи-
вотинското начало. В Руската православна аскети-
ческа литература, която описва фокуса на вярващия 
към своя собствен вътрешен свят, лично преживяване 
на чувството за единство с Бог, всъщност, е казано съ-
щото, както и в много други религии, което е свойстве-
но за всеки човек вървящ по духовния път. Само че тук 
това се нарича учение за първоизточника на греха, 
„страстите като източник на греха в човешката душа“. 
Монасите споделят своя практически опит в проследя-
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ването на зараждащия се в съзнанието „грях“ във вид 
на мисли, а по-точно на мисли и желания от Животин-
ското начало, тяхното развитие и проявление във вид 
на отрицателни постъпки. 

Началният стадий, първичният момент на зараждане 
на „греха“ те наричат прилог (началото на помисъла, 
първата стъпка на проникване на греха в душата) 
или приражение – в смисъл на улавяне, растеж, напа-
дение. Това се разглежда като външно действие с на-
правление човешката Душа, защото такава мисъл се 
заражда или като резултат от обкръжаващите човека 
изкушения, ако той им обръща внимание, или от при-
помняне на минали свои или чужди грехове, или като 
влияние на тъмните сили и други подобни. При това 
се подчертава, че тези мисли са случайни, външни, 
възникват в главата на човека спонтанно, без човеш-
ка намеса, въпреки волята му. Възникването на по-
добни провокативни мисли и отхвърлянето им се смя-
та за духовно упражнение, един вид помощ в разби-
рането (разпознаването) на самия себе си. И това по-
казва истинската свобода на човешкия избор. За да се 
спре такава мисъл от Животинското начало, прос-
то не трябва в самото начало на нейното възниква-
не да й се обръща никакво внимание, „да се отхвър-
ли още на прага“. Ако това не се направи, то мисълта 
(или образът) се задържа, превзема ума. Човек започ-
ва да я „храни“ с вниманието и желанието си, един 
вид със своя собствен избор изкуствено да я задържа 
в главата си.

А по-нататък идва следващият стадий – „съединява-
нето“, или по-скоро „съчетаването“ на тази мисъл (от 
Животинското начало) с човешкото съзнание (с избо-
ра на Личността), или, както пишат аскетите, случ-
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ва се „събеседване с появилия се образ“. Тоест, чо-
век започва да си вреди тогава, когато съзерцава и се 
вслушва във вредното за разума. Третият етап „съ-
гласие“ – това е  нарушаване на равновесието, когато 
в действие навлиза „волята“. Човек „с удоволствие“ 
приема мисълта и прави окончателен избор, отдавай-
ки предпочитанието си на тази мисъл от вън. „Воля-
та“ се стреми да приведе тази мисъл към действие. 
Човек прави избор, с оглед на това отново да прежи-
вее по-интензивно въображаемо удоволствие от тази 
мисъл. Така завършва „утробното развитие на гре-
ха“, или по-точно мисълта от Животинското начало 
започва да набира сила и  да поробва съзнанието на 
Личността. 

И после това прераства във външна постъпка. Ако 
човек не се занимава с контролиране на мислите си, 
той на практика извършва тези постъпки без особено 
колебание, и подобно състояние на контрол на „слу-
чайните външни мисли“ над него се превръща в на-
вик. Затова той дори не забелязва и не осъзнава, че 
вече е управляван от „чуждата воля“, превръща в 
роб на своето Животинско начало. Така че в христи-
янското учение, както впрочем и в ученията на дру-
ги традиционни световни религии, акцентът е върху 
това, не само да се предпазваме от извършването на 
човешки „грехове“ (гордост, гняв, самолюбие, печал, 
тъга, алчност и така нататък), но дори да не допуска-
ме в себе си развитието на мисли с недуховна приро-
да, която се явява първооснова в постигането на ду-
ховния път.

Анастасия: Да, това е много съществен момент в по-
знанието на човека на самия себе си, това са същи-
те основи, както и в другите религии… Между друго-
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то, в нашия разговор вече споменахме, че в традици-
ята на православието човек се допуска до изповедта, 
след като навърши 7-годишна възраст. С други думи, 
точно в края на началния период на формирането на 
новата Личност, когато човек започва да носи съзна-
телна отговорност за своите действия. Що се отнася 
до тази възраст, интересен факт свързан с религия-
та е например, че в Япония традиционно на децата до 
5-7 години е позволено да се държат както си поискат. 
Но след тази възраст, периодът на „слободията“ се за-
меня с относително строг, дисциплиниран възпитате-
лен процес. Т.е. всичко това се случва точно в края на 
периода от формирането на новата Личност. Предпо-
лага се, че в тази възраст детето трябва да носи съзна-
телна отговорност за своите постъпки.

Ригден: Подобни отгласи от отминалите знания са 
запазени сред различните народи…

Анастасия: Веднъж споменахте, че в ранното хрис-
тиянство истинското покаяние се е наричало с гръц-
ката дума метанойя (думата е приведена в руска 
транскрипция), което означава „след ума“, „преос-
мисляне“.

Ригден: Абсолютно. Това е духовно нравствена тран-
сформация на човек, за когото е важно не външното 
ритуално действие, а дълбокото чувствено възприятие 
и осъзнаването на собствената духовна природа. Защо 
в тази религия се казва, че Бог прощава всеки грях 
ако човек истински се покая? Защото цялото това ос-
ъзнаване трябва да се извърши на ниво дълбочинни 
чувства, искрена вяра и обръщение към Бог. Ако чо-
век е решил за себе си да живее по-различен начин и 
изцяло се е заел със своето самовъзпитание в духовно 
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направление и наистина следва тази посока, то тога-
ва той действително започва да се променя. Включи-
телно се променя и неговото отношението към минало 
за сметка на преосмисляне на собствения живот, в на-
стоящето започват да се появяват добри мисли, дейст-
вия и постъпки.

Анастасия: Да, в будизма това е съвършенството в 
усърдието, продуцирането на мисли, насочени към 
просветление, борбата със своите егоистични жела-
ния. При мюсюлманите суфии това е етапът, когато 
търсещият Бога трябва окончателно да се раздели със 
своите зависимости и желания...

Ригден: Точно така. А ако разгледаме християнското 
тайнство – причастие (евхаристия, от гръцката дума 
„eu�haristia“: от „еu“ – „добра“, „�haris“ – „милост, бла-
годарност“), също може да се види символичното от-
ражение на един от етапите на духовното самоусъ-
вършенстване, който е свойствен и на други религии. 
Евхаристията е основен ритуал на християнското бо-
гослужение (Божествената Литургия), меса, по време-
то, на която вярващите символично се пречистват с 
хляб и вино. В християнството това тайнство символи-
зира общуването с Бога, благодарност, намирането на 
единение с Всевишния, приобщаването към Божест-
веното, към Любовта Божия. Не е случайно най-ран-
ните християнски автори наричат евхаристията „лек 
за безсмъртие“, „лекарството на живота“. Смята се, че 
дълбоко вярващите хора по време на поклонение (че-
тене на молитви) могат „мислено да съзерцават небес-
ната служба“, т.е., с други думи, дълбоко да навлизат 
в изменено състояние на съзнанието, благодарение на 
молитвата.
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Анастасия: Е, ако разчитаме на основното действие 
на всеки ритуал – дълбоките вътрешни чувства на 
вярващия, тогава произтича същият този процес, как-
то при навлизане в изменено състояние на съзнание-
то в другите традиционни религии. Само че хората го 
наричат по различни начини, при суфиите – възпри-
емане на светлината на Истината, осъзнаване Един-
ството на света и съзерцанието, при будистите – все-
обхватно осъзнаване по време на медитация. И всич-
ко това, в действителност, е проникване в духовната 
сфера в изменено състояние на съзнанието с помощта 
на дълбочинните човешки чувства.

Ригден: Разбира се. Истинският духовен път към 
Бога е един – чрез вътрешните дълбочинни чувства, а 
човешките интерпретации на този път са много. Тък-
мо затова се появява разногласието от ума човешки в 
това, какво трябва да бъде единно по дух.

Анастасия: Да, за съжаление, голяма част от неща-
та, даже и в духовните въпроси все още се тълкуват 
и извършват от ума човешки. Ако вземем християн-
ското тайнство на венчаването, което традиционно се 
разглежда като ритуал по сключване на брачен съюз 
между мъжа и жената, осветен от църквата (полагане 
венци на главите на встъпващите в църковен брак). 
Този символичен обред се е осъществявал и в минало-
то, при коронацията на монарсите (венчаване за цар-
ството). Много хора просто се отнасят към това дейст-
вие от гледната точка на материалистичния начин на 
мислене, а не разбират същността на целия обред, не-
говата символика, която в духовно тълкуване скрива 
зад себе си цял етап от усъвършенстването на самия 
човек и неговата трансформация като Личност.
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Ригден: Права си, че подходът в обществото към тези 
духовни въпроси в голяма степен все още се основа-
ва на материалистичния начин на мислене. Ето защо 
много двойки по света желаят да знаят отговора на 
въпроса: „Какъв точно етап от самоусъвършенстване-
то на човек символизира брака?!“ Както се е пошегу-
вал английският философ и писател Оскар Уайлд: „ 
Бракът е твърде съвършено състояние за несъвърше-
ния човек“. А ако говорим сериозно, то хармоничната 
връзка между мъжа и жената, изградена върху истин-
ска любов – това е прекрасно. Това може да се превър-
не в зачатък, тласък за развитието във всеки един от 
тях на най-висшето чувство – духовна Любов, онази, 
която наричат вечна, чиста, понасяща всички скърби 
и нещастия на живота, вдъхновяваща, одухотворява-
ща, придаваща сила. Но постигането на такова духов-
но състояние – се случва единствено в резултат на ин-
дивидуалната работа на човека над себе си (независи-
мо дали е мъж или жена). Това е ежедневен духовен 
труд в укрепването на навиците и нагласите за доми-
ниране на Духовното начало в човека и възпирането 
на Животинското начало в него „държейки го на ве-
рига“, дисциплина на мислите. Развиването на духов-
ната Любов трябва преди всичко да бъде в теб самия, 
а не да чакаш някой, някога да те облагодетелства с 
нея. А когато човек се научи да генерира тази духов-
на Любов в себе си, той ще се научи да се разбира и да 
обича духовно и другите.

А хората, като правило не искат да работят над себе 
си, върху укротяване на своето Животинско начало, 
образно казано, над отстраняването на „гредата“ в 
своето око, а в своя партньор и „прашинката“ да забе-
лязват, постоянно да се опитват да управляват и  до-
минират над някого. Често взаимоотношенията в се-
мейството са построени не върху любовта, а на егои-
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зма на двамата съпрузи. Взаимните кавги и обвине-
ния произлизат от произвола на Животинските нача-
ла в двамата. Оказва се, че вместо очакваните надеж-
ди за „щастлив брачен живот“ се получава пълно раз-
очарование. Всичко това е старо, като света, като све-
та древно.

Прах – при прахта, пръст – при пръстта, за ду-
ховното - духовно. За Едно тяло – една Душа, и 
за нея трябва да бъде основната грижа. Тя прис-
тига с раждането и си отива със смъртта. Всич-
ко останало – са шаблони, измислени от хората, 
за оправдание на своя живот и собствения си 
избор. Духовният път не трябва да се търси във 
външния живот, той – е вътре в човека, в него-
вите чувства, мисли, думи и дела. Това е и него-
вият път към венеца – към духовния връх, който 
се явява кулминацията на неговия живот, апо-
гея, най-висшата степен и най-висшата точка на 
неговото самоусъвършенстване. 

Анастасия: Следователно, в духовното тълкуване вен-
чаването – това е етап, който предполага натрупване-
то на дълбочинното чувство на Любов, усещането за 
сливане на Личността с Бога, което не зависи от външ-
ни условия, а се явява резултат единствено от духовна 
работа на човека над себе си, способността му да преби-
вава в състояние на доминация на Духовно начало. И 
това се отнася както за жените, така и за мъжете.

Също така бих искал да поговорим за това християнско 
тайнство, като елеосвещението  (маслосвет). Според ре-
лигиозните вярвания това практически е църковно це-
лене, тайнството, което се извършва над болния човек, 
за изцеление на немощите душевни и телесни, както 
и върху умиращия с използването на елей, т.е. зехтин, 
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дървесно или друго растително масло. То се извършва 
по желание на човека или неговите близки. Състои се в 
опрощение на греховете чрез помазване с масло и при-
зоваване на благодатта върху болния. 

Ригден: Е, що се отнася до целенето, това не е нещо 
ново, подобни действия са били разпространени и в 
магическата практика на жреците от Древен Египет, 
Вавилон и т.н... В действителност, всички тези магиче-
ски лечебни практики винаги са присъствали в масо-
вите религии, в противен случай биха били непривле-
кателни за повечето хора. А що се отнася до същност-
та на самия ритуал, той е един вид своеобразно подра-
жание на това, което някога е имало духовна основа. 
Забележи, че много от ранните християнски писатели 
наричат само Исус Христос в тази религия единстве-
ния истинен Лечител на „душата и тялото“. Още пре-
ди няколко века елеосвещението се е практикувало в 
храмовете над напълно здрави последователи (прие-
ма се, че те са податливи на духовните заболявания 
като депресия, тъга, отчаяние, а причината за това мо-
гат да бъдат „непокаяните грехове“, може би дори не 
осъзнати от човека). Въпреки, че тази традиция е за-
пазена, днес елеосвещението е повече църковен риту-
ал за лечението на болни хора. И ако се обърне вни-
мание, то в това християнско тайнство, извършвано 
днес, има връзка с числото седем. Например, като пра-
вило, седем свещеници изпълняват ритуала, четат се 
седем евангелски разкази, седем молитви, седем пъти 
се помазва болния, и други подобни. В действителност, 
това е опит с количество да се достигне качество. От-
къде се е появило такова подражание?

В древните традиции на Изтока се споменава, че Бод-
хисатва като Същество от Духовния свят (обикнове-
но в християнството това духовно ниво се равнява с 
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ранга на Архангел) може чрез докосване (полагане) 
на ръцете или чрез информационните енергоносите-
ли (като растителното масло, кристала, водата и т. н.) 
да даде на човека допълнителна духовна сила. Като 
цяло, Бодхисатва дарявал на човека (ако той, разби-
ра се, е заслужил) този своеобразен духовен подарък. 
А човек е използвал дадената сила по свое усмотре-
ние, според своя избор и вяра. За днешните разбира-
ния това е, образно казано, като допълнителна порция 
бензин, сложена в колата. Тя със сигурност ще увели-
чи продължителността на нейното пътуване. А вече с 
каква скорост и в каква посока ще се кара този авто-
мобил, това зависи от водача (Личността).

Естествено, тази сила действа за кратко време. Но бла-
годарение на това човек, например, по време на изпъл-
нението на своите духовни практики можел да про-
никне в духовната сфера отвъд своите лични възмож-
ности. Съответно, по този начин да придобие ценен 
опит, пребивавайки в нейната реалност, практическо 
осъзнаване на другия свят. А това означава да получи 
духовен тласък (езоосмос) в своето развитие,  ново ос-
ъзнаване, мироглед, които коренно променяли отно-
шението му към илюзорната реалност на триизмерния 
свят. Това давало възможност за съприкосновение със 
седмото измерение (Нирвана, седмото Небе, Рая), за да 
се разбере какво всъщност представлява най-висшата 
свобода, или, както се казвало в древността, „да се по-
чувства дъха на Вечността“. Това  наистина е много 
ценен духовен дар несравним с всичко земно.

Вече не говорим за влиянието на тази сила върху фи-
зическото тялото. Когато човек получава такава ду-
ховна сила, естествено, че организма му, благодаре-
ние на прилива на допълнителна съзидателна енер-
гия подобрява качеството на своята работа. В резул-
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тат се получава енергиен импулс, който влияе положи-
телно върху работата на много жизненоважни систе-
ми, повишава имунитета и т.н. Защото в преданията 
се казва, че на тази духовна сила са подвластни всич-
ки, дори и най-тежките заболявания. Но физически-
те ефекти – всичко това е от второстепенно значение, 
най-важното – това е духовната помощ за Личността, 
така да се каже, „духовно изцеление“, възможността 
за връзка със своя истински, роден – духовен свят. За-
това, например, Исус Христос, бил наричан единстве-
ният истинен лечител на „душата и тялото“. Защото 
Той, като висше Същество идващо от Духовния свят, 
понякога е давал на хората такава сила.

Подобно действие (но разбира се, с по-малка сила) е 
можел да направи и духовно освободилият се от зем-
ните реинкарнации човек, т.е., в рамките на един зе-
мен живот достигнал седмото измерение (откъдето се 
е появила и връзката с числото седем: седемкратните 
действия или броя на молитвите, участниците в ри-
туала, и т.н.). Пред такава Личност, обединила се със 
своята Душата, превърнала се в качествено различ-
но – ново Същество, са се разкривали съвсем различ-
ни възможности.

Но хората си остават хора. На много от тях са присъ-
щи завистта и подражанието от ума човешки. Те дори 
не разбират защо Христос е казвал: „Нека бъде според 
вярата ви“ когато хората го молили да излекува техни-
те временни тела, докато са имали възможност да Го 
помолят за Вечност, за спасението на Душата си...

Анастасия: Е, отчитайки каква идеология е царила 
тогава сред масите, това не е изненадващо. Въпреки 
че с днешното време разликата не е особено голяма. 
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Ако на съвременния човек му кажат, че ще му бъде да-
дено всичко, точно в този момент, какво ще поиска...

Ригден: Да... вековете се менят, но хората не се проме-
нят. А що се отнася до ритуала на елеосвещението, в 
християнството той се появява на базата на познани-
ята за подобни ритуали (например за „лечението чрез 
заклинателна молитва“) от по-ранните религии, кои-
то съществували у различните народи. Като правило, 
те са се извършвали с използването на обичайните ме-
дицински средства (например, такива като елей), ко-
ито са се използвали в древността. Всичко си остава 
същото, само че в контекста на християнската идеоло-
гическа концепция.

Каква е същността на това „заклинателно“ изцеление? 
Свещениците, практикуващи молитва, силните шама-
ни, екстрасенси и други подобни хора могат да оказват 
временно влияние върху човека. Но, разбира се, всич-
ко това в рамките на обхвата на Животинския разум, 
т.е. в най-добрия случай могат да окажат въздействие 
от позицията на шестото измерение. Безусловно, това 
дори и не се доближава до силата на духовно освобо-
дения човек, за когото е открито седмото измерение, 
да не говорим за силата на Бодхисатвата. Всички тези 
действия и съвременни ритуали на хората може да се 
отнесат към своеобразната „помощ“ един на друг спо-
ред човешките разбирания. Те се практикували в об-
ществото още от времената на палеолита. Но отдав-
на е пропуснат един много важен момент в тези дейст-
вия: ако човекът, на когото се помага, не се променя 
вътрешно, не работи над себе си в бъдеще, не работи 
над укрепването на своето Духовно начало и укротя-
ването на своя егоизъм, гордост (т.е. Животинското на-
чало), и т.н., то тази помощ няма да е от полза. Никой 
не ще свърши за човек неговата духовна работа, освен 
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него самия! Дори ако целият свят започне да се моли 
за спасението на този човек, а той сам, по свой собст-
вен избор не пожелае да се промени, то всички дейст-
вия на хора ще бъдат безсмислени. Истинското тайн-
ство на духовното изцеление се крие в думите: „Нека 
бъде според вярата ви“. Човекът сам избира на кое от 
началата да отдаде своето внимание: дали на Живо-
тинското или на Духовното. Ето защо човешките же-
лания са и толкова различни: някой измолва здраве за 
своето смъртно тяло, а някой – живот вечен за своята 
Личност в истинския дом на Душата. 

Анастасия: Да, какво да говорим, в днешното обще-
ство виждаме едно подражание на формата, без по-
знаване на същността. Духовната сила на Седмото из-
мерение не ще замениш с хора в свещенически одеж-
ди, а духовно освобождение, с пари не ще купиш (това 
не е нито звание, нито положение), а и с хвалби не ще 
придобиеш.

Ригден: Така е. Трябва много усилена духовна рабо-
та над себе си, за да се постигне духовно освобожде-
ние. И е без значение дали се причисляваш към ни-
каква религия или не, това е лична духовна работа на 
всеки човек ...

Анастасия: Проблемът е, че самите жреци крият от 
обществото знанията за възможностите на самосто-
ятелното духовно развитие на всеки отделен човек. 
Дори и тези от хората, които търсят Знанията, започ-
ват своето търсене, ръководейки се от материалистич-
ното, общоприето свето възприятие, съответно, нами-
рат и такива хора. Ето, че се случва с тяхното духов-
но познание така, както е казано в библейския израз 
„ако слепец води слепеца, то и двамата ще паднат в 
ямата“.
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Ригден: Абсолютно. Обикновено тези хора търсят 
учители донякъде, за да прехвърлят върху тях отго-
ворността за своето собствено духовно развитие, вмес-
то да се развиват самостоятелно. Но ако се вгледате в 
обществото като цяло, в повечето случаи, така наре-
чените „учители“ почти с нищо не се различават в ду-
ховен план от своите „ученици“. Подражатели (от чо-
вешкия ум), провъзгласяващи се за посредници меж-
ду хората и Бог, има предостатъчно и в днешно време 
по цял свят, и не само в различните религии и секти, 
но и просто в обществото. Всички те искат да учат ня-
кого, но не и да се преобразяват духовно. В тази „На-
полеонова армия“ от всякакви „учители“, тези, кои-
то наистина знаят Истината са единици! Защо е този 
парадокс? Защото където и да погледнеш, навсякъде 
е подменен духовния мироглед с материалистичен, по-
литиката, жаждата за власт и парите. Днес не е тайна, 
че в много религии се купуват църковни позиции, как-
то слънчогледови семки на пазара. За мнозина това е 
просто игра на политика и възможност за власт над 
себеподобните. А всъщност всички си остават обикно-
вени хора, заемайки различни, било то и най-високи-
те длъжности. 

Анастасия: Е, да, изкуствено създават илюзията за 
своята святост сред народа. Някога във времената на 
Съветския Съюз, когато бях млада, така мислех и за 
съветското правителство. За мен те бяха едва ли не по-
лубогове, които някъде там далече от нас (дори отвъд 
нашия живот) седят на своите заседания, всичките та-
кива праведни, не ядат, не пият, та дори и до тоалетна-
та не ходят. И когато развенчахте този мит показвай-
ки ми, че това са хора, като всички останали, за мен в 
началото това беше като шок, но след това се появи ре-
ално разбиране за ситуацията. Започнах да разнищ-
вам: с каква цел е създаден този мит и защо съм го 



623

възприела така. И по пътя открих за себе си много ин-
тересни факти. Например, как въобще в света се съз-
дават най-изгодните образи на политиците и жреци-
те, техния „имидж и святост“ (които прославения кан-
дидат дори не притежава), как изкуствено се форми-
ра „общественото мнение“ по отношение на тези хора. 
Как хората масово се манипулират към едно или друго 
изгодно за властимащите светоусещане, как и защо се 
води тази борба за управление съзнанието на цели на-
роди в различните страни, та дори и за световно гос-
подство.

Ригден: Да се сдобиеш с информацията – това е по-
ловината от битката. Много по-важно – е качествено-
то и осъзнаване! Помисли, например, за ритуала на 
християнското тайнството на Свещеничеството (ръко-
полагането), т.е. в посвещаването в сан свещено слу-
жещия в църковната йерархия. За съжаление, днес 
в християнството са го оприличили с церемониално, 
театрално представление, лице действие по овластя-
ването на определени хора „извършването на тайн-
ства и пасене на стадото“. Тук дори не мирише на ду-
ховност, става въпрос само и единствено за полити-
ка. Предвид настоящите взаимоотношения в рамки-
те на различните християнски църкви и течения, под-
чинени на потребителския начин на мислене, в пове-
чето случаи този ритуал представлява една формал-
ност, отколкото традиция. На всички до самия обред 
и така вече им е известно всичко, високите позиции, 
както се казва, са купени и предварително разпреде-
лени. А с какво са заети умовете на повечето от при-
състващите по време на ритуала? „Оядените“ се инте-
ресуват от разпределението на властта и отношения-
та в самия екип, „Новобранците“, да не забравят по-
следователността от действия, кои предмети и „свеще-
ни ръце“ да целуват по-напред и колко пъти да се пок-



624

лонят. С времето нищо не се е променило, абсолютно 
същите неща са съществували и в религиите на дру-
гите народи в различните времена, само са се нарича-
ли по различен начин. Но същността си остава съща-
та. Разбира се, сред цялата тази „камара от власт“ по-
падат и истински вярващи хора, които концентрират 
вниманието си не върху външни обреди, а върху сво-
ите духовни чувства към Бога. Но те, за съжаление, са 
много, много малко. 

Анастасия: В действителност, всичко това е плод на 
човешки дела. Всеки избира за себе си това, което най-
много го съблазнява в тайните му желания. Но ако 
вземем предвид произхода на тайнството на Свещен-
ството като такова, то тук се има предвид последния, 
краен етап от човешкото духовно развитие. Това е съ-
щото нещо, което в суфизма наричат загуба на човеш-
кото „Аз“, сливането на Душата на търсещият с Бога, 
в будизма – съвършенство на безпределната (интуи-
тивна) Мъдрост.

Ригден: Разбира се, хората, следващи духовния път 
чрез вътрешната работа над себе си, независимо от 
това дали принадлежат към религиите на своето вре-
ме или не, в действителност, са преминавали едни и 
същи етапи на самоусъвършенстване. Ако проследим 
източниците за произхода на понятието „свещеник“, 
ще открием, че в древни времена това е означавало 
„човек стоящ пред Бога“. В действителност, това е из-
ход в седмото измерение, достигането на човека до ис-
тинската святост, качественото му духовно преобра-
жение още приживе. На този етап от духовното разви-
тие пред човек се разкрива такава сила от Бога, бла-
годарение на която той напуска кръга на преражда-
ния и се освобождава, отива в рая, Нирвана, като и да 
не наричат Духовния свят, но същността си остава съ-
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щата. Така че всички тези етапи от духовното усъвър-
шенстване на човека са еднакви и по смисъл и съдър-
жание и са присъствали във всички религии по све-
та под покрова на едни или други тайнства, стъпки, 
етапи от духовния път и т.н. Но това, което искам да 
кажа по този повод е, че Духовните Знания не при-
надлежат на нито една религия, колкото и да се 
стреми всяка една от тях да ги присвои за себе си, ин-
терпретирайки ги в съответствие със своите канони и 
традиции.

Анастасия: Да, и това много ясно се вижда при вни-
мателно проучване и сравняване на духовните знания 
в религиозните култури на различните народи. Като 
пример можем да разгледаме християнското тайнство 
на елеосвещението, за което вече говорихме. Помаз-
ването (под формата на знак на равностранен кръст) 
освещаване с миро определени части от тялото: лице-
то, очите, ушите, гърдите, китките и стъпалата в тази 
религия се смята за символ на приобщаване към бо-
жествената благодат, чрез което човек „получава даро-
вете на Светия Дух“. Знакът кръст на челото (близо до 
чакрата „Трето око“), според християнската религия, 
символизира освещаването на мислите, за да може чо-
век да ги поддържа чисти (духовните мисли). Знакът 
кръст на гърдите (близо до чакрата, наречена в индуи-
зма сърдечната чакра на любовта – „Анахата“) симво-
лизира любовта към Бога, която човек трябва да носи 
през живота си. В очите (в древността са били нари-
чани още като „открити чакри“) – за да може човек да 
постигне духовно зрение (виждането на Божията бла-
годат във всяко творение). На ушите – за да чува чо-
век духовното слово...

Ригден: Между другото, в древността хората, които 
притежавали истинското духовно знание за този про-
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цес, са извършвали помазване с масло не на самите 
уши, а именно тези точки над всяко ухо, за които спо-
менах, разказвайки за медитация за четирите Същно-
сти. Т.е., тези области над ушите, където има структу-
ри, участващи в процеса на възприятието ориентаци-
ята на човек в пространствата на различните измере-
ния в изменено състояние на съзнанието.

Анастасия: Да, оказва се, че всичко някога се е упо-
вавало на знанията... Помазването на китките (там, 
където са разположени чакрите) в християнството 
символизира напътствието за добри дела; стъпалата 
(там също се намират чакри) – възможността за след-
ване на духовния път, който води до „царството Бо-
жие“. С други думи, оставяйки на страна християнска-
та философия тълкуваща процеса на помазването, са-
мия процес се е извършвал на практика по точките на 
основните чакри...

Ригден: Разбира се, ако се запознаем с информация-
та за ритуалите, свързани с помазването с масло при 
различните народи по света от древността до наши 
дни, можем да открием „удивително сходство“ в нана-
сянето на „наречено с молитви осветено“ масло прак-
тически на същите места по тялото, т.е. задействане-
то на определени енергийни зони на човека – чакри-
те. Например, тези ритуали са били разпространени 
сред древните египтяни, жителите на древна и съвре-
менна Индия, народите, живеещи на територията на 
древна Европа, Урал и Сибир. Освен това, на внимава-
щия човек му е достатъчно да види как в различните 
части на планетата хората изобразяват боговете и све-
тците, с каква символика отбелязват основните им ча-
кри, как са съединени пръстите на ръцете им в опре-
делени комбинации. Всичко това само за неосведоме-
ните хора се обяснява с общо понятийните категории 
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като символи представляващи връзката между Небе-
то и Земята,  методите на сътворяване и управление-
то на творението от едно или друго божество. А в същ-
ност сочат към духовните символи и практическите 
знания за самоусъвършенстване на човека.

Например, в християнството, по-точно в Православи-
ето, има икона „Спас в Силах“. Някога тя е заемала 
едно от централните положения в иконостаса в пра-
вославния храм. В Русия, това е било по това време 
(XIV-XV век.), когато вместо ниска олтарна преграда 
е започнало да се прави по-голяма преграда – иконос-
тас, който разделя олтара от основната част на хра-
ма. Така че, тази икона се отличава с интересна сим-
волика.

 
Рисунка 92. Изображение на иконата «Спас в Силах»  

(1408 г., художник Андрей Рублев;  
Държавна Третяковска �алерея, г. Москва, Русия).
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На нея е изобразен Исус Христос, седящ на престола. 
В лявата си ръка той държи отворена книга, а в дяс-
ната – благославя, държейки пръстите си в специа-
лен жест, където фалангите (възглавничките) на бези-
менния пръст и палеца са съединени един с друг. Вече 
знаеш, че такова положение на пръстите на ръцете се 
използва в някои духовни практики, когато по този 
начин се извършва „затваряне на кръга“ на енергий-
ните меридиани на човека.

Анастасия: Да, този жест нагледно демонстрира ка-
къв точно духовен инструмент е използван от Ли-
чността за медитативната работа върху своята енер-
гийна структура, личното пространство и връзката с 
духовния свят!

Ригден: Вече разказвах, че в тайните жестове и све-
щените обозначения на Древния Изток, безименният 
пръст, в допълнение към други функции в духовните 
практики, условно указвал задействането на епифиза-
та (епифизната жлеза, чакрата на „Третото око“). На-
помням, че чакра в превод от санскрит означава „ко-
лело“ (преди това „кръг“, „диск“). Чакрите са своеоб-
разни енергийни центрове в невидимата част от кон-
струкцията на човека, чрез които протича движени-
ето на енергиите (енергийни вихри). На изток вмес-
то думата „чакра“ се използва – „лотос“ („падма“) за 
обозначение на седемте енергийни човешки центъ-
ра. Между другото, в същия този суфизъм се практи-
кува аналогична духовна работа с основните (шест) 
фини енергийни центъра в човешкото тяло („лата-
иф“). „Трето око“ в различни учения все още се счита 
за „Духовно око“, чакрата на ясновидството. В тракта-
тите се споменава, че ако се задейства свръхчувстве-
ното възприятие, то „Третото око“ способства за „по-
лучаването на отвъдното знание“, „проникване в ду-
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ховния свят“. То се смята за проводник на мощно въз-
действие, способстващо за „акта на сътворението и 
въздействието, върху каквото и да е“, откриващо въз-
можността за наблюдаване на минали, настоящи и бъ-
дещи събития. Също така на Изток се нарича още като 
чакрата на „безстрастието и свръхестествените спо-
собности“. Тази чакра условно са отбелязвали със син 
(небесен) цвят.

Анастасия: Безспорно е, че древната символика, 
свързана с безименния пръст, не е толкова проста, 
колкото изглежда на пръв поглед. Веднъж споделихте 
интересна информация за това, откъде се е зародила 
традицията в човешкото общество да се носи пръстен 
на безименния пръст на дясната или лявата ръка.

Ригден: Това наистина е много древна история. Пър-
воначално носенето на пръстен на безименния пръст 
е бил таен и чисто условен символ сред посветените 
в сакралните знания хора. Сам по себе си, пръстенът 
означава движение по кръг, по-точно по кръг в спи-
рала. И е имало разделение на символиката на дви-
жение в дясната посока (правилна свастика) и в лява-
та (неправилна свастика). Ако човекът носел пръсте-
на на безименния пръст на дясната ръка, това означа-
вало привързаност към светлите сили, движението му 
към Единия Бог, към Вечността. Този символ услов-
но свидетелствал, че той избрал единствено духовния 
път и притежавал Знание. Ако човекът носил пръс-
тен на безименния пръст на лявата ръка, то това оз-
начавало движението му в обратната посока (на стра-
ната на материалния Разум), привърженик на тъмни-
те сили (притежаващ съответните Знания) и неговото 
служене на Волята на Животинския разум. Т.е. Разли-
чието при носенето на пръстена на една от двете ръце 
за посветените хора представлявало условен отличи-
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телен белег на какви именно Сили или чия Воля е слу-
жил собственикът му.

А и самото название „Безименен пръст“ (пръст без 
име) не е случайно се е появило благодарение на оп-
ределени Знания в по-горе упоменатата среда. Както 
и в древни времена, така и днес, Името на Бога остава 
тайна за хората. Истинското Име на Бога не е разкри-
то на хората и до ден-днешен, въпреки многото спеку-
лации по този въпрос от страна на жреците от различ-
ните религии. Защо? Съществуват легенди за това, че 
чрез непроизносимото име на Бог могат да се управля-
ват всички природни сили, всички измерения („нива“) 
във Вселената. Е, към тези сведения, както правило се 
е прилагал послепис от жреците, съставен на основата 
на легендите за Първичния Звук, който в различните 
времена са наричали различно, включително и Граал. 
Така че, този послепис гласи следното: предполага се, 
че този, който умее правилно да произнесе „Името на 
Бога“ (първоначално в легендите се е наричало „Пър-
вичен звук“), той „може да моли Бог за всичко, кое-
то пожелае“. До днес са съхранени предания, че кой-
то призове Бог с неговото тайно име, той може да при-
влече вниманието Му. Но обикновено с такова жела-
ние горят духовно незрелите хора. За тези, които жи-
веят вътре в себе си с Бога, това не е необходимо: те 
са Го открили в Душата си, и пребивават в Него. А ду-
ховно незрелите хора – жадуват да узнаят Името, при 
това копнеейки за собствената си животинска власт 
над всеки и всичко. Те не осъзнават, че за тях като за 
незрял плод – това е пагубно.

Свитото възприятие на човека, заради доминиращо-
то в него Животинско начало, привежда разбирането 
за Бог като към някакъв материален субект, при това 
такъв, какъвто самия човек вижда себе си в триизмер-
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ния свят. Жреците наричали Бог с различни „имена“, 
създавайки за себе си една или друга религия. Освен 
това, те все още принуждават хората да воюват един 
срещу друг, борейки се за надмощието на своята ре-
лигия над конкурентните религии в „името“ на Бога, 
а следователно и за едноличното право да говорят и 
действат от „името“ на Бог. Поради различни епите-
ти, благодарение на умишлената разлика в трактов-
ката на жреците, хората погрешно смятат, че има раз-
лични всевишни богове. Всички днешните различни 
„имена“ на Бог – това в действителност са същите епи-
тети, които в древността вместо забраненото име са 
обозначавали Бога, Единния.

Анастасия: Вие сте прав, и в това може се убеди всеки 
човек. Достатъчно е да се проследи произхода и етимо-
логията на първоначалното значение на думите, с кои-
то се означава името на Бог в различни религии.

Ригден: Разбира се, всеки интелигентен човек, съпос-
тавяйки, ще разбере, че различните „имена“ на Бог в 
религиите – са просто епитети на Единния. Напри-
мер, да разгледаме името на Върховния Бог на древни-
те египтяни – Озирис. Това е „името“ гръцката форма 
на египетското име Усир. Т.е. гръцката дума „Osiris“ 
идва от египетски „U’sir“, което означава „Този, кой-
то е на върха“. Или, например, какво означава името 
на авестийското божество в зороастризма Ахура Мазда 
(по-късно Ормазд, Ормузд), провъзгласеният от про-
рока Заратустра Единен Бог? Между другото, проро-
кът първоначално споменава, че Ахура Мазда заменя 
забраненото име Божие, което никой сред хората не 
знае. Дори в религиозния календар този бог е отбеляз-
ван като „Безименен“. Авестийското „Ahura Mazdā“ се 
превежда като „Мъдър Господ“, „Властелинът на ми-
сълта“. Авестийската дума „maz-dā“ - означава «съх-
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ранявам в паметта». Така че, това „име“ е формирано 
от две древно ирански думи, които имат арийски (ин-
доирански) корени. „Ahura“ съответства на санскрит-
ската дума „Asura“ – „господар“ и „mazdā“ – индий-
ското „mēdhā“, т.е. „мъдрост, разбиране“.

Всъщност, хората са забравили една проста истина, а 
именно какво  представлява Мъдростта. Тя не се при-
добива от знанията в книгите, жизнения опит, блестя-
щия ум или изящното логическото мислене. В най-
древните традиции на различни народи „Мъд-
ростта“ първоначално – е дар небесен (чувстве-
на еуфория, озарение) по време на духовното из-
растване на човека, дарът, с помощта, на кой-
то се постига състояние на върховно просветле-
ние, все разбиране, всезнание. Неслучайно, в зо-
роастризма се споменава, че Ахура Мазда се разкрива 
на пророка Заратустра благодарение на „Благия По-
мисъл“, но само след като е пребивавал в продълже-
ние на много години в настойчиви духовни търсения. 
„Пророка е питал, а Бог е отговарял и го е наставля-
вал в божествената Мъдрост“ т.е. се е явявал „този 
, който дарява мъдрост, разбиране“.

Така че именно от тези епитети жреците формирали 
„името“ на Единния Бог. И така, която и религия да 
вземем всички „имена“ на Бог – са епитети: „Бог Спа-
сител“, „Известен Бог“, „Достойният“, „Всеобхват-
ният“, „Проникващият във всичко“, „Лъчезарният“, 
„Пробуденият“, „Основата“, „Свещената сила“, „Но-
сителят на щастието“, „Невидимият“ и т.н. Така че, 
аз наричам тези смислови изконни обозначения на 
думите на различните „имена“ (по същество епите-
ти) на Бог, които днес са известни на много хора, пре-
биваващи в едни или други популярни световни ре-
лигии. С други думи, информацията, която днес лежи 



633

на повърхността и е достъпна за всеки, който се инте-
ресуват от този въпрос. Вече не говоря за по-древни-
те корени на тези думи взети от подобни епитети на 
древните религии и вярвания,  които сега вече никой 
не помни, дори и с археологически артефакти в ръце, 
свидетелстващи за тяхната популярност в древните 
времена. Но в крайна сметка, всички тези „историче-
ски епитети“ като стъпала водят до началното обозна-
чение на Единния, общия за всички народи праезик, 
към който едва сега се докосват учените лингвисти.

Анастасия: Да, тъжно и смешно... Оказва се, че хора-
та в обществото враждуват, воюват, спорят един с друг 
за епитетите на един и същ за всички Единен Бог.

Ригден: За съжаление... дори без да разбират един-
ния духовен смисъл за всички народи и за човечест-
вото като цяло. Затова, познавайки човешката приро-
да, изначално названието на Единния, както вече ка-
зах, се е давало на хората не като Неговото име, а под 
формата на звука „Ра“, който символизирал понятие-
то „Единно, Вечно (Висше)“. Ето затова дори условни-
те обозначения на Бог за посветените в тези Знания 
хора още от древността са били без указания за име-
то Му (между другото, това се отнася и за безименния 
пръст). Вече много по-късно, когато в обществото хо-
рата са започнали да враждуват помежду си, насъск-
вани от жреците, са се появили различни интерпре-
тации, разделения на „свои“ и „чужди“ богове и т.н., в 
крайна сметка, водещи до загубата на изконните Зна-
ния. Но всичко това са дела човешки. 

Но да се върнем на темата за пръстените. Първите 
пръстени са били гладки и прости. Такива пръстени 
използвани от посветените, по-рано са били изработ-



634

вани предимно от кристал, като енергийно информа-
ционен  носител…

Анастасия: Т.е. от природен материал, в който еле-
ментарните частици (атоми, йони и молекули), са под-
редени по геометричните закони на пространствените 
повърхности и кристалните решетки, обикновено с ге-
ометрично правилна форма и структура (както същи-
те многостранни фигури, за което вече споменахте в 
разговора). Като цяло, можем да кажем, че това е един 
и същи знак, само че не в двуизмерното, а в триизмер-
ното пространство, където външната форма отразя-
ва симетрията на вътрешното разположение на еле-
ментарните частици и съответно, разпределението на 
енергията, която ги образува...

Ригден: Разбира се... А по-късно, когато хората запо-
чнали да губят Знанията, за изработката на такива 
пръстени започнали да ползват твърд камък, дърво 
или кост. А още по-късно започнали да ги правят от 
метал... Така че, първите пръстени в древните тайни 
общества били прости, разликата е била само в това, 
на коя ръка били носени – лявата или дясната. Но след 
като информацията изтекла и започнало подражание 
към предметите на посветените сред обикновените 
хора, пръстените започнали да се носят масово в об-
ществото, без да се разбира същността от носенето на 
различните пръсти, правейки ги от различни метали, 
украсявайки ги със скъпоценни камъни и т.н. Тогава 
посветените започнали да изобразяват на пръстените 
определени знаци и символи, които били разбираеми 
за техния социален кръг. Например, този, който при-
надлежал към силите на Светлината, носил пръстен 
на безименния пръст на дясната ръка във формата на 
змия, захапала опашката си, главата, на която била 
разположена по часовниковата стрелка. А последова-
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телят на тъмните сили – на безименния пръст на лява-
та си ръка. На неговия пръстен главата на змията се е 
намирала на обратно, против часовниковата стрелка. 
Но и това не продължило сравнително дълго време.

Скоро заради подражанието на хората и изопачаване-
то на Знанията такава условност, като например но-
сенето на пръстени, е загубило значението си за тези, 
които са били свързани с изконните Знания. Въпре-
ки това сред хората традиционното носене на пръсте-
ни като украса или признак на каквито и да било при-
вилегии останало. Как само не са се хвалели един на 
друг, започвайки от изработката на „супермагически 
пръстени“ уж защитаващи човек от болести, нещас-
тие, „даващи сила“ и завършвайки със символите на 
социалното неравенство под формата на пръстен на 
богат човек – „почетен гражданин“. Всичко си е както 
винаги, горделивостта човешка на празно място.

Анастасия: Бих искала да подчертая още един ин-
тригуващ въпрос във връзка с повдигнатата тема за 
безименния пръст и пръстена. Вие веднъж разказа-
хте за това, откъде се е появил изразът „перст Божий“ 
(пръст Божий), от който, в действителност, се е образу-
вало и понятието „пръстен“.

Ригден: Да, в старославянския език думата „перст“ 
означава „пръст“. При това по-рано с думата „перст“ 
са обозначавали безименния пръст на дясната ръка. 
До ден-днешен у някои народи, като например каза-
ците, е останал обичай, свързан с древното поверие 
на новороденото да се дава първо да суче не от майчи-
ната гръд, а именно от безименния пръст, за да може 
младенецът да израсне добър и духовен човек. Имен-
но това са  отзвуците, вярно, в рамките на човешка-
та интерпретация на споменатите знания и условния 
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символизъм на безименния пръст. Днес носенето на 
пръстен е просто мода, традиция, например носенето 
на брачни халки на безименния пръст на лявата или 
дясната ръка (във всяка държава е различно). Но въ-
преки това, могат да се намерят и същите тези отгла-
си, някога съществували при хората на знанието. При 
венчаването, в същото това Православие, пръстена 
поставян на безименния пръст на дясната ръка при 
младоженците все още означава знак на вечността и 
неразривността на венеца с духовния свят.

Анастасия: Повечето хора дори не се замислят защо 
съществуват различните традиции, които те самите 
поддържат, и откъде расте техния корен. Но когато на-
учаваш такива детайли, става по-разбираема и друга 
информация. Например, какво в скулптурите и изо-
браженията на божествата означава съединението на 
този пръст с друг пръст, включително и като условно 
указание на медитативни техники.

Ригден: Що се отнася до положението на пръстите... 
Ако безименният пръст, според медитативните функ-
ции символизирал духовно зрение, знание, свръхвъз-
можности, то палеца е символизирал – енергийният 
потенциал на силата на самия човек. В частност, па-
леца е указвал, че в медитацията е била задействана 
чакрата, разположена приблизително в долната част 
на корема, вътре в тазовия пояс, между костите на оп-
ашната кост и симфиза. Условно са я изобразявали в 
схемите на човека в областта на слабините. Но това е 
условно, тъй като става въпрос не за физическото, а за 
енергийното тяло на човека.
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Рисунка 93. Схематично изображение на  

чакрата «Муладхара» в Индия.

Между другото, в Индия тази чакра се нарича „Му-
ладхара“ („mūlādhāra“ – дума, която идва от санскрит, 
като в руската транскрипция „мула“ означава „ко-
рен, основа“, а „адхара“ – „фундамент, базис, опора“). 
С тази чакра е свързано и пробуждането на енергий-
ния потенциал на човека, традиционно отбелязван с 
червен цвят.

Пробуждането на този мощен енергиен потенциал на 
Изток се нарича „пробуждане на спящата Змия Кун-
далини, навита в три и половина оборота“. За нея 
вече споменах неведнъж, разказвайки за спираловид-
ните структури. Тази сила още от древността се счита 
за женския аспект на божествената сила (Аллат), ня-
кои свойства, които по-късно в християнството са за-
почнали да приписват на Светия Дух. Тя подпомага 
пробуждането в човека на мощната, съзидателна сила 
на духовна Любов, която дори и близко не се доближа-
ва с кое да е физическо усещане или проявления на 
грубата енергия.

В Индия тази чакра често отъждествявали с храни-
лището на Брахман и са вярвали, че силата, заключе-
на в този енергиен център, съществува във всеки чо-
век, само че се намира в спящо състояние. Тази сила 
се пробужда само тогава, когато човек работи върху 
себе си, върху укротяване на своето Животинско на-
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чало и се стреми към доминацията на Духовното на-
чало в себе си. В християнството аскетите (гръцка-
та дума „askesis“ – „упражнения, практика“) наричат 
този етап от духовното развитие достигане на състо-
яние на безстрастие. Т.е. състояние извън обхвата 
на страстите и желанията, отхвърлянето на лошите 
мисли и дела по пътя на добродетелта, състояние на 
чистота на ума. Без тази вътрешна работа над себе си 
нито един духовен инструмент няма да даде правил-
ните резултати.

Резултатът от пробуждането на Кундалини на Изток 
се разглежда като качествена промяна в човешкото 
съзнание, духовно пробуждане, интуитивно постига-
не на Истината. В християнството този етап е наречен 
състояние на безстрастие, когато „умът навлиза в 
свръхчувственото“ и достигналият „се пренася в стра-
ната на видението, където умът пребивава в духа на 
Божия дом“. На изток това се счита за един много мо-
щен тласък към трансформация на Личността – изди-
гане на енергията Кундалини от основата на гръбнач-
ния стълб през центъра на главата към нейното висше 
сливане с божественото Единство. Когато съзнанието 
се слива с Единството и това състояние се превърне в 
неразривно, тогава настъпва „освобождението“.

Отново в християнството постигането на висшето ду-
ховно състояние наричат „Благо“ и се счита за универ-
сална ценност, пределна граница на човешките стре-
межи, в движението, към която е задействана благост-
та като лично свойство на Светия Дух. И при това се 
уточнява, че това е особено състояние, което не може 
да бъде постигнато чрез някое от обичайните за нор-
малния човек чувства, не е достъпно за въображени-
ето и превъзхожда всяка логическа мисъл, „не се по-
бира в ума“.
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Рисунка 94. Условни обозначения на основните чакри към 

достижение висшето състояние на освобождение:

1) съвременно традиционно схематично обозначение на 
човека в поза лотос заедно със седемте чакри 
2) схематично изображение на достижение състоянието 
на духовно освобождение на триполска ритуална стомна. 
Положението на женските ръцете посочва на затваряне-
то на кръга между първата и седмата чакра.

С други думи, това може да бъде постигнато само чрез 
духовна работа над себе си, пребивавайки в изменено 
състояние на съзнанието при отсъствието на мисли и 
въображение, с изключителната помощ на дълбочин-
ните чувства („Шестото чувство“, непознато за обик-
новения човек). Смята се, че Бог е „най-голямото Бла-
го“, неизменно, вечно и безсмъртно, в което се заклю-
чава могъществото и мъдростта. Ето към това Благо 
се стреми и всяка човешка Душа. В действителност, 
това е качествената трансформация на човека и прео-
бразуване на неговата енергийна природа във форма, 
която според човешкото разбиране представлява енер-
гиен куб, изправен на един от своите върхове.
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Анастасия: Да, това е жест на съединяването на без-
именния пръст с палеца като символ на съединение-
то на Божествената сила и енергийния потенциал на 
самия човек, още повече и от самия Исус Христос като 
Син Божий – действително истински жест на благо-
словение на човечеството.

Ригден: Освен това, на иконата „Спас в Силах“ Хрис-
тос е изобразен на фона на геометрични фигури. По-
специално, на заден план се вижда червен квадрат, по 
ъглите, на който са разположени крилат човек, лъв, 
телец и орел.

Анастасия: Т.е. символите на четирите Същности на 
фона на червен квадрат.

Ригден: Да. Сега тези изображения в християнството 
(тетраморфи, от древногръцки; τετρά-μορφος — «четири 
образен) са интерпретирани като символи на еванге-
листите (съответно, Матей, Марк, Лука, Йоан). Вслед-
ствие на такава жреческа интерпретация, сега малко 
хора знаят за истинската същност на тези символи и 
техния произход. А на „стадото“ тази световна рели-
гия обяснява следното: Матей – това е образа на кри-
лат човек. Той е бил бирник и е събирал данъци, зато-
ва неговият образ обикновено се изобразява заедно с 
парична сума, копие, меч...

Анастасия: Разбира се, образът на човека – това е 
символ на човешката природа и желания, традици-
онна алегорична интерпретация на древните източни 
народи на Задната същност в контекста на знанията 
за четирите Същности.
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Рисунка 95. Схематично изображение на илюстрация от 

Каролингския манускрипт  (IX в.; намерен във Франция; 
Библиотека Валансьен): Мистическия Агнец (в центъра), че-

тири «апокалиптически звяра», държащи Книга.

Ригден: Абсолютно вярно, само че за това отдавна 
вече никой не си спомня. По-нататък символа на Марк 
– лъв, цар на зверовете. Символа на Лука – крилат бик, 
където самият бик се разглежда като жертвено живот-
но.

Анастасия: Та бикът още в древноиндийската циви-
лизация е означавал Животинското начало, а у пове-
чето древни народи – характеристика на Дясната същ-
ност на човека. И колко старинни източни сюжети са 
посветени на борбата с лъва и победа над него като 
символично опитомяване от човека на своята най-ин-
телигентна и властолюбива Лява същност – опората 
на Животинското начало!
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Ригден: Е, всичко е толкова просто, когато разбереш 
очевидното... А символа на Йоан – е орелът. Първона-
чално, обаче, в контекста на знания за четирите Същ-
ности, е имало друга птица. В действителност тук 
трябва да бъде изобразен сокол, ако следваме ориги-
налните източници, от които жреците копирали сю-
жета за своята нова религия. При много древни на-
роди, включително египтяните, птицата (сокола) е 
представлявала символично обозначение на Предна-
та същност. Орелът вече е вмъкнат от жреците в све-
денията, които те самите са заимствали от други на-
роди. Но това е друга тема на разговор.

Ето какво е забележителното е в историята на пра-
вославната икона „Спас в Силах“. Всички тези „зо-
оморфни същества“ държат Книга и са разположени 
като символи в краищата на потайната рисунка – на-
клонения кръст под формата на лъчи, излъчвани от 
куба. Последния символично изобразен под формата 
на ромб. Като цяло, в рисунката върху червения ква-
драт е наложен син (зелен) овал, а върху него червен 
ромб (като символ на трансформацията на квадрата в 
ромб, т.е. образуването на куб, поставен върху един от 
ъглите си).

Анастасия: Потресаващо, та нали кубът върху по-
върхността в изометрична проекция е правилен шес-
тоъгълник и всяка една от неговите страни се явява 
ромб! Всичко зависи от това как гледаш на него.

Ригден: Абсолютно вярно. В този случай бих се изра-
зил по-точно: всичко зависи от това кой гледа. Така 
че, в иконата на фона на червения куб, Исус възсяда 
на трона. При това единият Му крак стъпва върху ъгъ-
ла на този куб, а вторият се намира върху синия овал. 
Последният, също така, в християнството се нарича 
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„овална мандорла“, „рибен мехур“ и се разглежда като 
символ на Божествена сила, която обгражда Христос 
по време на Неговото възкресение и преображение. В 
този син (зелен) овал са нарисувани серафими (първо-
начално в червено), херувими (първоначално в синьо) 
като символ на небесната йерархия. Всеки от тях е из-
образен като лик, заобиколен от шест крила!

Споми си за „Личините“ (схематични изображения на 
човешки лица) на „Големия Шигирски идол“, симво-
лизиращи измеренията. И такова условно обознача-
ване на други измерения е било свойствено не само 
за Шигирската култура (V-IV хилядолетие пр.н.е., 
Среден Урал и Източен Урал в съвременна Русия), но 
също така и за Южносибирската Окуневска култу-
ра (II хилядолетие пр.Хр.) и за други древни култури 
дълго преди възникването на християнството, както 
и известните днес световни религии. Между другото, 
Окуневската култура е много богата на знаци и сим-
воли във формата на кръгове, спирали, триъгълници, 
както и стилизирани антропоморфни фигури, изобра-
жения на соколи, женски богини, духовни символич-
ни знаци (Аллат). Подобни обозначения са често сре-
щани в древния свят.

И така, обратно към разговора за иконата „Спас в 
Силах“. Цветовата комбинация от червено и синьо в 
християнството също се разглежда като съединение 
на човешката и божествената природа на Исус Хрис-
тос. А самият образ на Христос – като символ на Него-
вото ново, бъдещо Богоявление пред хората, като Вла-
детел на видимите и невидимите светове, символ на 
въплъщение и непознаваемост.
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Рисунка 96. Схема  на разположение на символите  

в иконата «Спас в Силах»

1) лъв; 
2) син (зелен) овал (сфера); 
3) трон, на който е възседнал Христос като Съдия; 
4) жест на благословение – съединявайки безименния 
пръст и палеца на дясната ръка. 
5) крилат човек; 
6) Исус Христос в златисти одежди; 
7) орел; 
8) серафими и херувими; 
9) отворена Книга; 
10) червен ромб; 
11) червен квадрат, в който е вместен син (зелен) овал; 
12) бик; 
13) десния крак на Христос стъпва на ъгъла на червения 
ромб.
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Анастасия: Да, това е една невероятна икона в сво-
ята символика за знаещите хората. Квадратът като 
символ на земното с четирите Същности, ромбът като 
символ на куба, поставен на един от ъглите си – сед-
мото измерение, символ на духовното преобразуване и 
освобождение на човека. Овалът – обозначение на лич-
ното енергийно пространство между човека и негови-
те Същности, връзката с другите светове (измерения). 
Христос се намира в червен ромб, т.е. в седмото из-
мерение, в рая, на „седмото небе“, при това благосла-
вяйки с този значим жест на дясната ръка! Та тук са 
всички основни познания за човека и неговите духов-
ни възможности по пътя към Бога! Още едно потвърж-
дение: когато притежаваш Знанията, зряло осъзна-
ваш основната същност на информацията, фиксира-
на от хората в миналото.

Ригден: По принцип, такъв метод за предаване на 
Знанията се използва от древни времена. И, като пра-
вило, подобни, така да се каже, базови Знания са били 
излагани на най-видните места. Достатъчно е да по-
гледнем на знаците и символите, които ни заобикалят 
в живота, или традиционните религиозни изображе-
ния, или да погледнем в историята на изкуството на 
народите по света, за да стане ясно, че тези Знания са 
съществували винаги.

Анастасия: Прав сте. Доколкото ми е известно, ико-
ната „Спас в Силах“ от XIV век и до днес се нами-
ра в центъра на иконостаса в Благовещенския събор 
в Московския Кремъл. Но въпросът е друг, кой я виж-
да? В християнската религия „Спас в Силах“ символи-
зира многопластовата богословска концепция за това 
как Христос ще се яви в края на времената в Своята 
пълна сила и слава за „Страшния Съд“ и предстояща-
та трансформация на Вселената, в изпълнение на Бо-
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жествения промисъл за света: „Та да се съедини всич-
ко земно и небесно под Христовото главенство“.

Ригден: Тази икона се счита за цял трактат в симво-
ликата, пророчество за бъдещето на езика на иконо-
писта.

Анастасия: Интересното е, че е особен акцент е на-
правен върху Книгата! По време на Второто При-
шествие Христос държи отворена Книга, всички зо-
оморфни фигури държат по една книга. Под това се 
има предвид Евангелие или този символ указва ня-
какво общо алегорично значение? Знам, че в христи-
янството от най-ранни времена Исус Христос симво-
лично е бил изобразяван във формата на Книга, вър-
ху която се спуска гургулица като явление на Светия 
Дух. Също се интересувам защо именно гургулицата 
се споменава често в Библията. Оказва се, че тя се раз-
личава от гълъба, по-малка е по размер и принадле-
жи към прелетните птици. Гургулицата се е появява-
ла в Палестина в началото на пролетта. Тя е считана 
за предвестник, чиста птица.

Ригден: Това наистина е така. Ще кажа дори повече, 
първоначално в ранното християнство Светият Дух 
е изобразяван именно като бяла гургулица (по-късно 
като гълъбица), но не и гълъб. Защото тя е била сим-
вол на божествената Любов, съзидателното женско 
начало, Прамайка на всичко (Аллат). И това е свър-
зано с още по-древни знания, когато божествената 
троица е била изобразявана като Отец, Майка и Син. 
Например, такава триада е съществувала и в Древен 
Египет: Озирис-Изида-Хор. По-късно в християнство-
то гургулицата (в други изображения – гълъбицата) 
започнали да представят главно върху картините на 
Благовещение (в контекста на изображението на сю-
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жета с Архангел Гавраил и Дева Мария) и кръщение-
то на Христос.

А що се отнася до Книгата, то ти забеляза правилно. 
Набляга се върху наличието на Книгата като такава 
и то отворена, т.е. е достъпна за четене. В християн-
ската култура символиката на книгата е доста много-
значителна и дълбока, затова и всеки я е рисувал, въз 
основа на общоприетите канони. Това може да бъде 
Блага Вест, Книгата на Живота с имената на Спасе-
ните, Книга на Откровението с пророчествата за Вто-
рото пришествие на Христос. Между другото в послед-
ната има една история за Книга, написана „отвътре и 
отвън“, запечатана със седем печата, която никой не 
може да отвори и прочете, освен Агнеца. Там се спо-
менава и за четирите животни – Стражите около прес-
тола, и т.н.

Анастасия: Моля ви, напомнете на читателите, за ко-
ито тази тема е близка, къде именно в „Откровението“ 
се намира сюжета за Книгата и четирите животни.

Ригден: В Библията това е в четвърта и следващите 
глави в „Откровение“ от Йоан. Така например, в чет-
въртата глава се съдържат следните редове: „... и по-
сред престола и около престола има четири животни, 
с очи и отпред, и отзад. И първото животно прилича-
ше на лъв, и второто животно приличаше на телец, и 
третото животно имаше лице като на човек, и четвър-
тото животно приличаше на летящ орел. Всяко от че-
тирите животни имаше около себе си по шест крила, 
а отвътре изпълнени с очи...“. А пък в петата глава се 
пише за Книгата: „И видях в десницата на Седящия 
на престола книга, написана отвътре и отвън, запеча-
тана със седем печата. И видях Ангел силен, провъз-
гласяващ с висок глас: кой е достоен да разтвори кни-
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гата и да снеме печатите й? И никой, нито на небето, 
нито на земята, нито под земята, не можеше да раз-
гърне книгата, нито да погледне в нея... И прогледнах 
аз, и ето, посред престола и четирите животни, и сред 
старейшините, стоеше Агнеца, като че ли заклан, със 
седем рога и седем очи, които са седемте духа Божии, 
разпратени по цялата земя. И Той дойде и взе книгата 
от десницата на Седящия на престола. И когато Той 
взе книгата, четирите животни и двадесет и четири-
мата старейшини паднаха пред Агнца, като всеки от 
тях имаше гусли и златни чаши, пълни с тамян, които 
са същността на молитвите на светите. И пееха нова 
песен, казвайки: достоен си Ти да вземеш книгата и 
да откъснеш печатите, защото Ти си бил заклан, и с 
кръвта Своя изкупи нас пред Бога от всяко коляно и 
език, и народ и племе, и направи от нас царе и свеще-
ници на нашия Бог; и ние ще царуваме на земята. И 
видях, и чух гласовете на много Ангели около престо-
ла и животните и старейшините; и броят им беше де-
сетки хиляди и хиляди по хиляди и говореха със си-
лен глас: Достоен е Агнеца, заклания, да приеме сила-
та и богатството, и мъдростта и вечността, и честта и 
славата и благословението! И всяко създание, намира-
що се на небето и на земята и под земята, и в морето, и 
всичко, което е в тях, чух да казва:  Седящият на прес-
тола и на Агнеца да бъдат благословени, и чест и слава 
и държава вовеки веков. И четирите животни казаха: 
Амин. И двадесет и четиримата старейшини паднаха 
и се поклониха на Живеещия вовеки веков.“

Анастасия: Да, сега тези редове наистина звучат в 
съвсем различна светлина, в разширено разбиране за 
същността на случващото се!

Ригден: Всъщност, някога споменах за това, че све-
щената книга в сакралната символика се разглежда 
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като запис на свещените символи обозначаващи Бо-
жието Слово (Звука на Сътворението), проявяващо се 
в света. Например, древните египтяни са разглежда-
ли йероглифите като свещени знаци, които означава-
ли цели понятия, а понякога и отделни звуци. По-къс-
но се е появила и опростената писменост, която запо-
чнала да се прилага не само в религиозните, но също 
и в светски текстове.

Какво са например, съвременните букви в различни-
те езици? Това всъщност, са условни знаци, измисле-
ни от хората. Различните комбинации, които са свое-
образен условен код, за разбирането на една или дру-
га информация. И всеки условен символ сам по себе 
си е неутрален. Но в различни комбинации дори ус-
ловния символ става част от своеобразен информа-
ционен портал за провеждане и действие на една или 
друга сила или Воля. Нека кажем така, цялото това 
информационно пространство се активира и започва 
да работи само тогава, когато човек прилага към него 
своята сила (внимание, осъзнаване), чрез прочитане-
то на този код. Например, когато човек вижда затво-
рена книга и не знае какво е написано в нея, нейни-
те условни знаци са в неутрално състояние. Но самия 
процес на четене е (ако разбира тези условни знаци) – 
това първоначалното прилагане на силата необходи-
ма за активацията на даденото информационно прос-
транство.

Много е важно, обаче, какво доминира в този момент 
в човека и каква сила прилага, т.е. природата на ней-
ния произход. Например, когато човек чете съвремен-
на книга, хубава художествена литература, но в този 
момент в него доминира Животинското начало (его-
изъм, гняв, омраза, и т.н.). Следователно, дори и ней-
ното съдържание ще го раздразни или разгневи, ще 
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разсмее „примитивността“ на манията му за величие, 
ще предизвика завист и възмущение. Той ще избере 
тези моменти от нея, които удовлетворяват неговото 
самолюбие. С други думи, условните знаци, написа-
ни в книгата, ще допринесат за активиране на пре-
обладаващите в този момент сили в човека, т.е. Воля-
та за изпълнението на програмата от Животинското 
начало. Ако пък в човека доминира Духовното нача-
ло, то за него се открива друга страна: той не само ще 
се обогати с информация, но и ще успее зряло да я ос-
мисли, неговото осъзнаване може да се разшири и да 
възприеме едни или други източници на сила, вложе-
ни от самия автора чрез активирането им с кода на ус-
ловните знаци.

Анастасия: Тоест съща книга, но прочетена, както 
се казва, с  Божията Любов в Душата, дава възмож-
ност без пристрастия да се осъзнае заложената в нея 
информация, да разбере същността и, да почувства 
и разпознае източника на нейния произход. С други 
думи, книгата – това е информационен условен код, а 
неговото възприемане зависи от доминиращия избор 
на самия човек.

Ригден: Така е. Тези условни информационни кодо-
ве (думи, изречения) в книгата се фиксират (напис-
ват, редактират) от други хора, които също по време на 
тяхната работа (написването на книгата) са под въз-
действието на една или друга сила (или по-точно – до-
минирани от Волята или на Духовния свят, или на 
Животинския разум). Ако човек не знае тези условни 
кодове, например, езика, на който е написана книга-
та, разбира се, няма да може да я прочете. Но ако го 
знае, и съответно, ги активира, тогава той ще почув-
ства действието на тази активация, т.е. въздействието 
на силата от тази Воля върху него самия.
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Анастасия: С други думи, ако в теб доминира Живо-
тинското начало, дори  четейки духовни трактати, ще 
пропуснеш най-важното, ще отричаш всичко, и нищо 
няма да разбереш заради стесненото съзнание в този 
момент. А ако в теб доминира Духовното начало, всяка 
книга, която отвориш, ще възприемаш в състояние на 
разширено възприемане на света, което лесно ще поз-
воли да се разделят „зърната от плявата“, да се разбе-
рат доминиращите мотиви на писателя, кой и какво е 
вложил вътре, както и с каква цел го е направил.

Ригден: Да, при доминацията на Духовното начало 
в съзнанието (а това означава разширено възприятие 
на света с помощта на дълбочинните чувства) започ-
ваш да разбираш истинската същност, да придобиваш 
Мъдрост. А чрез Мъдростта идва и Знанието. Знани-
ето като код, при активацията, на който посредством 
Духовното начало се формират условия не само за пре-
образуването на Личността, но и на света около нея. 
Затова книгата и кодираната в нея информация, 
всъщност са проводник на Волята (било то от Ду-
ховния свят, или от Животинския разум). Информа-
ционните кодове се отнасят към обменната инфор-
мация, те са неутрални, докато човек не ги активира 
и не навлезе в резонанс с тяхната сила. Тези писмени 
условни знаци са измислени от хората. Те не бива да 
се бъркат с изначалните активни работни знаци, ко-
ито са били внесени в този свят отвън... Това са на-
пълно различни понятия и различни знаци.

Анастасия: Имате предвид онези изначални знаци?

Ригден: Абсолютно. Имам предвид точно тези първо-
начални 18 работни знака, които и до ден-днешен съ-
ществуват в човешкото общество: 9 положителни, съ-
зидателни знака (привнесени от Духовния свят) и 9 
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отрицателни работни знака (привнесени от Животин-
ския разум). Тези знаци са активни, независимо от чо-
века и доминиращите в него желания и сили. Те са ак-
тивни сами по себе си, т.е. надарени със сила и взаимо-
действат с обкръжаващите ги видими и невидими све-
тове, в това число и с цялата многослойна конструк-
ция на човека в шестте измерения. 

Анастасия: Да, тази информация изисква дълбоко 
осмисляне…

Ригден: А що се отнася до информацията, фиксира-
на в символите на иконата „Спас в Силах“, то в Русия 
същите тези знания по-късно са били разпространени 
чрез образа на иконата Богородица „Неопалимая Ку-
пина“. Така че, символичната и алегорична компози-
ция на тази икона по основните геометрични детайли 
практически повтаря „Спас в Силах“: червен квадрат 
(с 4 евангелисти в зооморфни, апокалиптични образи – 
човек, един лъв, телец и орел), наклонен кръст, скрит 
овал, ромб (в който е вписан образът на Богородица, 
6 ангела в ромба). Като цяло, всичко е почти същото. 
Само геометричните елементи са посочени в описания-
та по различен начин, например, като две четирилъче-
ви звезди, наложени една върху друга (общо осем вър-
ха), или като осемлъчева звезда със скосен долен лъч! 
Ромбът, както обикновено, е зелен или син (светло син) 
цвят, а квадратът отдолу – червен, както се очаква. В 
центъра на композицията се намира Богородица, коя-
то в лявата си ръка държи Младенеца Христос, а в дяс-
ната – стълба (понякога на такива икони стълбата дос-
тига рамото на Дева Мария, а понякога вместо стълба 
се изобразява Врата и жезъл като символ на Спасите-
ля), всичко това символизира, че именно Богородица 
духовно издига човечеството от „от Земята към Небе-
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то“. На тази икона е изобразен и Архангел Гавраил със 
символа на благовестие — клонче с лилия.

Рисунка 97. Изображение на иконата Богородица  
«Неопалимая купина»

(края на XVIв.: намираща се в местния иконостас на Спасо-
Преображенския събор  в Соловецкия манастир; Московски 

музей светиня „Коломенское“; Русия).
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Анастасия: Да, тази икона е добре известна на изкус-
твоведите, например, в изображението от XVI век на 
иконата Богородица „Неопалимая купина“, която про-
изхожда от местния иконостас на Спасо-Преображен-
ския събор в Соловецкия манастир. Много хора знаят 
за нея. Такъв тип икона има кажи-речи почти всяко 
православно семейство. Само че, въпросът е колко от 
хората са обърнали внимание на тези емблематични 
подробности? Когото и да попитате, повечето от хора-
та знаят тази икона като „Защитник на дома от пожа-
ри“. В най-добрия случай могат да разкажат, че в осно-
вата на създаването на тази икона е библейската исто-
рия „за Мойсей, когато решава да изведе своя народ от 
Египет“ или за „не изгарящия трънен храст, с който 
Бог е повикал Моисей и той един вид от любопитство 
отишъл да види какво точно гори и не изгаря“...

Ригден (Разсмива се): Въпреки, че тези думи на на-
рода са нелепи, все пак в същността им се крие ис-
тината! У жреците винаги са се таели любопитство и 
завист, откъде в едно истинно Духовното Същество 
може да има толкова много Божия сила. А ти как ми-
слиш, каква е връзката между Моисей, Богородица и 
пожарите?

Анастасия: Знаете ли, усещам, че цялата тази „връз-
ка“ е изкуствено създадена. Говорейки по същество, 
Богородица, според всички духовни знаци и според 
това колко чудеса са се извършвали чрез нейния об-
раз за тези хилядолетия по света – си е истински „Спас 
в Силах“.

Ригден: Така е. Иконата на Богородица „Неопалимая 
купина“ няма никаква отношение с всички тези дейст-
вия на жреците. И в Русия започнали да я наричат 
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така не от думата „купина“ – „трън храст“, а от ста-
рославянската дума „купа“, която означава „съедине-
ние“, „възвишеност“, „съвкупност“. А фактът, че са я 
свързали със суеверието за защита от пожари... е зато-
ва пък сега тя, както правилно отбеляза, стои във все-
ки дом, прочувайки се със своите чудеса. Но по-важно-
то е, че е чрез нея се предават знанията на болшин-
ството, дори и в такъв „капсулован вид“. И в момента 
ги има, а това не е маловажно! 

Неслучайно „Неопалима купина“ се свързва със сим-
воликата на непорочното зачатие на Дева Мария от 
Светия Дух. Тъкмо това е символа, за който ти разка-
зах. БогоРодица – това е Проводник на силата Божия 
за всеки човек, вървящ по духовния път, това е силата 
на Божията Любов, с която душата на човека се осво-
бождава от земните превъплъщения. Исус като Духов-
на Същност от духовния свят е възстановил загубено-
то през вековете истинско Знание и е дал на хората ду-
ховните инструменти за духовно спасение. Така че, с 
други думи, той е оставил ключовете. Работейки вър-
ху себе си с помощта на тези инструменти човек при-
добивал, образно казано, ключа към знака. A на Бо-
гоРодица като проводник на Божията сила, като ду-
ховно освободено Същество, намираща се между два-
та свята единствено заради духовното освобождение 
на душите човешки, Той е дал силата и самите знаци. 
И едва при съединението на усърдието, работата над 
себе си от страна на духовно търсещият и силата на 
БогоРодица (Аллат) се случва сливането на Личност-
та с Душата, т.е. човек постига освобождението на сво-
ята Душа, седмото измерение или, както се казва в 
християнството, „Рая“, „Царството на Отца и Сина“. 
И само от човешкия избор е зависело дали ще бъде ак-
тивен знакът и дали човека ще бъде Достоен да полу-
чи тази божествена сила, която ще го отведе до Бога. 
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Ключът е даден, за да бъде използван. А за да бъде из-
ползван, е необходимо да приложиш към него свои-
те собствени усилия. Ето такъв е пътят на духов-
ния човек – път на не изгарящото духовно без-
страстие, което само вкупом (заедно) със съзи-
дателната сила Божия води до освобождение.

И това е добре известно не само в християнството, но 
и в другите религии. Това нещо са знаели още в древ-
ността, когато хората са именували по друг начин и 
Бог и Неговия Син, и БогоРодица (Великата Майка). 
В края на краищата, работата не е в жреческите кон-
цепции от ума и в техните епитети, а в едни и същи 
духовни зърна, върху които са изградени всички рели-
гии. Ето един прост пример.

Както вече споменах, не толкова отдавна широко по-
пулярен сред различни източни и западни народи 
е бил култът към богинята Изида, който се зародил 
още в Древен Египет. Между другото, достатъчно е да 
се обърне внимание към изкуството на Древен Еги-
пет, на тези негови образци, които са достигнали до 
наши дни в постройките, рисунки в древните храмо-
ве, скулптурните изображения. В тях можеш да видиш 
същите тези символи, предаващи основните духовни 
Знания, които са пръснати по целия свят: работни-
ят знак „AëëàòÐà“, лотос, кръг, куб, ромб, пирамида, 
кръст, квадрат, символичното представяне на четири-
те Същности. Така че, култът към богинята Изида се 
е поддържал не едно хилядолетие, включително и в 
епохата на Римската империя. И в какво се крие ис-
тинската причина за тази популярност? В активните 
знаци – знака „AëëàòÐà“, който се е разпространявал 
в тези времена с помощта на култа към богинята Изи-
да, както и сега се разпространява чрез култа към Бо-
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гоРодица. Повечето Изконни Знания са отдавна загу-
бени, но символите и знаците са останали!

Анастасия: Да, и Изида като „Великата Майка“ чес-
то била изобразявана със знака „AëëàòÐà“ на глава-
та, както казахме, под формата на чашообразен полу-
месец с рогата нагоре, върху които, като изпъкналата 
част на перлата, се намира кръгът.

Ригден: Този символ указва принадлежността на 
тази сила към Единния, Който е създал всичко във 
Вселената. Аз вече казах, че някога хората са обозна-
чавали понятието „Единно висше“ (Единно Вечно) 
със звука Ра. Оттам по-късно с появата на жречество-
то се появява и бог наречен Ра, който според легенда-
та произхожда от лотосовия цвят, израснал от светов-
ния океан. Великата Богиня (която са наричали с мно-
го епитети, по-късно превърнали се в имена) е служи-
ла изначално като проводник на силата Pa (Единното 
Вечно). Носителки на този знак в Древен Египет, ос-
вен Изида, в различни времена е била и богинята Ха-
тхор (дъщеря на слънцето Ра, нейното име е означа-
вало „Небесен дом“), и богинята Иусат (името й е озна-
чавало „творящата ръка Божия“, „най-великата сред 
тези, от които идва“). Смятало се е, например, че ако 
човек вкуси от духовните дарове на богинята Хатхор, 
то това ще му даде допълнителна духовна сила, ще му 
помогне да премине от земния свят в духовния. Зато-
ва са я наричали с епитети като Великата Майка, бо-
гинята на любовта, духовна радост, Сияещата в лъ-
чите на Ра“, Великата Жена, създаваща всичко живо. 
Сред допълнителните асоциативни обозначения, кои-
то я символизирали, били явора като „Дърво на Жи-
вота“, както и символите на вечния живот – цветове-
те зелено и синьо, които според легендите е повелява-
ла. Последното е свързано с шифроването на знания-
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та за вълнообразната структура на човека и момен-
та на духовна трансформация.

Анастасия: Да, същите цветове присъстват, както 
вече беше споменато, при обозначаването на божест-
вени персонажи, които в различните народи въплъ-
щават космическия ред, водите на живота, плодоро-
дието, Майката-прародител, съзидателната божестве-
на сила на женското начало. В християнската рели-
гия тези цветове са присъщи на Богородица. Същият 
ромб от иконата „Неопалима  купина“, в който се съ-
държа образът на Дева Мария, също се е обозначавал 
със зелен или син (светлосин) цвят. Това подсказва, че 
са се предавали едни и същи основни знания от поко-
ление на поколение, от народ в народ. Между другото, 
има една древна дума „Главка“, която древните гърци 
в тяхното време са заимствали за своята митология от 
народите, които някога са живели в настоящите сла-
вянски територии, като символ на съзидателната сила 
на божественото начало, свързано с водата, управля-
ваща  „зеленя и синя цвят“.

Ригден: Ще кажа дори и повече. За да бъдат Знания-
та за невидимия свят обяснени на хората по-добре, се 
е наложило да се използват асоциации и образи раз-
бираеми за хората от триизмерния свят. В древни вре-
мена Великата Майка (богинята) като съзидателната 
сила на Духовното начало у човека (отражение, на ко-
ято по-късно е станала Изида, представена в образа 
на жена) първоначално е била изобразявана в особена 
поза, напомняща свещен куб – седящ човек с прегър-
нати колене. Върху „куба“ се е извисявала глава, со-
чейки към неговия връх. А на главата или на една от 
страните на самия куб са поставяли знака „AëëàòÐà“.
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Същността е проста. Това е символично представяне 
на пътя на духовното освобождение на Личността при 
нейното сливане с Душата (независимо от тялото, в ко-
ето се намира човек, като полова принадлежност, раса, 
и т.н.). Така първоначално в древността са изобразя-
вали Прамайката – седяща в кубообразно положе-
ние. При това тя е била поставяна върху квадрат, 
плоска основа. Кубът е означавал духовния свят, кой-
то човек може да достигне с помощта на божествената 
сила от женското начало (Аллат) и качествено да про-
мени своята природа, превръщайки се в друго – Ду-
ховно Същество. Той също означавал шестте измере-
ния, в които е разположена човешката конструкция. 
Плоският квадратен камък, като земния материален 
свят, а четирите ъгъла, като обозначение на четирите 
основни Същности на човека. По-късно, когато запо-
чнало човешкото подражание, жреците започнали да 
възпроизвеждат (да увековечават за земна слава) сво-
ите образи под формата на кубични скулптури.

В по-късни времена, когато в Древен Египет хората за-
почнали да изобразяват боговете във формата на пер-
сонализирани скулптури отразяващи тяхната божест-
вена същност, фигурата на бога е била поставяна вър-
ху куб. И ако е било необходимо да се отбележи връз-
ката между земното и небесното (божественото), тога-
ва я поставяли на куб разположен на плосък квадрат. 
Ако фигурата е била поставена на плосък квадрат, 
това означавало изключително земния аспект на би-
тието. Тези първоначално кубообразни статуи (и тех-
ните разновидности от ромбичен тип) са доста често 
срещани канонични скулптурни изображения не само 
в Древен Египет, но и в другите краища на света по 
това време.
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Рисунка 98. Кубообразни статуи и символи на древния 
свят:

1) палеолитна кубообразна фигура на „Венера“; 



662

2) китайска скулптура във вид на куб, стоящ на един от 
ъглите си (изработена от камъка яшма; яшма в Древен 
Китай се е считал за „чист камък“, символизиращ Небе-
то; считало се е, че човек следвайки пътя на самоусъвър-
шенстване трябва да сътвори в самия себе си „да излее“ 
средството за достигане на безсмъртието, наричано в 
китайските трактати като „чудесна перла“, „яшмова 
скъпоценност“, която ще преобразува цялото му тяло и 
ще го направи чист и безсмъртен (яшмов)); 
3) палеолитна кубообразна скулптура на богиня в седящо 
положение, със сгънати обгърнати с ръце колене (на тя-
лото са изобразени символи; като правило скулптурата се 
изобразявала без лице, понякога и без глава); 
4) фрагмент от изображение „Съда на Озирис“ на древ-
ноегипетски папирус; в Древен Египет хората, животни-
те и боговете традиционно са изобразявани в профил; 
5) теракотени статуи на хора, седящи в поза със сгънати 
обгърнати с ръце колене (артефакт от Харапската циви-
лизация); 
6) енеолитен предмет с централен ромбоиден символ; 
7) ритуална енеолитна кубична форма с геометричен ор-
намент (стои на опора с четири крачета; връхната част 
е оформена във вид на символично изображение на шест-
те измерения) 
8) кубична статуя на седящ човек с изображение на древ-
ноегипетския бог на мъдростта Тота (във вид на бабуин) 
със знак „АллатРа“ (IV-I в. пр. н.е.; Карнакски храм (Тива, 
Египет)) 
9) бронзова статуя във вид на куб, на който седи в поза 
със сгънати обгърнати с ръце колене древноегипетската 
богиня на Истината и Справедливостта, вселенската 
хармония и порядъка – Маат (XII-XI в. пр. н.е.; Древен Еги-
пет) 
10) кубична статуя на летописеца Кха със знак „Ал-
латРа“ (II хил. пр. н.е.; Древен Египет) 
11) фигура на ацтекската богиня на водата – Чалчиутли-
куе (XV – XVI в. от н.е.; Мексико, Централна Америка) 
12) фигура на ацтекския „владика на годишните времена-
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та“, в митологията на индианците от Централна Амери-
ка бога на огъня и вулканите - Шиутекутли (XIV – XVI в. 
от н.е.; Мексико, Централна Америка) 
13) кубообразна фигура на човек в поза лотос със символи 
по тялото; използвала се е за поддържане на свещеното 
ведро; съд намерен на един от викингските кораби (IX в.; 
Норвегия) 
14) кубична статуя Сенусерт-Сенебефни (II хил. пр. н.е.; 
Древен Египет)

Анастасия: Действително, подобни фигури на бо-
жества, седящи в кубообразна поза съм срещала не-
веднъж сред археологическите находки, намирани 
в различни части на света. Също така фигурки със 
свити крака и ръце, поставени на коленете са откри-
ти още в палеолита (така наречената „Велика Май-
ка“). Подобни фигури са намерени сред находките, 
принадлежащи към Харапската цивилизация. А ку-
бообразните фигурки на древните индийски и китай-
ски богове?! Да не говорим за множество артефакти 
от ацтеките, олмеките и маите в Централна Амери-
ка! На териториите на славянските народи също са 
намерени фигурки на Великата Прамайка от време-
то на Триполската цивилизация, на чието лоно е на-
несен ромб с наклонен кръст и точки-центрове в са-
мия ромб! А друг неин вариант изобразяващ конкрет-
ни символи на пресечена пирамида, или с две препле-
тени змии, които, като се имат предвид древноиндий-
ски знания за силата на „Змията Кундалини“, симво-
лизират съзидателната сила на духовното възражда-
не на човека.

Ригден: Между другото, двете преплетени змии сред 
древните народи, са били един от изначалните симво-
ли на смъртта и възкресението на природата, нейно-
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то обновление. Змиите (например, водната змия) през 
есента отиват в земята свивайки се в едно голямо къл-
бо и изпадат в зимен сън, а през пролетта се събуждат 
и излизат от дупките си (от земята). Поради това са 
служили, като асоциативен пример за хора, желаещи 
да разберат, какво представлява прераждането (реин-
карнацията), смъртта и възкресението на човека в ци-
къла на прераждания на неговата Душата.

Анастасия: Да, у много народи, особено на Изток, 
е съществувало почитането на змията като символ, 
свързан с плодородието, женското начало, земята, во-
дата, както и Мъдростта. Ако разгледаме тези знания 
в духовен контекст, тогава всичко си идва на мястото. 
А що се отнася до Триполската цивилизация, инте-
ресно е, че същите керамичните стомни със свещена 
символика са били с предимно ромбична форма. Ако 
се разгледат внимателно археологическите находки, 
може да се открие, че на тези стомни са изобразява-
ли значимите символи и знаци на духовното разви-
тие: кръг, полумесец (при това с рога, сочещи наго-
ре), спирали, триъгълници (пирамиди), вълнообраз-
на змия (зигзагообразни разделителни линии, свър-
зани с водата, т.е. духовния свят), равностранни кръ-
стове, „слънце и луна“, четири „слънца“. Освен това, 
според археологическите разкопки, във всеки трипол-
ски дом е имало свещен „олтар“ с кръстовидна фор-
ма (във формата на наклонен кръст), където се е раз-
палвал първият огън за пещта. Това също е символ на 
огъня на Душата и четирите Същности!

Ригден: Формата ромб често се среща в древните ор-
наменти. Тя се наричала символ на единството между 
Небето и Земята, свързвали са я с лилията, лотоса...
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Анастасия: Ако проследим етимологията на думата 
„ромб“, може да открием интересни факти. Тази дума 
произлиза от гръцката дума “rombos“, която означа-
ва „пумпал, магическо колело, дайре“. В тази връзка 
е достатъчно да се припомни каква важна символична 
роля е заемало колелото в магическите действия, на-
пример, у шаманите. И обикновено това колело е било 
обозначавано с всички основни символи и знаци.

Ригден: Абсолютно. Между другото, смятало се е, че 
шаманът с едната си ръка извлича от него свещения 
Звук, а с другата се държи за кръстачката свърза-
на с колелото, която обикновено е имала формата на 
наклонен или равностранен кръст. Според символи-
ката, пресичането на кръга и кръста образува осем 
страни (осмоъгълник). У белите сибирски шамани е 
съществувало поверие, „свещено знание“, че ако бъде 
приведен в движение квадрата, т.е. знакът за четири-
те стихии, той може да се превърне в знак на вечност-
та (кръга)... А на Запад този процес в античната фило-
софия на древните гърци са наричали квинтесенция 
(от латинското „quinta essentia“ – „петата същност“), 
теория за петия елемент.

Анастасия: Вярно, също така са го наричали и „пър-
вичен ефир“, и „божествен“, и „вечен“, и „небесен“ 
(намиращ се във висините). Аристотел обикновено е 
определял квинтесенция като фин елемент, основната 
същност, субстанция на целия небесен свят, за разли-
ка от четирите елемента на земния свят, които са под-
ложени на цикличното взаимо-превръщане („възник-
ването и унищожението“). Всичко е толкова просто! 
Получава се, че всички говорят за едно и също, само 
че с различни думи.
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Ригден: Разбира се, нищо сложно няма, само ако 
знаеш! Когато достигаш до разбирането, всичко ста-
ва просто. А що се отнася до шаманите, ти абсолют-
но правилно забеляза, че в тези времена същите тези 
знания и формата на тяхното предаване били естест-
вени за различните народи. Но още по-рано тези ба-
зови знания били известни на по-голямата част от чо-
вешкото общество и хората не са се нуждаели от до-
пълнителни обяснения, дори и да са живеели в раз-
лични части на планетата.

Така че, статуята с форма на куб е символизирала по-
бедата на духовната природа на човека над материал-
ната, т.е. на Духовното начало над Животинското. Тя 
също така е означавала духовно съзрелия човек, го-
тов да възприеме божественото Слово. Последното в 
тези дни се е считало за неуловим Звук, чрез който 
Бог „общувал“ с човека, с човешкото духовно озарение 
в разбирането на Единния. Затова понякога богове-
те са били изобразявани с отворена уста, но най-често 
върху техните кубообразните статуи са поставяли съ-
ответните знаци. А по-късно, когато са се появили йе-
роглифите, са започнали да изсичат обръщения към 
Единния, който е имал невидима природа.

Анастасия: Мисля, че на читателите ще им е инте-
ресно да узнаят, какво още са знаели хората в онези 
далечни времена за Изначалния Звук.

Ригден: Разбира се, че са знаели. Това е основата на 
духовните Знания... Какво е означавал този същия йе-
роглиф в Древен Египет? Първоначално е бил смятан 
за свещен знак, „божествено слово“, знак, означаващ 
Звук. Йероглифите са писани в определен ред, гру-
пирани в различни квадратни и правоъгълни фор-
ми, които също са имали свой собствен смисъл. Само 
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в храмовите училищата наричани „Домове на Живо-
та“ са обучавали на това писмо. Да напомня, че симво-
лът на „живота“, „вечния живот“ у древните египтя-
ни е бил знака Анх, който наричали „Ключът на жи-
вота“, „Ключът към вечността“. И този своеобразен 
кръст бил считан за символ на безсмъртието, вода-
та (духовния свят). Той е бил известен не само в древ-
ноегипетска цивилизация, но и в цивилизацията на 
Маите, древните европейски народи, например скан-
динавките. Така, че самите древноегипетски летопи-
сци, които са нанасяли свещените знаци, обикнове-
но са били изобразявани в поза лотос (седнал с кръс-
тосани крака) върху плосък квадратен камък. Поза-
та лотос в древността също условно са наричали „пи-
рамида“.

Рисунка 99. Древноегипетска статуетка | 
«Летописец със свитък» (XIX–XVIII вв. до н. е., Древен 
Египет; Държавен музей на изобразителното изкуство 

А.С.Пушкин, г. Москва, Русия
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Към Звука древните египтяни са имали особено отно-
шение, като към свещеното проявление на невидимия 
Единен, който е създал всичко. Откъдето е възникна-
ло разбирането записано в легендите, че Звуците про-
буждат Вселената, че пробуждат не само Душата, но 
и най-прекрасното в нея – връзката с невидимия Еди-
нен.

Анастасия: Очевидно затова в Древен Египет е има-
ло и специално почитане на музиката като велика съ-
зидателна сила. Съхранили са се сведения, че в някои 
религиозни церемонии единствено на жените е било 
доверявано да изпълват пространството със свеще-
ни звуци, например жриците на богиня Изида, Хатор, 
върху главите, на които между другото, е стоял зна-
кът „АллатРа“.

Ригден: Всичко това, разбира се, са външни риту-
али, които, обаче символизирали съзидателната сила 
на божественото начало Аллат, проявяващ Божи-
ята сила (Изначалния Звук на съзидание) чрез зна-
ка „AëëàòÐà“. Но най-важното в цялото това театрал-
но действие и асоциативното предаване на духовното 
Знание – е нагласата на вярващите и работния знак, 
който виждат масите.

По-късно, когато Знанията започнали да се губят, пос-
ветените хора започнали да ги обновяват по разбира-
ем за новите поколения начин. Тогава станало попу-
лярно друго изображение на Великата богиня Майка, 
но вече не във формата на куб, а като Седяща жена 
на една от страните на паралелепипед (шестоъгъл-
ник, където подобно на куба, противоположните стра-
ни с равните и успоредни прави линии символизира-
ли шестте измерения). При това акцентирали върху 
факта, че богинята седи именно на върха на този сим-
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волично изобразен куб, което означавало отбелязва-
нето на един от върховете на куба. С краката си боги-
нята стъпвала върху плосък квадратен камък. Всич-
ко това символизирало връзката между Земята и Не-
бето. На главата на Великата Майка винаги е бил по-
ставян знакът „AëëàòÐà“, който е имал ключова роля в 
духовната активация на гледащият го човек.

В ръцете на Великата Майка са започнали да поста-
вят духовни символи. Например, в лявата ръка – зна-
кът Анх („ключа към вечността“), а в дясната ръка –  
лотосово цвете на дълго стъбло (понякога богинята е 
изобразявана като държаща в двете ръце символич-
ните обозначения на Лявата и Дясната същности, като 
знак на победа над Животинското начало, които по-
късно са били заменени с Владишкият жезъл (Хека). 
Лотосът първоначално е бил символ на духовното Зна-
ние, духовната практика, съзидателната сила, съвър-
шенството, вечността на Единното. Затова и са го на-
ричали свещено цвете (Знанието) на сияещия Единен 
(Ра). Много богове (и не само в Древен Египет) са били 
изобразявани седнали върху лотосов цвят.

Между другото, както вече споменах, именно лотосът 
е бил един от първите символи на безсмъртие-
то и възкресението сред различните народи, сим-
вол на човешката духовна трансформация. Впослед-
ствие това, така или иначе, е било отразено в религи-
озните представи на различните култури, като напри-
мер древноиндийската, древноегипетската, асирий-
ската, финикийската, хетската и др. Ако е била изо-
бразена лотосова пъпка, това означавало потенциал-
ните (човешки) възможности, по време на неговия жи-
вот. А ако е била изобразена узрялата семенна кутий-
ка на лотоса, която има формата на обърната пресе-
чена конусовидна пирамида, то това означавало ре-
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зултатът от човешките действия през живота, своеоб-
разният „плод“ (завършек) след смъртта му. Ако това 
стъбло със семенна кутийка се намирало в ръцете на 
божество, това означавало плодоносната сила на съзи-
данието. Освен това, лотосът често е бил изобразяван 
заедно с Великата Майка (както я наричат учените – 
богинята на Луната), затова по-късно са започнали да 
го изобразяват във формата на чаша.

Така че, лотосът в ръцете на Майката-Дева в древна-
та египетска култура е символизирал целомъдрието, 
духовното плодородие, девствената чистота на съзида-
телната божествена сила на женското начало. По-къс-
но са се появили различни тълкувания на  лотосовото 
цвете в ръцете на Великата богиня: владишкия жезъл  
(жезъла на духовна власт над материята, обвит с една 
или две змии, цъфнал скиптър), знание под формата 
на отворен свитък (отворена книга). Още по-късно 
богинята Изида започнали да изобразяват с дланта на 
дясната ръка притиснала слънчевия сплит, а с лявата 
ръка държейки младенеца (Сина на Единния), нари-
чан Хор, което означава „Този, който идва от небето“. 
Хор като творящ бог обикновено е бил изобразяван с 
глава на сокол.

Анастасия: Да, ние вече споменахме в разговора, че 
в митологията на народите по света птицата отдавна 
служи като асоциация, свързана с духовните понятия: 
Духовно Същество, „спуснало се от небето“, от „духов-
ния свят“, както и с Предната същност на човека. Из-
образяването на крила сред много народи е служело за 
обозначаване на връзката с другите светове, измере-
ния, символ на извисяващата се във Вечността на ду-
ховния свят след смъртта на материалното тяло Душа. 
Образът на птицата се е превърнал в архетип на всич-
ки крилати същества.
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Рисунка 100. Изображение на статуетка на  богиня Изида с 
Младенеца Хор. (XII в. пр. н.е., Древен Египет; музей „Ерми-

таж“, г. С. Петербург. Русия).

Ригден: Абсолютно. В допълнение, птиците също 
така са били и атрибут на боговете, олицетворяващи 
борбата между светлите и тъмните сили, действащи 
в невидимия свят и наклоняващи избора на човека в 
едната или другата посока. Затова у посветените още 
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от древността е съществувало символично разделение 
на птиците. Например, соколът символизирал силите 
на светлината, духовна бдителност и смелост в дейст-
вията. Орелът символизирал тъмните сили, борбата 
за материална власт. Но заради подражанието и не-
разбирането на същността на тези символи в човеш-
кото общество е настъпило практически сливане на 
символиката на тези птици и тяхната замяна една с 
друга. Но за един интелигентен човек е достатъчно 
да погледне в модерната символика на флаговете на 
държавите и международните организации. Дали ще 
намери много соколи? За това пък колко орли – без 
чет! Това е просто още едно косвено потвърждение от 
многото факти на къде се е запътило днешното чове-
чество, кой го управлява и коя точно сила побеждава 
в този свят.

Анастасия: Високият полет на сокола в Древен Еги-
пет асоциативно сравнявали с полета на Душата в не-
бесните селения. Вярвало се е, че Хор като Син на Ози-
рис и Изида е бил призван в човешкия свят, за да се 
обединят Небето и Земята, за сражение със силите на 
Мрака. Въплъщение на жизнената сила и Душата – 
„ба“ са представяли като сокол с глава на човек. А ня-
кои богове, обратно са били изобразявани като човек 
с глава на сокол.

Ригден: Точно така. Като сокол с човешка глава в 
древността изобразявали  Египетските богове Ра и 
Монту, върху чиито глави бил изобразяван знака кръг. 
Техният символ бил крилатият слънчев диск (кръг). 
Той се е явявал не само атрибут на древноегипетските 
богове Ра, Монту, Хор, но и в последствие, както спо-
менах, е бил символ и на боговете от други народи, на-
пример, върховният бог на Доброто на древните пер-
си – Ахура Мазда.
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Рисунка 101. Изображение на древноегипетския сокол  
(детайл от нагръдник; VII в. пр. н.е.; Древен Египет)

Така че, обратно към темата за символиката на Вели-
ката Майка и куба. Името на богиня Изида в превод 
от древноегипетски език на гръцки означава „трон“, 
„място“. На свой ред, гръцката дума „thronos“ озна-
чава „място, издигане“. Тъкмо това е било свързано с 
древните изображения на Великата Майка (в седящо 
положение) във формата на куб. Йероглифът свързан 
с името на Изида изобразявали, като странична про-
екция на плосък квадратен камък или паралелепи-
пед с акцент именно на седящата върху неговия връх 
(ъгъл) богиня. Този трон (седалище) често е бил поста-
вян върху главата на Изида за обозначаване на нейно-
то име, един от най-древните епитети на Велика Май-
ка, свързан с духовното издигане, символичното свя-
то място, връзката между Небето и Земята. Така сим-
воличния куб се е превърнал в трон.

 
Рисунък 102. Древноегипетски йероглифи на богиня Изида 

(първия символ е странична проекция на трона)



674

Е, сега е достатъчно да се направи аналогия, как в 
различните религии наричат мястото на докосване до 
Бога, към висшето просветление в самоусъвършенст-
ването, и нещата ще станат много по-ясни. Буда, на-
пример изобразявали на „трон“, именуван с епитети 
като „лотосов“, „диамантен“. Също така в християн-
ството вместо думата „трон“ била използвана сходна-
та по смисъл дума „престол“. Старославянската дума  
„престол“ произлиза от думата „стол“ (място за поста-
вяне), „стлать“ (постилам) и означава „място за сяда-
не“ и дори „платформа“ (връзка с висшето). Затова и 
има такъв израз: „Престола Божий – това е Небето“.

Анастасия: Престол (правоъгълна маса с реликви, 
покрити с покривало) се явява основната принадлеж-
ност на православния храм. Той стои в средата на ол-
тара. Между другото, трябва да се отбележи, че много 
видове олтарни композиции представляват Богороди-
цата на трона.

Ригден: Така е ... Но си струва да се отбележи, че едно 
е изображението на богове с типична символика за 
предаване на духовното Знание и друго, хората с тях-
ната неутолима жажда за материалистично подража-
ние и власт. По време на развитието на политическа-
та и жреческата институции на властта в човешкото 
общество властимащите, подражавайки на древните 
изображения на богове „седящи на трона“, не пропус-
нали да се обградят с всички любими символи на „Бо-
жията слава“, често без да осъзнават голяма част от 
изначалната им същност. Дори няма да споменавам за 
цивилизациите на Изтока (Азия) и Запада (Мезоаме-
рика), в техните истории има достатъчно такива фа-
кти. И само ще дам пример с летописните предания за 
„царските одежди“ в Русия, които и до днес се пазят в 
т.нар. Мономахски трон.
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Царския престол е наричан по-рано „Царското мяс-
то“. Той бил символ на върховната власт. Разполагали 
са го не само в княжеските покрови (дворци), но също 
така и в храмовете. При това в храма, като правило 
е стоял от дясната страна на Царските врати на ико-
ностаса под формата на шатровиден покров (покрив) 
на четири колони, където седалището е било ограде-
но зад отделен вход. А за опори на този пирамидален 
трон са служили четири животни. И то какви жи-
вотни? „Лев лютыий, скимент, уена – зверя окрутное, 
без оберненья шеи и два оскрогана: одинъ  узловатъ 
да суковатъ, ан вьторъ  ятна испълнъ  доже до краи“ 
(текст на старославянски).

 
Рисунка 103. Мономахов трон 

(1551 г.; Успенски събор на  
Московския Кремъл, г. Москва, Русия)
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Анастасия: С други думи, в опорите на царския трон 
са били означени символите на четирите Същности на 
човека? Лъв и хиена – страничните Същности, и това, 
което нарекохте „узловат да суковат“ , е точно Задна-
та същност. А какво означава в превод от старославян-
ски език последното изречение?

Ригден: „...а втория със светлина изпълнен до тогава, 
докле дойде край“

Анастасия: Точно за Предната същност. Ето ти и 
старославянски, да, както се казва, срамно е да не се 
знае.

Ригден: А що се отнася до четирите Същности, то за 
древните славяни, както споменах, това не е било но-
вина. Техните древни божества, които в епохата на 
развитие на християнството са били наричани езиче-
ски, напълно отразяват всички тези знания, формули-
рани в разбираема за хората асоциативна форма. На-
пример, нека разгледаме славянското божество Стро-
божь (Стрибог) – богът на четирите ветрове. Коренът 
на името му идва от думата „строя“ и основната му 
функция е дефинирана като „строител на Доброто“. 
Четирите ветрове на различните годишни сезони але-
горично са обозначавали четирите човешки Същно-
сти, тези невидими разумни пространства, които са се 
опитвали да властват в него. Три от тях са вихри вър-
тящи се, вой и свистене творящи, които в танец се но-
сят стремително „под звуците на небесните хорове“. 
Затова по-късно в народния фолклор (руските закли-
нания) хората са измислили заклинание срещу „дяво-
ла страшен, вихъра буен,… ламята летяща огнена“. Но 
пролетният вятър се асоциирал с Предната същност, 
с първите пролетни птици, вестители, „добрите духо-
ве“, “пеенето и музиката на небесата“. Така, че всички 
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инструменти са били дадени за да може човек „да ус-
трои в себе си Доброто“. Останалото е зависело от из-
бора му, човешки.

Анастасия: Да, оказва се, че при древните славяни 
асоциативните понятия за природата на простран-
ствената човешка конструкция и нейната духовна със-
тавляваща са били близо до истината. Вятъра като 
стихия на осезаемото пространство повече от всичко 
характеризира невидимата природа на четирите Същ-
ности!

Ригден: Но това, което е още по-интересно по отноше-
ние на древните славяни, е че техните знания са били 
фиксирани не само в митологията, но и в архитектур-
ните постройки! Дълго преди християнството, в Русия 
са съществували постройки на храмове, които по-къс-
но са станали известни като „шатрови“. Древноруска-
та дума „шаторъ“ произлиза от тюркското „šatyr“ – 
„палатка, навес“. Между другото, древната индийска 
дума „�hattram“ означава „заслон, завеса“ и е свърза-
на със значението „откривам, закривам Светлината“.

Анастасия: „Октривам, закривам Светлината“? Т.в., 
всъщност, в духовна интерпретация това е „ключ към 
небесата“?

Ригден: Абсолютно. Така че, с шатра в древноруска-
та архитектура са наричали върха на центричните по-
стройки във формата на четиристенна или осмостен-
на пирамида, с която завършвали кулите, храмовете 
та дори и главния вход в обикновената дървена къща. 
Това е бил символ, казано на съвременен език, на ак-
тивните духовни стремежи на човека към духовното 
(Небето). В действителност, тази конструкция е пред-
ставлявала „осмостенник върху четиристенника“, 
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позволяваща прехода на страните от квадрат в осно-
вата към осмоъгълния връх (шатрата) на храма, отго-
ре, на който поставяли малка „главка“ (купол), полу-
кръг с капковидна форма

Анастасия: „полукръг с капковидна форма“? Върху 
осмостенника връх с указание на главката (купола)!? 
Та това е самият връх на куба, поставен на един от 
ъглите си! Това са истински архитектурни символи на 
стълбове към Светлината!

Ригден: Между другото, от думата „главка“ се е по-
явила древнославянската дума „глава“ като начало-
то на всичко, основа, висшето: главна задача, главата 
на къщата, глави на берестянски грамоти (записи на 
кори от бреза, паметници на Древната Русь), а по-къс-
но на книга и т.н. А при човека, за „главка“ се смятало 
темето на неговата глава, неговия връх.

Анастасия: На темето винаги условно са обознача-
вали чакрата наречена  „Хилядолистник“, или, как-
то го наричат в Индия – чакра „СахасраРа“, което на 
санскрит означава „Хиляда листенца на лотоса“. Това 
е седмата чакра в човека. Интересно е, че индийци-
те вярват, че именно тук Духовното съзнание блоки-
ра низшите човешки същности, които се свързват със 
земните страсти и желанията на Душата, стремяща 
се към Вечността. Именно с помощта на тази чакра се 
случва обединяването с Всевишния, като краен етап 
от духовното израстване на Душата в  телесната об-
вивка. Именно тук, според възгледите на духовните 
аскети в Индия,  се пробужда съзидателната сила Кун-
далини (Змията Кундалини), издигайки се през шест-
те чакри завършва своя път и се осъществява свръх 
озарение, единение със свръхсъзнанието, сливането 
на Душата с Бога (Всевишния).
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Ригден: Струва си да се обърне повече внимание на 
това с какъв символ е била обозначавана тази чакра – 
прозрачен диамант, откъдето впоследствие се е приело 
наименованието „лотосов, диамантен трон“ на Буда.

Анастасия: Всеки път, когато се сблъсквам с древни-
те познания на индоевропейските народи,  не преста-
ва да ме учудва тяхната мъдрост и дълбочина на ду-
ховно познание.

Ригден: Тези знания са били познати от древни вре-
мена сред различни народи, включително и на жи-
веещите на днешните славянски територии... И още 
нещо, което е било характерно за древните руски хра-
мове с такава конструкция. Те са правили доста сил-
но впечатление със своята външна символика и ар-
хитектурен размах. Но вътрешното пространство на 
тези древни храмове е било изключително малко и 
не е било предназначено за „богослужение“ за много 
хора. В това тясно вътрешно пространство на храма се 
е подчертавала невероятна височина над среднокръс-
тието. Често, тези храмове били посветени именно на 
Прамайката на един или друг народ, като съзидател-
на божествена сила на женското начало, затова тяхно-
то вътрешно пространство е символизирало също и 
пътя на духовно съвършенство в самия човек.

Анастасия: Древните хора, които са живели някога 
в сегашните славянски територии, действително са 
имали изключително богато духовно наследство, как-
то е видно от археологическите находки със съответ-
ните духовни символи и знаци, датирани от XII-IV хи-
лядолетие пр. Хр. Просто днес очевидно на някого му 
е много изгодно съвременните хора, живеещи на тези 
територии, погрешно да смятат, че техните предци 
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видите ли произлезли от „диви племена“, които не са 
имали духовно наследство.

Ригден: Стурва си хората да се замислят, защо на тях 
и децата им налагат такова „мнение“ и защо всичко се 
прави с цел самите хора да не се интересуват от най-
главното, което според самите властимащи „е изкон-
но право на самите хора“. Защо при наличните съвре-
менни технически възможности на световната циви-
лизация жреците продължават с информационните 
си атаки върху съзнанието на тези хора, правейки ги 
слепи и глухи за родовото си наследство?

Анастасия: Да, ако славянските народи се събудят 
от своята духовна дрямка, то  следвайки щедростта 
на Душата си, ще пробудят духовно и други народи, 
и това всенародно пробуждане ще повлия върху це-
лия свят...

Веднъж бяхте разказали нещо интересно за „Откро-
вението“ на Йоан. По-специално, за това как е напи-
сал историята за Апокалипсиса, как е използвал ин-
формацията от еврейските жреци, които от своя стра-
на голяма част от нея заимствали от древногръцките 
легенди, религиозните вярвания на източните наро-
ди, включително и от египетските и вавилонските ми-
тове. Всичко включих в книгата „Сенсей IV“. Така че, 
Йоан, както споменахте е писал и за трона, поставен 
на небето, на който се е намирал „Седящия“. И най-ва-
жното е, че там се говори за същите четири апокалип-
тични звяра, които стоят около престола!

Ригден: Да, в текстовете на Йоан са споменати и „Се-
дящия“, „подобно на камък яспис и сардиса; и дъга 
около престола, на смарагд приличаща“. Разбира се, 
както винаги. Отново същите цветове на камъните, 
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символизиращи богинята Изида и други Проводни-
ци на Аллат. Отново същия този „престол стоящ на 
небето, и на престола бе „Седящият“... „пред престо-
ла имаше море от стъкло, на кристал подобно“, „седем 
светилници огнени пред престола горяха, които бяха 
на седемте Божии духа същностите“. „Сред  престола 
и около престола четири животни, изпълнени с очи и 
отзад и отпред. И първото животно на лъв прилича-
ше, и второто на телец подобно, и третото животно с 
лице, като на човек, и четвъртото животно на летящ 
орел подобно. И всяко от четирите животни имаше по 
шест крила на себе си, а отвътре изпълнени с очи; и 
денем, и нощем покой те не знаят, изричайки: свят, 
свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, Който е бил, е, и ще 
бъде. И когато животните възнасят слава и чест и бла-
годарност на Седящия на престола, Който Живее во-
веки веков, тогава двадесет и четирима старейшини 
пред Седящия падат и се кланят нему Живеещия во-
веки веков, и полагат венците си пред престола, каз-
вайки: Достоен си Ти, Господи, да приемеш славата, 
честта и силата: защото Ти сътвори всичко, и според 
Твоята воля всичко съществува и е сътворено“. Йоан 
просто е използвал информация от еврейските жре-
ци. А по-голямата част от тези знания са заимствали 
от легендите на други народи, естествено, приписвай-
ки ги за свои, с цел формиране на концепции от ума и  
създаване своя религия.

Само, че за основа той е взел сюжет, разбира се, не 
за съзидателната сила на Аллат за живите хора, а за 
Съда над всеки човек, след смъртта на неговото физи-
ческо тяло. Древните египтяни са го наричали „зад-
гробен Съд на върховния бог Озирис“ (напомням, че за 
негова жена е считана богинята Изида). Веднъж вече 
разказах за Озирис. Името му означава „този, кой-
то се намира на върха“. Той е смятан за господар на 
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задгробния свят, който Съди Душата на всеки човек 
след живота му на земята, решавайки по-нататъшната 
ѝ съдба. В съвременната версия на превода на текста 
от папируса, в който се разказва за „задгробния Съд“, 
наименованието на човека, който влиза в този „Съд“, 
звучи доста комично – „току-що споминал се“. Както 
се казва, както човек разбира живота, така и превежда 
на други езици. Древните египтяни вярвали, че живо-
тът продължава и след смъртта на физическото тяло, 
но в различна форма и в друго пространство. И това 
виждане се е облягало на Знанията, които някога са 
се давали на всички хора. Мястото на Съда (преходно-
то състояние на човека след физическата смърт) в 
„отвъдния свят“  древните египтяни наричали „Вели-
кия Дворец на Двете Истини“. Озирис в Съда като Съ-
щество от висшия духовен свят символично е изобра-
зяван като Седящ на кубичен „трон“, с опиращи кра-
ка върху квадратна основа. Той осъжда от върха на 
куба, който както обикновено указва белязания ъгъл 
на куба. На съда (във Великия Дворец на Двете Исти-
ни) също така присъстват четиримата защитници 
на трона на Озирис ...

Анастасия: Спомням си, веднъж ни показахте копие 
на папируса с образа на Съда на Озирис. Там бяха и 
четиримата защитници на трона на Озирис в отвъд-
ното, които стояха на лотосов цвят пред Съдника.

Ригден: Правилно. Според легендата те се явяват си-
новете на Сина на Озирис – Хор („Този, Който е от Не-
бето“). Всеки от тях се намира под закрилата на опре-
делена богиня, изобразена като крилата жена. Име-
ната на синовете са: Амсет, Хапи, Дуамутеф и Кебек-
сенуф (Квебехсенуф). Амсет има човешки облик, Хапи 
е изобразяван с глава на маймуна, Дуамутеф – с гла-
ва на чакал, Кебексенуф – с глава на сокол. 
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Рисунък 104. Съда на Озирис 

(схема на древноегипетско изображение на папирус;  
VI в. пр. н.е., „Книга на мъртвите“;  

музей „Ермитаж“, г. С. Петербург, Русия).
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Тази основна четворка се споменава постоянно в „Тек-
стовете на пирамидите“, и в „Текстовете на саркофа-
зите“, и в „Книга на мъртвите“ и в друга религиозно-
магическа литература на древните египтяни. Разби-
ра се, вече много от духовните знания са претърпели 
промени и нарушения в резултат на тълкуването от 
ума с доминиращ материалистичен мироглед, но въ-
преки това някакви знания все пак са останали.

В изначалния духовен смисъл, това са четирите ос-
новни човешки Същности. Това е част от структурата 
на човека, реалните „Очевидци“ на невидимия свят, 
които, подобно на черни кутии на самолет, записват 
всичко за скритите и явни дела на Личността, мисли-
те, избора и предпочитания в текущия живот. Задна-
та същност – Амсет била изобразявана в човешка фор-
ма, като символ на човешкото минало – миналите жи-
воти на различните Личности (субличности) в земни-
те въплъщения на Душата (при Йоан е казано: „звя-
рът имаше лице като на човек“). Дясната същност – 
Хапи била изобразявана с глава на маймуна (гамадри-
ла) като символ на необузданост, стадност, проява на 
животинските инстинкти, сила, гняв и агресия (при 
Йоан е „животно подобно на теле“ – стадно животно). 
Лявата същност – Дуамутеф – с глава на Чакал, като 
символ на високоразвито животно, мълниеносни ре-
акции, ловкост, интелигентност и хитрост (при Йоан 
е „животно подобно на лъв“). Като цяло, трябва да се 
отбележи, че по асоциативен начин древните египтя-
ни много точно са забелязали у чакала основните ха-
рактеристики на Лявата същност по време на нейните 
атаки към човека посредством съответните мислефор-
ми. Чакалът също така тихо и ловко се прокрадва към 
жертвата си и я грабва рязко. Той се отличава със сво-
ята дързост и наглост, както и с изненадващите си на-
падения. Способен е дори с висок скок да хване птица, 



685

издигаща се във въздуха. Освен това е и много писк-
лив. Този звяр издава плачлив писък, когато отива на 
лов и толкова силно пищи, че животните в околността 
също започват да му отговарят.

И, накрая, символа на Предната същност – Кебексе-
нуф с глава на сокол (при Йоан е казано: “животно, по-
добно на орел летящ“, орелът вече е подмяна от жре-
чеството). Соколът наистина е бил символ на духов-
ната свобода на човека, стремящ се към духовния път 
(нагоре в Небето), към освобождението на Душата си, 
вдъхновението, изкачването през всички нива, побе-
дата над материята. В Египет именно соколът е бил 
Царят на Птиците, небесното начало, едно от първи-
те проявления на бог Ра като символ. А у много дру-
ги народи, като например инките, той е бил и соларен 
(слънчев) символ, пазител на човешкия духовен път, 
укрепващ духа му. Това олицетворявало способността 
му да лети дълго и на голяма височина, бидейки „бли-
зо до слънцето“.

В „Книга на мъртвите“ тези четири Същности са на-
речени „повелителите на Правдата и Истината“, „вър-
ховни принцове, стоящи зад гърба на Озирис“, „стъл-
бовете на Шу“ (Шу според космологичната легенда – 
„Този, който някога е вдигнал небето от земята и го 
удържа; бог на въздуха, разделящ Небето и Земята“; 
в сакралните предания за човека – обозначение на не-
говата „сянка“ в невидимото пространство). Същно-
стите се намирали върху лотосов цвят, а по-късно – 
от двете страни на трона, зад него или пред него (при 
Йоан – „В средата на престола и около престола“).
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Рисунка 105. Четирите Същности на Съда на Озирис. 

(фрагмент от рисунката «Съда на Озирис»):
1) Задната същност (Амсет) с глава на човек; 
2) Дясната същност (Хапи) с глава на маймуна (грамадила); 
3) Лявата същност (Дуамутеф) с глава на чакал; 
4) Предната същност (Кебексенуф) с глава на сокол.

Анастасия: Вие още тогава споменахте, че пред „Се-
дящия на куба“ (Озирис) на „олтара“ се намира симво-
лично изобразения Животински разум като лъв, как-
то и прецъфтял лотосов цвят. От последното на прак-
тика е останало само една семенна кутийка, върху ко-
ято, по мое мнение стоят тези четири Същности.

Ригден: Вярно, както вече казах, лотосът в тази фор-
ма обикновено е изобразяван като символ на духовния 
резултат от жизнения път на Личността след смъртта 
на нейното тяло. Лотосът с листа е символ на активния 
живот, а когато листенцата окапват, остава същността 
– духовните семена, които човек е намерил в живота 
си. На рисунката върху папируса символично е пока-
зано, че на тази „основа“ като Свидетели стоят четири-
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те основни Същности. Те представляват, един вид ин-
формация за всеки изживян човешки ден, така да се 
каже, дори по секунди. Наименованията над тях като 
правило показват символичните обозначения на броя 
на „мислите и делата“ човешките (грехове), фиксира-
ни във всяка Същност. Това е своеобразен условен ука-
зател на количествения еквивалент на активната до-
минация на всяка от Същностите за изживяния от Ли-
чността живот. Не можеш да скриеш нищо, всичко тай-
но става явно. Тези четири Същности се превръщат в 
„безмълвни Свидетели“, които никога не лъжат. Всич-
ки човешки деяния, неговите мисли, емоции, чувства, 
всички съблазни, на които се е поддал и всички негови 
избори в живота му – всичко е налице пред Съдника.

 
Рисунка 106. Безмълвните Свидетели пред Съдията,  

стоящи на лотосов цвят  
(фрагмент от рисунката „Съда на Озирис“)

Анастасия: Интересното е, че на древния египетски 
папирус е ясно показано, че човешката Душа не участ-
ва в този процес, тя просто чака своята участ според 
резултатите на свидетелството на четирите Същно-
сти, намирайки се на чашата на везните.



688

Ригден: Да, обикновено близо до нея (до чашата) до-
пълнително изобразявали  Предната същност (фигу-
рата с глава на сокол), указвайки на нейното участие в 
претеглянето, асоциативно показвайки доколко е била 
активна в живота на човека. А една от Същностите 
на Животинското начало (Задна, Дясна и Лява) обик-
новено поставяли близо до противоположната везна, 
на която била изобразявана фигурата на богинята на 
Справедливостта и Истината (Маат) или нейния гла-
вен атрибут – перцето. Тук е била изобразявана до-
миниращата сред Същностите от Животинското на-
чало, показвайки, че е била най-активна през живота 
на човека. Най-често на това място е била изобразява-
на именно Лявата същност (фигура с глава на чакал). 
Тя е била считана за най-старата (оглавяваща Задна-
та и Дясната същности) и за най-умната, ипостас на 
Животинското начало в човека.

 
Рисунка 107. Претегляне на Душата

(фрагмент от рисунката „Съда на Озирис“): там, къде-
то се държи фигурата с глава на чакал (Лявата същност; 
Дуамутеф) се намира статуйката на богинята на спра-
ведливостта и Правдата (Маат);  а там, където се държи 
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фигурата с глава на сокол (Предната същност; Кебексе-
нуф) се намира древноегипетския символ за изображение 
на Душата; върху везната се намира бог Тот (бог на Мъд-
ростта, четмото и писмото, „владиката на времето“, кой-
то у древните египтяни се е изобразявал във вид на павиан; 
съгласно легендата Тот записвал дните на раждане и на 
смъртта на хората, водил запис, а по време на Съда запис-
вал резултата след претеглянето на Душата на всеки човек) 

Анастасия: Ако разгледаме това, изхождайки от ду-
ховните Знания се оказва, че дадените Същности от-
начало провокират едни или други мисли в човека 
през неговия живот, а после въз основа на неговия Из-
бор, определят върху какво е отделял най-голямо вни-
мание и на какво отдавал жизнената си сила. А след 
смъртта „предават“ на този Съд неговата Личност, 
така да се каже, „от петите до ушите“?

Ригден: Така е. Истината е, че този Съд не проти-
ча така, както хората си мислят, обяснявайки си един 
на друг процесите от невидимия свят чрез асоциатив-
ни образи, разбираеми за хората, жители на триизмер-
ния свят. Това са просто неизбежни за всяка Личност 
процеси, протичащи... да кажем, на енерго информа-
ционно ниво, които я очакват след смъртта на физи-
ческото тяло.

Анастасия: Значи, ако по време на живота си Ли-
чността е правила своите избори предимно в посоката 
на Животинското начало, активирайки преимущест-
вено своите задна и странични Същности, то след 
това, в действителност, тя става „запечатана“ като 
субличност, а Душата отново била спускана в матери-
алния свят на Животинския Разум, т.е. протичал про-
цеса на реинкарнация и отново е била затваряна в ма-
териално тяло ...
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Ригден: Точно така, Душата отново е била заключ-
вана, казано на езика на религията, в „ада“. В Древен 
Египет това символично било изобразявано, като из-
яждане (поглъщане) на Душата от чудовище на име 
Амат. Това чудовище олицетворявало в своя образ жи-
вотинската природа на Разумната материя, при това 
посочваща триизмерния свят, в който Душата е отпра-
тена. По-специално, Амат е имал чертите на три жи-
вотни: крокодил, лъв и хипопотам. Простичко казано, 
Душата се е прераждала, попадайки отново в земния 
живот на триизмерния свят.

И ако „надделявала“ активността на Предната същ-
ността по време на човешкия живот, то „Душата се е 
освобождавала“. Според древноегипетските вярвания 
са я изпращали на „слънчева лодка“, която също така 
са наричали „Лодка на вечността“, „Лодката на ми-
лионите години“ в Иару (Иалу; полята на блажените, 
„рая“), т.е. в  духовния свят.

Анастасия: И ако добавим, че древните египтяни, 
както и други народи като Триполската цивилиза-
ция, са изобразявали „слънчевата лодка“ като знака 
„АллатРа“ (полумесец с кръг, „усмивката на Ра“), то 
това ще бъде доста интригуващо сравнение. Този, кой-
то някога е давал тези Знания, очевидно е знаел за из-
меренията на Вселената и духовния свят много пове-
че, отколкото впоследствие е отразено в религиозните 
концепции и вярвания на тези народи.

Ригден: Всичко това го има и винаги го е имало. Всич-
ко това е символика на реалните енергийни процеси, 
които се случват, когато Личността заедно с Душата 
напускат тялото след физическата му смърт. Просто 
това се е обяснявало на все още духовно незрелия чо-
век, с логиката на материалния разум, с асоциативни 



691

примери от триизмерния свят, разбираеми за обще-
ството по това време.

Анастасия: Да, оказва се, че „там“ вече нищо не 
може да се промени! Каквото сам си избрал тук, това 
и ще получиш според заслугите си „там“. Животът 
това – е наистина много отговорно нещо. Реално се 
дават жизнени изпитания (бреме) по силите на чове-
ка, и нищо повече от това. И най-главното е, че за мен 
наистина не представлява трудност да контролирам 
себе си тук и сега и да игнорирам тези провокатив-
ни нашепвания от задната и страничните Същности. 
В края на краищата, всичко е в моите ръце! Аз изби-
рам дали да се вслушам в тях или не! Просто трябва 
малко по-голям контрол от моя страна: появи ли се 
качество от Животинското начало – просто не трябва 
да допускам неговото развитие с повече концентра-
ция върху положителни мисли, творчество и духовно 
съзидателни дела. За това се е говорело от век на век. 
Спомнете си дори неотдавнашната епоха. Например, 
да вземем редовете от библейската „Проповед на пла-
нината“ от Исус: „“Окото е светило на тялото; и тъй, 
ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осве-
тено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще 
бъде помрачено.“; „... Където е съкровището ви, там 
ще бъде и сърцето ви“.

Ригден: Абсолютно. „Жънещия получава награда 
и събира плода за живота вечен, така че и сеещият 
и жънещият да се радват заедно“. Това се посочва в 
една или друга форма в почти всички традиционни 
световни религии, основани върху духовните зърна. 
Така например, в свещената книга на исляма – Кора-
на, се намират следните препратки. Всевишният, съ-
творявайки небето и земята за шест дни, поставил 
на повърхността на водата Своя величествен прес-
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тол, обхващащ небето и земята, от който Той ръково-
ди своето творение. „Неговият Престол бе върху во-
дата, за да изпита чии дела ще бъдат по-добри“ (Сура 
11. Стих 7). При това Тронът се обозначава с два тер-
мина: Курси (трон – възвишено място за седне) и Арш 
(най-високото място, което обхваща всичко и се на-
мира над тях). Арш обхваща Курси и се намира над 
него. Според мюсюлманската вяра се счита, че Тро-
нът сега лежи на плещите на четирите превелики ан-
гела, които го поддържат. Според легендата тези ан-
гели са разнолики: един от тях е с лик на орел, друг – 
на лъв, трети – на бик, четвърти – на човек.

В Корана се споменава, че ангел Джабраил  (пре-
даващ Откровенията на Всевишния на пророците, 
включително под формата на свитъци, книги, и при-
иждащ, в случай на необходимост, на помощ) разказ-
ва на Мохамед за духовните тайнства на човешката 
душа, водещи борбата с пространството и времето, за 
всеобщото възмездие в Деня на Страшния съд за дея-
нията в земния свят. В сура 17, разказваща история-
та за възнесението на Мохамед до седмото небе чрез 
ангел Джабраил, има следните думи:

Аят (11) 
Човек злото тъй привлича, 
Както привлича и доброто. –  
Та нали човек припрян е.
                              (в неразумността своята)

Аят (15) 
Който следва пътя правилен, 
Той за себе си, во благо следва, 
А тоз, когото заблуждението отклонява, 
                                     (от пътя)
Той блуждае на себе си в ущърб. 
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И никоя Душа обременена
Не ще носи греха на друг. 
И никой и никога не е бил 
                                     наказан Нами,
Докато не изпращахме  (към него) Пратеника. 
                    (с предупреждение за наказание
И оповестяване за правилния,
                                                   пряк път).

Струва си да се обърне внимание на тези и следващи-
те редове от гледна точка на  човек имащ Знания. На-
пример, познавайки структурните особености на чо-
века в шестте измерения; дейността на неговите че-
тири основни Същности (включително техните Сви-
детелства в задгробния Съд); стремежа на човешка-
та Душа към Вечността, нейното „желание“ да изжи-
вее в материалния свят „Последният си живот“; мно-
жеството желанията от Животинското начало, които 
заключват Душата „през животите“ и които се гене-
рират от трите Същности за създаване на условия за 
избор на човека.

Аят (18) 
Ако някой пожелае (от богатствата) живота 
                                           мимолетен, преходен,
То Ние в тоз час ще дадем това,
                                      на когото Ние и желаем,
Което ни е било поискано.
A (чак) тогава Ние ще му назначим Ад, 
Където той в него  ще гори
                                       отхвърлен и презрян.
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Аят (19) 
И ако някой възлюби живота Последен,
 и търси (Вечността) на бъдещия свят,
Към него ще радее и ще се стреми
С необходимото усърдие, 
Предадено (от Бог от цялата душа),
Той е този, чието усърдие
С благодарност ще приеме (Бог)!

Анастасия: Да, дълбоко по смисъл. Оказва се, че 
Джабраил е разказвал за дейността на тези четири 
Същности по отношение на човека. Т.е., ако човек 
обръща внимание и желае това, което му предлагат 
Дясната, Лявата и Задната Същности, то той и ще го 
получи. Само, че след своя избор ще трябва да поне-
се отговорността със собствените си страдания, пре-
връщайки се в субличност в преражданията („в ада“, 
„ще изгори в него отхвърлен и презрян“) обременя-
вайки своята Душа отново с поробване в материята. 
И ако човек поиска да се откъсне от кръга на земни-
те реинкарнации във Вечността на духовния свят и 
се постарае да направи в своя живот всичко по сили-
те си за духовното си развитие, за да стане този земен 
живот за него Последен, тогава той има шанс да бъде 
приет в духовния свят... Да, такива мъдри стихове от 
Корана наистина отразяват духовната същност, ко-
ято е дошла до наши дни от дълбините на вековете. 
Просто много хора, особено от по-младите поколения, 
са слабо запознати с духовната литература от раз-
личните народи, като например „Ведите“, „Авеста“, 
„Трипитака“, „Библията“, „Корана“, впрочем, както 
и аз самата на тяхната възраст. Затова много от тях 
дори не знаят, че и в Корана също има упомената ин-
формация за Деня на Страшния съд.
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Ригден: Разбира се, и за Деня на Страшния съд, и 
за книгата на всички човешки деяния приживе, и за 
везните на справедливостта. Например, в сура 99, 
„Земетресение“ (Аз-Залзала) (стихове 7, 8) е казано: 
„Който и да направи добро – (поне) дори с тежест на 
прашинка, той ще го забележи (и ще получи награ-
да за него).  Който и да извърши зло – (и най-малко) 
с тежест на прашинка, той ще го види (и ще възда-
де справедливост за него)“. На всеки човек ще му се 
наложи да дава отчет за своите мисли, постъпки и 
действия. Ислямския свят и до ден-днешен знае ду-
мите на пророка Мохамед: „В Съдния ден човекът 
няма да може да напусне своето място, докато не от-
говори на четири въпроса: Как е живял? Как е из-
ползвал тялото си? Как е печелил и е използвал сво-
ето имущество? Как е използвал своите религиозни 
знания?“

Анастасия: В действителност, този отчет е свързан 
с четирите Същности. Задната същност (човешкото 
минало) – е това как си живял. Дясната същност – 
това са животинските инстинкти на човека, как е из-
ползвал тялото си. Лявата същност – това е жажда-
та за власт и множеството земни желания, свързани 
с нея. Предната същност – това е как човек духовно 
се е развивал през целия си живот.

Ригден: Абсолютно. В Сура 21, „Пророците“ (ал-Ан-
бийа) (стих 47) се казва: „В Деня на възкресението 
Ние ще положим справедлива везна и никой няма да 
вкуси несправедливост – дори с тежест на синапено 
зърно. Защото никой друг не знае да отчита (деяния-
та), както умеем ние! „

Анастасия: Наистина хората виждат само външната 
религиозна обвивка на непознатите за тях вероизпо-
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ведания, и дори не се опитват да разберат и вникнат 
в същността на духовните зърна, заложени в тях.

Ригден: За съжаление, това е така... Сведения за 
двата пътя на Душата – истинния и лъжливия съ-
ществуват и в древната индоевропейска митология. 
Те са се съхранили и в трактатите „Упанишада“, ко-
ито се считат за последната част на „Ведите“, където 
се излагат съкровените знания и обяснения на тай-
ния вътрешен смисъл на духовния път. Това произве-
дение се явява основата на ортодоксалните религиоз-
ни и философски системи в Индия. В древноиранска-
та религията зороастризъм, свещената книга, която 
се явява „Авеста“, също се говори за личния Съд над 
човека след смъртта на тялото му. По-конкретно се 
споменава, че послесмъртната човешка съдба зависи 
изцяло от това, колко праведни мисли, думи и дела 
е натрупал в живота си. Три дни след смъртта на тя-
лото Душата на човека отива към „Моста на Възмез-
дието“ (Чинват) на Съд, който ръководят синовете на 
Ахура Мазда – Митра, Сраоши и Рашну. Постъпки-
те на човека, извършени през земния живот, се пре-
теглят на везната на Рашну (духът на праведност-
та; „прям, честен“). Между другото, според религи-
озните трактати, Ахура Мазда е имал четирима си-
нове: Митра, Сраоши, Рашну и Аши (Същността на 
истината, Истинския закон на Вселената, терминът 
„Аши“ е използван също като име на богинята на 
Съдбата, Истината и Справедливостта).

В древните ирански легенди се споменава, че всеки 
човек след смъртта, при входа на отвъдния свят, не-
изменно среща в женски облик своята Даена – олице-
творение на неговия вътрешен духовен свят. За пра-
ведните тя се е явявала с облика на красиво моми-
че и се е смятало, че праведните преминавали услов-
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но по четири стъпала, стъпвайки на първото стъпа-
ло – небесата на добрите мисли, второто – на блага-
та дума, третото – на добрите дела и стъпвайки на 
четвъртото достигнали „безкрайна на светлината“. А 
тези, които пропилели живота си за земното, натруп-
вайки  лоши мисли, думи и дела били считани за про-
кълнати души. За такива обременени души Даена се 
явявала в облика на страшна старица. Такива души 
преминавали през три ада зли мисли, думи и дела и 
в крайна сметка, в четвъртия етап се оказвали пред 
лицето на върховното божество на злото Ариман и 
неговите помощници.

Анастасия: Легендата, легенда, а колко реална ин-
формация е заложена в нея. 

Ригден: Та за какво са се създавали легендите – за 
предаване на информацията дори и сред тези, кои-
то не я разбират. Така че този личен Съд, който не 
ще избегне ни един жив човек след смъртта на фи-
зическото си тяло, е бил свързан под една или дру-
га форма с различните световни религии като хрис-
тиянството, исляма, будизма, зороастризма, хиндуиз-
ма. Тези знания са били практически у всички наро-
ди по света, само че представени по различен начин. 
Например, при славяните от древни времена терми-
нът „Съд“ се използва в смисъла на съдба, а по-късно 
с божествата, свързани със съдбата на човека. Вярва-
ло се е, че „Съдът“ държи в ръцете си всичко благо и 
пагубно, че не е възможно да се избегне наказанието 
нито с ум, нито с хитрост.

Анастасия: До ден-днешен „съда“ сред различни-
те народи в тълкуването на това понятие означава 
(както и в древноиндийския език) „връзка“, „обеди-
нение“. Например, у древните скандинавци и немци 
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– „Пролив, място, което може да се преплува“, у гър-
ците – „хранилище“.

Ригден: Абсолютно. Между другото, в религиозни-
те представи на древните гърци върховният бог Зевс 
бил предводител на богинята на съдбата – Мойр. Смя-
тало се, че Мойра (древногръцката дума „Μοῖραι“ от 
„μοῖρα“ – „участ, дял) притежават всички хора. В ран-
ните религиозни представи така наричали неизбеж-
ния закон на природата, „божествено предопреде-
ление“. Според вярванията на древните гърци Зевс 
имал власт над земята и под нея, съдил е мъртвите. 
Споменава се, че повелите за човешката съдба често 
били неизвестни за него, и само на златните (небес-
ните слънчеви) везни, където едната чашка въплъ-
щавала човешкият живот, а втората – смъртта, той 
научавал тази съдба. Самият Зевс е оставал безучас-
тен към резултата от претеглянето. А за живите хора 
той изваждал от два съда доброто и злото и „сляпо“ 
ги раздавал на хората.

В китайските вярвания се споменава за книгите на 
съдбата, които се съхраняват в задгробния живот, 
където за всеки жив човек са отбелязани неговите 
основни събития и продължителността на живота. 
В шумеро-акадските религиозни представи се смя-
та, че „да умреш“ – това означава да се срещнеш със 
своя „шимта“, т.е. това, което невидимо е съпровож-
дало човека през целия му живот и което е определя-
ло по-нататъшната му съдба. Между другото, имало 
е понятия „шеду“ и „алад“, които са били две проти-
воположни сили, въплътени в жизнената сила на чо-
века, определящи неговия характер и съдба. Думата 
„Алад“ се използва в смисъл на „съзидание“. И тези 
примери са много.
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Анастасия: Веднъж споменахте, че нито едно от по-
пулярните схващания в древния свят, нито една ре-
лигия в света не биха били широко разпространени 
сред хората, ако не съдържаха информация за неви-
димия свят, структурата на човека, духовните ета-
пи от развитието на човека, за отговорността на Ли-
чността към живота и предупрежденията за последи-
ците от избора и.

Ригден: Религията – това е само външната форма, 
разнообразието на която измисляли в различни вре-
мена самите жреци, основно за реализирането на сво-
ите земни цели. Но за фундамент на надстройката 
(под формата на различни спекулативни концепции) 
са служили духовните Знания, които са били преда-
вани от поколение на поколение от различни народи. 
В противен случай тези религии не биха били при-
влекателни за масите. Хората вътрешно, с Душата 
си, чувстват истинското духовно зрънце, с каквото 
и плява от ума човешки да не са го прикривали жре-
ците.

Анастасия: Да, вие многократно разказахте за това, 
че над всеки човек след смъртта на неговото тяло, 
независимо дали иска или не, идва ред за „Личния 
Съд“ в невидимия свят. Както разбирам, в религиоз-
ните концепции, например на християнството, исля-
ма и зороастризма, биват сливат понятията на лич-
ния Съд над човека след неговата смърт и общия Съд 
над човечеството, за който споменахте, че за цялото 
живо човечество е назначен общ „Съден ден“.

Ригден: Абсолютно. Времената на съдбоносния 
Кръстопът. Това е споменавано  много, много отдав-
на в различни пророчества, когато при живите хора 
в определен момент ще настане общия „Съден ден“ 
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Анастасия: В книгата „Перекрестье“ (Съдбоносен 
кръстопът) писах за тези сбъдващи се днес проро-
чества сред различните народи по света: шумери, 
маи („Пророчествата на Птичия човек“), келти (про-
рочеството „Колелата на времето“), древните перси, 
и т.н. Между другото, при персите в зороастризма 
също, както вече споменахте, са се съхранили мно-
го сведения за живота след смъртта, Възкресението, 
общия Съден Ден („Фрашегирд“ в смисъл „сътворя-
ване на съвършен (свят)“). Според вярванията на зо-
роастрийците, в земния свят трябва да дойдат трима 
Сао-шианти (сао-шиант – е авестийска дума, произ-
лиза от глагола „спасявам“). Първите два Сао-шиан-
та трябва в края на времето да възстановят учение-
то на Ахура Мазда. И тогава идва последния Сао-ши-
ант за последната битка с носителите на злото, за из-
вършване на „Страшния съд“. Налице е също така и 
факта, че в края на времето, когато е изчерпан кръга 
на хилядолетни еволюции (като възтържествува Аша 
– Истината, Справедливостта и Доброто) може окон-
чателно да се установи „рай на земята“, където хора-
та ще живеят щастливо: земята ще стане като доли-
на; ще бъде един език, един закон за всички хора. И 
всеки праведен човек приближава това събитие към  
преображението на света със своите помисли и дела. 
От гледна точка на настоящето, всички тези предска-
зания вече съвсем не изглеждат като легенди.

Ригден: Да, всичко зависи от самите хора и техния 
избор. Просто болшинството не разбира цялата важ-
ност на тези процеси и значението на личностното 
духовното преобразяване, което не само може да от-
крие пред човека пътя към Вечността, но и неминуе-
мо води до преобразяване на заобикалящия го свят. 
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Предсказанията за „Страшния съд“ съществуват от-
давна. Жреците, създавайки една или друга рели-
гия, също са ги включили в своята концепция. Но те 
са използвали тези Знания за свои материални цели, 
поставяйки акцент върху това, че ако вярваш един-
ствено в тяхната религия, ще се спасиш след смър-
тта, възкръсвайки от мъртвите „телесно възкресе-
ние“ в „Деня на страшния съд“. Е, и до какво са дове-
ли тези материалистични подмени от човешкия ум? 
До това, че днес някои се смеят на това, други безот-
говорно мислят, че това ще се случи „някога“, още по-
вече „след тяхната смърт“, „едва ли ще настане този 
един, единствен Съден ден“, а трети фанатично, под 
въздействието на животинския инстинкт се изби-
ват едни други „заради вярата“, мислейки, че там ще 
бъдат „възнаградени“ за това. А повечето вярващи 
просто биват принуждавани да се държат пасивно, 
налагайки им мнението, че трябва да са в „стадото“ 
на конкретната религия и никоя друга, и за тях всич-
ко ще се реши с битката там, някъде в небето, между 
ангелите и демоните. Всичко това са трикове на Жи-
вотинския разум, извращения на жреците, жадува-
щи за земна власт.

В действителност в отвъдния, духовния свят, няма 
разделение между материалното и духовното нача-
ло, там има само Духовно! Разделение и борба има в 
самия човек, защото частица от духовния свят (Ду-
шата) е поставено в материално тяло. „Ангелите и 
демоните“, с които плашат жреците, създавайки им 
различни облици –  това в основата си е избора отда-
ден на едната или другата Воля (Волята от Духовния 
свят или Волята от Животинския разум), която той 
приема и счита за своя след това. Чрез този избор чо-
века определя своята по-нататъшна съдба в решител-
ната вътрешна битка. Всички тези процеси са проек-
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тирани и в обществото. При това много по-лесно е 
да се победи Животинското начало в общество 
като цяло, отколкото всеки човек да го победи 
сам в себе си. „Страшният съд“ за човечеството не 
представлява един ден, а общия край на това, към ко-
ето се е устремило (цялото общество) от първия свой 
ден до последния. Това е „Съд“ на живите над живи-
те, който самите хора извършват над себе си в епоха-
та на глобалните катаклизми и промени на Земята, 
свързани с космическите явления. 

Анастасия: Да, ако днес обществото имаше вектор 
на развитие в духовно направление и с главната идея 
за всеобщо обединение на основата на приятелство 
и взаимопомощта между народите, то действително, 
като се имат предвид днешните технически възмож-
ности, щеше да има шанс да оцелее през този пери-
од. А с тези раздори, които се случват днес, със сеене-
то на вражда между народите от политиците и жре-
ците, човечеството едва ли ще има бъдеще. Но всъщ-
ност всичко това е в ръцете на самите хора! Вие бя-
хте споменали, че в живота на Истинския Човек ви-
наги има място за подвиг. Както казва народът – Ду-
шата е мерило за всичко! 

Ригден: Съвършено вярно… За съжаление има мно-
го още какво да се желае в съвременния свят. Въпре-
ки това... всичко тече, всичко се променя. Както по-
казва практиката, идеите от глобален характер се ре-
ализират само тогава, когато се опират на единните 
стремежи и действия на повечето хора, на техните 
обединени усилията в полза общия интерес на раз-
личните групи. Така че ситуацията все още може да 
се промени от самите хора, стига да имат желание… 
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Анастасия: Какво не достига на хората за такъв без-
користен духовен подвиг за бъдещето на цялото чо-
вечество? Може би в обществото просто има недос-
тиг на Изконни Знания, които, всъщност, някога са 
обединявали всички хора в техните основни духов-
ни стремежи?

Ригден: Аз вече говорих, но все пак ще формулирам 
един сбит завършек на  всичко казано до тук. Имайки 
предвид наличието на знаци, символи, едни или дру-
ги духовни зърна в различните култури, всеки човек 
може да си направи извода, че Знанията като такива, 
ги е имало във всички времена. Нещо повече, има ги 
и днес. И ако човек наистина се стреми към Духовно-
то, то може да ги намери. 

Но работата е там, че съвременният човек, с неговия 
материалистичен начин на мислене –  е продукт на 
съвременното общество. А обществото в този момент, 
за съжаление, има потребителски начин на мислене, 
където хората все по-често стават жертва на Живо-
тинския разум, проводници на неговата Воля, роби 
на неговите галери.  Пребивавайки в състояние на 
доминация на Животинското начало, човек ще виж-
да дори в духовните Знания само още една възмож-
ност за извличане на материална изгода и удовлет-
воряване на своето чувство за значимост и други ка-
чества от Животинското начало. А това означава, че 
ще има множество подмени (изкривявания) и отсъст-
вие на реално духовно израстване дори при наличие-
то на Знанията като такива. 

Да не задълбаваме в историята. Нека разгледаме 
един простичък пример от твоите книги, който ха-
рактеризира ситуацията като цяло. Не успели още 
да се появят на бял свят, и покрай хората, устремени 
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към познанието, веднага се появяват тези, които за-
почват да използват Знанията от тези книги за пов-
дигане на личния си имидж, укрепване на авторите-
та, пиар на своите концепции от материалистично-
то мислене, да задоволяват своята манията за вели-
чие и чувство за собствена значимост. Някои от тях, 
прикривайки се зад тези Знания, започват да се на-
ричат „Учители“ или „Приближени“, опитвайки се 
по този начин да припечелят от тази информация, и 
ако не пари, то поне личен авторитет. Та нали Зна-
нията в книгата са дадени, за да се разпространяват 
сред хората в чист вид, без посредници, предаващи 
от ума, които поради своето незнание или недобросъ-
вестност изкривяват техния смисъл. 

Разбира се, аз съжалявам тези хора. Нали именно 
Духовното начало ги подбужда да споделят с хората 
получената информация. А тяхното мислене закоди-
рано от основите и постулатите на предишния опит 
(придобит в различните религии, секти) пренасочва 
това желание и сила, идващи от Душата, в замърсе-
ното вече материалистично русло на съзнанието. И 
ето, че техните изпълнения се превръщат в цяла вак-
ханалия: те се опитват да „учат“ другите, да дават 
указания как следва да се изпълняват медитациите, 
бидейки самите те егоистични натури, все още не въ-
дворили ред в самите себе си. Те вярват, че им е поз-
волено да правят изменения в медитативните техни-
ки, да ги комбинират, изкривяват и модифицират на 
базата на предишния си опит, придобит в различни 
съмнителни заведения от окултно религиозен харак-
тер. Като цяло се опитват да „учат“ другите от своя 
ум човешки. А пък каруцата им в калта затънала. 

В книгите са дадени правилните инструменти, а тези 
хора, поради своето невежество се опитват да ги раз-
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валят. Но както е известно на всеки, с лош инстру-
мент не ще създадеш нещо качествено. Това се случ-
ва и днес в живота, пред очите ти. А какво ли ще 
бъде след сто години, да не говорим за хилядолетия, 
ако, разбира се, тази цивилизация разполага с тол-
кова време?

Анастасия: Да, това е истина. За съжаление такива 
хора не са малко. Но все пак много повече са тези, ко-
ито вникват в смисъла на тези Знания, стремят се да 
се променят, да се превърнат в истински Човек, кой-
то безкористно разпространява дадена информация. 
Има хора, които практикуват медитациите от книги-
те, без да се стремят да изпъкнат сред своите прия-
тели, с които заедно вървят по духовния път, дори и 
да имат повече опит в тези практики от тях... Такива 
хора не крещят наляво и надясно,  техният духовен 
труд е насочен на първо място над самите тях, и това 
се вижда в техните дела и постъпки. 

Ригден: Хубаво е, че има и такива хора, тъкмо за тях 
се дават тези Изконни Знания. Духовните инстру-
менти трябва да се използват за саморазвитие и стре-
меж към висшето. Така че Знания в обществото има, 
не достига единствено превключването от домини-
ращото Животинско начало към Духовното. Не дос-
тигат стабилния ежедневен избор и самостоятелната 
работа над себе си. Докато човек сам не пожелае да 
се промени (лично за себе си, а не за да се хвали пред 
хората), той няма да получи практически опит от ра-
ботата над себе си и съответно контрол на своите ми-
сли и желания, а ще се лута в множество изопачени 
теории и осакатени до неузнаваемост практики, като 
в лепкава паяжина. 

Когато човек се докосва до истинските духовни Зна-
ния, той открива за себе си тяхната простота, дълбо-
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чина и естественост. Но, както е известно, теорията 
е мъртва без практика. Не е достатъчно само да зна-
еш за нещо, трябва и да умееш да прилагаш това зна-
ние в практиката. Духовната работа над себе си 
е многопластова във всеки ден. Тя предполага 
не само труд с помощта на духовните инстру-
менти, но и работа върху чистотата на мисли-
те, делата и постъпките, достойни за званието 
Човек. 

При липсата на такава всестранна работа над себе 
си, дори ако човек е получил Знания, след време сам 
ще се запита: „Добре, ето, получих такива и такива 
Знания, занимавам се с едни или други практики, а 
какво се е променило?“ Т.е. наличието на тези Зна-
ния само ще го тревожи с обикновените въпроси от 
ума. А защо? Защото когато човек не работи усърдно 
над собственото си духовно преобразуване, той е из-
пълнен с тайната надежда, че дадените Знания мо-
гат да променят или подобрят неговото материално 
състояние. 

Анастасия: С други думи, такъв човек очаква бързи 
видими изменения за себе си в обкръжаващия го ма-
териален свят. 

Ригден: Така е. Но какво може да се промени в този 
тесен спектър на триизмерния свят, който той вижда 
и усеща със своите пет материални сетива? Същата 
тухла, падаща на крака, ще предизвика същата бол-
ка, жегата и студа все така ще носят телесен диском-
форт, човек винаги ще изпитват потребност от храна 
и сън. А неговото Животинско начало все така ще го 
тероризира с хилядите си желания и жаждата за вся-
какви удоволствия от материалния свят. Човек, на-
миращ се под влиянието на Животинското начало, 
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подсъзнателно очаква някакви материални промени 
в своя живот като придобиването на магическа власт, 
която да му носи удовлетворение от нещо,  тайно вли-
яние върху някого и т.н.

Анастасия: Това означава, че човек гледа на духов-
ните Знания, с помощта, на които може духовно да се 
възвиси над материалния свят, от позицията на жи-
теля (Наблюдателя) на триизмерния свят. А матери-
алистичния начин на мислене във формата на това 
измерение е ограничено, по правило, от тайните нес-
бъднати желания от Животинското начало. Е, вярно, 
Животинското начало може да му нашепне „Ти нали 
не получи с помощта на тези Знания тайна власт над 
другите и материалистичния ореол над главата ти не 
засия пред тълпата. Къде е обещаното извисяване?“. 

Ригден: Определено има някои неразбирания на ду-
ховните процеси при човека, особено на първите ета-
пи в работата над себе си. Външно нищо не ще се 
промени, тялото със своите проблеми, както си е ста-
реело, така и ще продължава да старее. Човек първо-
начално не забелязва, че благодарение на изконните 
Знания придобива нещо различно, вечно, много по-
важно от всичко материално и смъртно. Знанията му 
дават основата за процъфтяването на духовна сила 
и Мъдростта. Знаейки за своето Животинско начало, 
човек вече някъде ще успее да го удържи, на друго 
място да се спре, някъде ще игнорира лошата мисъл 
променяйки своето бъдеще, което би се случило не-
изменно, ако в делата си той допуска мислите от Жи-
вотинското начало да се развият в негативна за не-
говото духовно ситуация. Работейки по този начин 
над себе си всеки ден, той някъде на някого и с добра 
дума ще помогне, а някъде с добра постъпка, на други 
пример ще даде, споделяйки духовно Знание. И така 
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човекът все по-често ще извършва своя осъзнат еже-
дневен Избор всеки ден, тоест „тук и сега“. А от таки-
ва „тук и сега“ е изплетен целия му живот. 

Така че, такива съмнения са характерни само за този, 
който пребивава в начален етап от процеса на своето 
духовно развитие. А тези, които вече здраво са стъ-
пили на духовния път, започват да се променят из ос-
нови и дълбоко да осъзнават смисъла на своя мимо-
летен живот. Такива хора бързат всеки ден да напра-
вят много полезни за хората и за тяхната Душа дела, 
при това както планирани, така и напълно случай-
ни, увеличавайки шанса за духовно спасение на сво-
ята Личност. Така че, пребивавайки твърдо в позици-
ята на духовен Наблюдател, имайки изконните Зна-
ния и работейки над себе си, човек получава практи-
ческите ключовете към самоусъвършенстването, на-
мира зърната на Истината, дори и да са скрити в цял 
хамбар с плява. 

Анастасия: Днес хората, отчитайки развитието на 
новите информационни технологии, имат време и 
възможност да анализират грешките и опита от ми-
налото на човешката цивилизация. Освен това, съ-
временните хора имат възможност частично да сле-
дят ситуацията в света по различни въпроси от жи-
вота на световното общество, благодарение на същи-
те тези интернет технологии. Много факти от живо-
та и дейността на политиците и жреците все по-чес-
то стават обществено достояние. Това, естествено, 
води до съответната реакция от страна на общество-
то: хората престават да вярват на представителите 
на властта.

Много хора започнаха да осъзнават кой бърка „супа-
та“ от събития за народа, бидейки в близки договор-
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ни отношения с жреческите и политическите клано-
ве – „готвачите“ в „кухнята“ на световната полити-
ка, икономика и най-важното – идеология. Много от 
тях са започнали да осъзнават кой е клиент и кой е 
изпълнител. Но на хората им е наложено убеждени-
ето, че тази ситуация не може да се промени, защо-
то е такава „от незапомнени времена“. В действител-
ност самите хора (народа) се явяват изпълнители на 
всички тези процеси, както и „потребители“ на поли-
тическия или религиозен „продукт“. Днес много хора 
разбират абсурдността на тази ситуация. Те разби-
рат, че не трябва да се живее повече така. Но не раз-
бират какво трябва да направят, за да се промени жи-
вотът в обществото към по-добро не само на хартия, 
но и наяве. Как да се промени насоката на движение 
на обществото, за да се стъпи на пътя стимулиращ в 
човека истинското културно нравствено, духовно раз-
витие, а не да продължава да буксува в смъртоносния 
капан на Животинското начало с неговия потреби-
телски начин на мислене, войни и разпри?

Ригден: Да, за съжаление, в съвременното общество 
от дълго време се сформира мнението за безизход-
ност и необратимост на тези процеси, но в действи-
телност изход има и той е много прост. Хората тряб-
ва възможно най-често да оценят информацията,  от 
всекидневния си живот и събитията в него от позици-
ята на Наблюдатели от Духовното начало, тогава ще 
разберат как трябва да живеят и какво да направят. 
Това е аналогично на примера за работа над чисто-
тата на своето съзнание:  появи ли се мисъл от Живо-
тинското начало – игнорирай я, не й обръщай внима-
ние, по-добре отдели своята енергия за добро, мисли, 
дела и постъпки от Духовното начало. Така и в обще-
ството: просто игнорирай всичко лошо и преумножа-
вай около себе си доброто и съзидателно. Не трябва 
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да бъдем пасивни в обществените дела, но и не тряб-
ва  да създаваме условия за процъфтяването в него 
на стимули активиращи Животинското начало у хо-
рата, например, поощряването на горделивостта, ко-
рупцията, отношения, базирани на пари и егоизъм 
вместо приятелството и т.н. Когато повечето хора сп-
рат да поддържат и въплъщават в своя живот „воля-
та“ на жреците и политиците стимулиращи в хората 
агресия и качествата от Животинското начало, тога-
ва и в обществото ще изчезнат много изкуствено съз-
дадени проблеми. 

Просто трябва да разберем, че всички ние сме хора, 
всички сме едни и същи. Никой от нас не е по-висо-
ко или по-ниско от другите. Всички ние седим в един 
и същи варел, пълен с материална нечистотия, т.е. 
всички сме заточени в този материален свят, в това 
смъртно тяло с неговите „вечни проблеми и неспир-
ни желания“. И на всички нас ще ни се наложи няко-
га да отговаряме за изживяния си живот. Жреците и 
политиците – това са същите хора, които се намират 
в същите условия и с нищо не се отличават от оста-
налите, освен с прекомерната жажда за земна власт 
и страстта към натрупването на материални богат-
ства. 

Анастасия: Така е. Съдейки по историята на раз-
витието на човешката цивилизация, жреците (както 
и политиците) винаги са зависили от подкрепата на 
народа, затова всячески са се стремили да повдигнат 
авторитета си пред хората, най-вече на основата на 
страха. И всъщност, когато повечето хора спирали да 
поддържат една или друга религия, тя изчезвала. 

Ригден: Правилно отбеляза, изчезвала само поред-
ната религия като определен шаблон за обществено-
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то съзнание, но не и вярата на хората в Бог. Просто 
жреците винаги са се възползвали от тази вяра и на 
нейна основа са създавали нови, изгодни за тяхната 
власт шаблони за поробване на общественото съзна-
ние. 

Анастасия: След една паметна за мен беседа с вас 
подробно изучих въпроса с мотивацията и обосновка-
та на жреците през различните времена за важност-
та на една или друга религия за съзнанието на наро-
дите. И намерих много интересни факти. Практичес-
ки във всички религии акцент се поставя на обреда 
за жертвоприношението към един или друг бог, кой-
то представлявал главното действие в религиозната 
церемония. Днес, например, сред традиционните це-
ремонии това е банално парично даряване на сред-
ства „за религиозни нужди“. 

Помня думите, които казахте още тогава: „Хората 
поне помнят ли какво е това „жертва“ Богу? Всички 
религиозни системи в различни времена са построе-
ни около обреда на жертвоприношението. Защо още 
от древността „жертвата“ е играла толкова важна 
роля в богослужението на различните народи?“ Това, 
което казахте отдавна беше истинско прозрение за 
мен. Бихте ли могли да кажете и на читателите нещо 
за този съществен за човечеството момент?”

Ригден: Е, струва си. Нека започнем със старосла-
вянското тълкуване на думата „жертва“, което въ-
преки, че звучи смешно, очертава същността. Както 
вече казах, думата „жертва“ се появява в руския език 
в XI век във връзка с разпространението на христи-
янската религия и произлиза от глаголната форма 
на старославянската дума „жьр@“ („жру“ (ям), „пра-
вя жертва“). А „жру“ (ям) по-рано се използва от сла-
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вяните в значението „жрать“ (ям, лапам, поглъщам) 
(старославянски глагол, имащ индоевропейски про-
изход), т.е. „поглъщам“. Между другото „поглъщане-
то“ е свързано с древноруската дума „живот“, която в 
древността означавала „живот, живея“. От нея  тък-
мо е произлязла старославянската дума „животное“ 
(животно) в буквален превод „това, което живее“  Ду-
мата „животно“ получила широко разпространение 
в Киевска Русь именно в XI–XII век, благодарение 
на тайното обновление на изконното духовно Учение 
(включително по отношение на четирите Същности) 
от Агапит Печьорский. 

Анастасия: Оказва се, че старите славянски капи-
ща (старославянски храмове), особено тези, на които 
са били поставени специални знаци и символи, въ-
обще не са били „жертвеници“ като такива. Възмож-
но е в някои случаи те да са били обществени места, 
където хората са се обучавали векове наред на духов-
ните знания (знаците и символите), обменяли са своя 
опит, както например са се събирали древните хора 
в своите свещени пещери, обучавайки се по пещер-
ните рисунки. 

Ригден: Хората лесно могат да проследят това, имай-
ки основни духовни познания… Така че думата „жру“ 
(„жьр@“; „жерети“) в последствие е започнала да обо-
значава думата „жрец“. Ако проследим етимологията 
на родствените думи, можем да намерим, че по-рано е 
означавало „този, който се хвали, напомня за себе си, 
превъзнася се“. От тук и произлиза народната дума 
„жрец“, или казано с днешни думи, истински потре-
бител на даровете, поднесени на условното божество. 
Между другото в стара Русия е съществувала дума-
та „жрецовать“, която означавала „плюскам“, „поглъ-
щам“. Тя е образувана от думата „жрец“ – „мошеник, 
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потисник, грабител,“. Така че народа ясно разграни-
чава кой кой е в този свят. Ако потърсите значението 
на руската дума „жертва“, то може да намерите, че с 
нея се е означавало „това, което се поглъща, това, ко-
ето се  унищожава, загива. Това е нещо, което се дава 
и от което се лишаваш безвъзвратно. Това е самоот-
верженост, отричане от изгода или утеха. 

В религиозните вярвания на много народи жертва – 
това е умилостивяващо или благодарствено прино-
шение от всякакъв род към божествата, най-вече от 
плодовете на земята или от царството на животни-
те. Това е „пречистване от осквернението и достига-
не на духовна чистота“. Да вземем за пример Библи-
ята, в която се споменава, че синовете на прародите-
лите принасяли жертва на Бог: Каин – от плодовете 
на земята, а Авел – от своите стада. В днешните све-
товни религии на жертвата се гледа като на символ 
на пожертвованието от своето богатство, от това, ко-
ето е скъпо и хубаво и на теб самия. 

Но ако се потопим в духовните източници на тези 
вярвания и символични обреди, можем да разберем, 
какво е истинската жертва за Бог, от която се под-
разбира отношението между Бог и човек. Истинско-
то жертвоприношение към Бог – това е когато 
човек на олтара на своя живот поднася жерт-
вата на своето Животинско начало, т.е. отказ-
ва се от множеството свои желания, мисли, ми-
молетни илюзии, отваряйки своя духовен път 
към истинската Вечност – в света Божий. И ня-
кога отдавна, в зората на човечеството, на хората това 
се е обяснявало, че качествата от Животинското на-
чало, са както плодовете земни, в началото привли-
чащи погледа, но после бързо гниещи. Само прина-
сяйки това краткотрайното Богу, имаш възможност-
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та да пристъпиш в Неговата Вечност, т.е. работейки 
над себе си и отказвайки се от съблазните на Живо-
тинското начало. А ако се развиваш духовно и пра-
виш добро, помагаш и на други хора да се пробудят, 
тези които живеят съгласно инстинктите си, подоб-
но на животинки, то за Бог тази радост е подобна на 
тази, която самият ти изпитваш от добрия плод на 
своите стада. 

Съвсем не е случайно мястото за жертвоприношения 
или общуване на вярващите с боговете, което хората 
днес наричат олтар (от латинското „altaria“, от „altus“ 
– „висок“), първоначално в древността са го означа-
вали просто във вида на знак или символ, обикнове-
но квадрат, кръг или овал (цилиндър), куб (ромб). 
Всички тези форми са служили, като разбира-
еми символи на духовните практики, които е 
изпълнявал човек в изменено състояние на съз-
нанието, и в моментите, в които е общувал не-
посредствено с Бог на дълбоко чувствено рав-
нище. А такъв чувствен момент на общуване с 
Бог е възможен само тогава, когато Личност-
та е напълно потопена в процеса и в нея до-
минира изключително Духовното начало. Пра-
вейки такъв Избор в полза на духовния свят, 
човек осъзнато „жертва“ обичайната в матери-
алния свят доминация на Животинското нача-
ло в своето съзнание. След това, когато духовни-
те знания започнали да се губят, хората започнали 
да издигат материални олтари (от глина, дърво, ме-
тал) с подобни символични форми: това могат да бъ-
дат плоски кръгли или овални камъни, квадратна 
маса, куб и т.н. Поставяли ги на високи места, в хра-
мовете, ориентирали ги в конкретна посока, и започ-
нали да извършват материални жертвоприношения. 
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Анастасия: Действително в религиозната система е 
настъпила сериозна подмяна. 

Ригден: И тя се състои не само в подмяната на духов-
ния мироглед с материалистичен. Това е като да за-
губиш вътрешната си светлина, която прави нещата 
видими за твоите очи. Промяната се е случила в са-
мия корен на човешкото възприемане на същността 
на своя живот и заобикалящия го свят, с целите и за-
дачите на временното пребиваване на този свят. За-
губена е основната духовна съставляваща, основния 
духовен ориентир – служенето на Бог и неразривна-
та връзка с Него. За това съзнанието на хората бива 
овладяно от Волята на Животинския разум толкова 
лесно. В резултат, на което илюзията на този свят се 
възприема за самия смисъл. Дори тези, които държат 
духовните знания в ръцете си поколения наред, пре-
следват праха на този свят – материални блага и ба-
нална власт над своето стадо. Жреците поради своя-
та горделивост са възприели себе си като собствени-
ци на тези общочовешки духовни знания и са изгра-
дили върху тях доходен бизнес, в който хората са пре-
върнати в техни роби и постоянни спонсори, т.е. съ-
ществуват по измислената от жреците формула: „дай 
ни парите си и ни служи“. Забравено е най-важно-
то – безвъзмездното служене на Бог и хората, което 
предполага разпространението и предаването на из-
конните духовни Знания, даващи възможност за сли-
ването на Личността с Душата, самостоятелното по-
стигане от човек на духовното освобождение. 

Анастасия: Да, Животинския разум е поробил съ-
временните хора. Както биха казали в древността, 
вместо човек да се стреми към духовните висини като 
волна птица, се е превърнал в птиче перо, което вя-
търа носи на където си иска по цялата земя. Хората 
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отдавна са констатирали, че огромното увеличение 
на материални придобивки и власт не носи след себе 
си повишаване на нравствеността. 

Ригден: Съвършено вярно. Така че жертвоприноше-
нието съществува от древни времена. При това, забе-
лежи, то е било характерно за различните форми на 
развитие на религиите: племенни, етнически, дър-
жавни, световни. По принцип в религията към него 
се е отнасяло както към магическото действие, обре-
да на поднасяне на жертви (дарове) на свръхестест-
вени сили, духове, богове с цел изразяване на своята 
преданост  и благодарение на тях, да се постигне оп-
ределено въздействие върху състоянието на матери-
ята (хората и природните явления) по свръхестествен 
за човека път. При това са се използвали най-различ-
ни видове жертвоприношения. Например, палене на 
благоуханни билки за пречистване от злото или при-
зоваване на духове, богове, за каквото и да е земно. 
Развяването на шарени парчета плат за умилостивя-
ване на стихиите „силни“ места, местности „обита-
вани“ от шамански духове, в горите или в „свещени-
те източници“. 

Анастасия: Също така са били известни и поднася-
нето в жертва на храни събрани в гората или изка-
рани чрез земеделие за по-плодородна реколта през 
следващата година. Поднасяли са в жертва и живот-
ни, за да са по-плодовити, или с молби за неща, свър-
зани с общността или човека в този свят.

Ригден: Така е, жертвоприношенията в системите на 
различните религиозни вярвания са били много раз-
лични, започвайки от безобидното палене на билки, 
та чак до поднасянето в жертва девствеността, хра-
мов хомосексуализъм, кървави приношения на части 
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от човешкото тяло, та дори и човешки животи. В по-
вечето случаи всичко това се е извършвало от жреци-
те за придобиване на определена власт в материал-
ния свят, т.е. за постигането на земни цели. 

Анастасия: Най-интересното е, че това се е случва-
ло не само от древността, но продължава да се прак-
тикува и днес, както в религията, така и в закритите 
тайни окултни общества – същите Архонти. И това се 
случва въпреки факта, че световната общественост 
отдавна осъжда човешките жертвоприношения и 
всички подобни дивашки действия на жреците от да-
лечното минало. Убедена съм, че на читателите, как-
то и на мен, ще ни бъде много интересно да разберем 
причините за подобни жертвоприношения и защо се 
извършват в цялата история на човечеството, защо 
този феномен е актуален и до днес в човешкото обще-
ство? Защо на това се е отделяло и се отделя толко-
ва внимание в религиозните структури? Откъде се е 
зародила такава подмяна на духовните знания с рев-
ностното служене на материята в този свят?

Ригден: Това, разбира се, е доста сериозен въпрос. 
Но след като съвременните хора започват да се за-
мислят и за това, може би си струва да се обясни из-
началната причина за това явление. В материалния 
свят има единен Животински разум, за който вече 
споменах неведнъж. Днес дори съвременната наука 
успява да фиксира част от неговите проявления, най-
вече забележими в поведението на различните общ-
ности сред живите същества. Например, започвай-
ки от размножаването, нападането на клетките от 
кворум бактерии и стигайки до колективната мигра-
ция, агресия, самоунищожението на животните и т.н. 
Между другото, латинската дума „quorum“ означа-
ва „които са достатъчно“, т.е. достатъчен брой от об-
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ществото. В науката това явление се нарича колек-
тивен разум. Чувството на кворум (особено насоче-
но към доминиране, контрол, пленяване на матери-
ята и нейното поглъщане) управлява много процеси 
както на микро, така и на макрониво. В медицината, 
например, е било забелязано, че раковите клетки се 
държат, като разумно съобщество. При въздействие-
то на лекарствата те си предават сигнали и замръз-
ват за момент, т.е. „съвместно“ блокират действието 
на лекарството. Всяка клетка, получавайки опреде-
лени сигнали от кворума, променя своето поведение, 
съгласно общото поведение (колективния разум). Т.е. 
по същество това е разумен организъм в разумния 
организъм. Днес вече има много насъбрана информа-
ция в областта на биологията за обществата на пче-
лите, мравките, мишките, делфините, едрите бозай-
ници, при които много добре се наблюдава домини-
рането на колективния разум. 

Проявите на доминация на една материя над дру-
га съществуват навсякъде, включително и в космо-
са. Това е забелязано от астролозите в поведението 
на планетите и звездната система. Например, неда-
леч от нас, в звездните струпвания на Млечния път, 
се намират огромни звезди, които по своята същност 
се явяват вампири. Това са двойни звезди, в които 
една от тях просто привлича към себе си материя във 
вида на газ от своя „партньор“, до който е разполо-
жена много близко. А след това и напълно  поглъща 
тази звезда, съответно, удължавайки своя живот и 
превръщайки се за известно време в звезда супер ги-
гант. Всичко е едно и същото, същите закони за до-
минация на материята. Вече не говоря за колектив-
ното въздействие на съобществата от планети и га-
лактики на случващите се космически процеси, т.е. 
това, което човечеството днес все още не може да изу-
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чи, като се има предвид недостатъчното ниво на тех-
нологичните възможности. Но тези явления същест-
вуват, и дори днес можем да намерим множество кос-
вени доказателства за тяхното съществуване. 

Така че, подчинението на единния Животински раз-
ум е свойствено за всяка материя, включително и на 
човешкото общество, състоящо се от същества, които 
отчасти имат материална природа. Единният Живо-
тински разум има общо начало (това е самият той) и 
свои подразделения под формата на колективни ин-
дивидуални разуми. Образно казано, това е самосто-
ятелен организъм със своя многопластова структу-
ра и организация. Между другото, думата „органи-
зъм“ произлиза от гръцката дума „organon“ и озна-
чава „оръдие, инструмент“. За да бъде по-разбираема 
цялата сложност и съгласуваност в управлението, ще 
дам пример с организма на човек, който функциони-
ра като едно цяло. 

Организмът има различни нива на организация (мо-
лекулярно, клетъчно, тъканно и т.н.). В него има и 
общ разум (мозъка), който координира работата на 
всичките биологически системи и по този начин под-
държа живота на целия организъм. Има системи, на 
които се подчиняват органите. Има органи, в които 
клетките работят в определен общ ритъм. Клетката, 
като най-ниската степен на органична индивидуал-
ност притежава своя структура и способност за са-
мовъзпроизводство, съществуване и т.н. Но, същата 
тази клетка, обаче, се явява част от органите, част 
от системите и част от целия организъм. Така е и в 
структурата на единния Животински разум на ма-
терията. Там има много подразделения на колектив-
ни и индивидуални разуми, които плътно си взаи-
модействат, създавайки по този начин цели системи 
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на микро и макрониво, подчинени на единния Живо-
тински разум. 

Анастасия: След като говорим за управляемата ма-
терия, значи, към това трябва да има някакво отно-
шение и Ариман?

Ригден: Съвършено вярно. Ариман е този, който има 
власт над единния Животински разум и го използ-
ва, да кажем така, за прецеждане на „чистата Душа“ 
през материалните филтри за света на Бог. 

Анастасия: Мисля, че за всеки човек, който върви по 
пътя на самоусъвършенстването, ще бъде интересно 
да научи как действа Животинският разум в човека. 

Ригден: Той проявява своята Воля по различни на-
чини: чрез Животинското начало (чрез активността 
на задната и страничните Същности, когато те рабо-
тят в неговия режим), материалното тяло…

Анастасия: Да, имайки предвид, че повечето хора 
идентифицират себе си главно чрез своето отраже-
ние в огледалото, мислейки, че тялото – това са те. 

Ригден: Ако човекът представляваше само тяло, той 
щеше да има задълбочени познания за всички фини 
нюанси за управлението му и щеше да живее така, че 
да управлява десетките хиляди най-различни жизне-
но необходими функции и операции, които се случ-
ват в неговия организъм постоянно. Но тялото като 
единен организъм функционира основно в автономен 
режим от съзнанието на Личността. А какво вижда 
човек в своето тяло без огледало? Какво вижда тук 
и сега с отворени очи във видимия свят? Той вижда 
само това, което му позволяват тези две „прозорче-
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та“ (очи) изначално предназначени за наблюдението 
на този триизмерен външен свят от „тъмната стая“ 
на своето съзнание. Много ли ще види и познае Ли-
чността за себе си  или за многообразието на света по 
този начин? Нима мислите и емоциите се явяват про-
дукт на това съзнание? И знае ли човек изобщо откъ-
де и как се появяват? 

Животинският разум, така или иначе, постоянно въз-
действа на човека чрез своето подразделение – Жи-
вотинското начало, което се явява част от материал-
ния свят. В повечето случаи хората дори не разбират 
това. Мислите просто изникват и човекът си мисли, 
че те са негова „собственост“. На хората им е трудно 
да уловят действията и мислите от Животинския раз-
ум в себе си, особено когато не знаят за свята двой-
ствена природа и, естествено, без да контролират 
тези процеси в себе си. Като резултат от това, Волята 
на Животинския разум възприемат като свои мисли, 
желания, емоции и т.н. Човек, в действителност, е 
свободен единствено в своя Избор, но няма сво-
бода над мислите си, защото неговото съзна-
ние (Наблюдателят) всъщност не ги произвеж-
да, то просто избира между двата потока – мисли 
и стимули от Духовното начало (Неговата Воля) или 
мисли и желания от Животинското начало (неговата 
Воля). Т.е. човек може да избира между това, ко-
ето му харесва или привлича в едната или дру-
гата Воля и да отдели силата на своето внима-
ние, която поражда действия. Това е и ключови-
ят момент в човешкия Избор.

Анастасия: Да, човек просто избира, да приеме едно 
или друго нахлуващо настроение, емоция, мисъл или 
не. Много читатели вече разбират това на практика, 
контролирайки своите мисли ежедневно. Ето напри-
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мер, типична ситуация, която хората описват в свои-
те писма: „Колко пъти забелязвам, привидно всичко 
е наред, но изведнъж се появява отрицателна емоция 
или мисъл и настроението веднага се разваля. Въз-
никва апатия към всичко, чувство на вътрешно на-
прежение, безпокойство, страх. Та аз не съм го иска-
ла, това се случва тъкмо от само себе си, някак си въ-
преки моето желание. Най-интересно е, че ако започ-
неш просто да игнорираш нахлуващите лоши мисли 
или емоции и целенасочено се съсредоточаваш над 
хубавите такива, например позитивни мисли или до-
бри дела, след време този негативизъм отстъпва, все 
едно изобщо не се е появявал. А ако се поддадеш на 
лошото настроение, и започнеш да се самосъжаля-
ваш, като цяло, отдаваш свето внимание на отрица-
телните емоции и това състояние само се изостря и 
започва да живее в теб, по-скоро да те трови, като па-
разит. След това е някак трудно да вляза в медита-
ция, налага се да се заставям. Но когато вече изпъл-
няваш духовна практика, тутакси се превключваш 
на своето родно състояние на вътрешна свобода, чув-
ство на дълбока Благодарност и Любов към всичко 
насъщно, на чистота на чувствата…“

Ригден: Безусловно в това превключване, в игнори-
рането на мислите от Животинското начало, в избо-
ра и утвърждаването на доминацията на Духовното 
начало се крие същинската работа над себе си. Жи-
вотинският разум заставя хората да се противопоста-
вят на своята духовна природа, да вярват само в до-
минацията на материята, в своето „неделимо“, „нет-
ленно“ материално тяло. Когато човек изпада в де-
пресия, самосъжалявайки се или обратно – е обхва-
нат от мечти за материални облага, преследване на 
земна слава, богатство и т.н. – всичко това свидетел-
ства за това, че в дадения момент той, без да осъзна-
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ва, е подчинен на Волята на Животинския разум и е 
лесно управляем в неговата система. 

Анастасия: Човек всъщност може да проследява мо-
ментите на проявление на Животинския разум по на-
личието на вълнуващи мисли и материални желания 
от Животинското начало. 

Ригден: Да, но при условия, че човек следи за прояв-
лението в себе си на подобни мисли и желания, а не 
да участва в този процес и да го подхранва. Управле-
нието на Животинския разум в живота на човека е 
толкова рутинно, че самият човек практически не го 
забелязва, приписвайки го на свои собствени мисли, 
желания, навици, характер и др. Но, явното подчине-
ние на Волята на Животинския разум се проследява 
най-добре в действията на така наречената от психо-
лозите експресивна, а още по точно – действаща тъл-
па, ако ключов момент в нейната активация се явя-
ва доминацията на Животинското начало. В това се 
изразява контролът на Животинския разум, негово-
то проявление чрез колективния разум в „беснееща-
та тълпа“. 

Като цяло, трябва да се разбере, че всички „харак-
терни“ индивиди в тълпата много бързо губят своя-
та „индивидуалност“. Те стават податливи на общия 
импулс, на колективния разум. В такава среда всич-
ки стремително се заразяват от обща възбуда, им-
пулсивност, бърза неосмислена взаимна отзивчивост. 
Като цяло, хората в тълпата се обезличават и се пре-
връщат в маса. Индивидът губи своето самосъзна-
ние, в него се пробуждат пориви и емоции, характер-
ни за общата Воля на тълпата. При това тези по-
риви и емоции вече не са ограничавани и не подле-
жат на контрола, който обикновено човек осъществя-
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ва над тях. Т.е. на човешкото общество е присъщ ко-
лективния разум (подчинен на Животинския разум), 
отчитайки факта, че хората също се явяват част от 
материалния свят. 

Има значителна разлика, когато човекът е в тълпата 
и е подчинен на Волята на Животинския разум и ко-
гато човекът се намира в група от хора, но всеки в нея 
съхранява своята истинска индивидуалност. В пър-
вия случай в неговото съзнание тече пълна домина-
ция на Животинското начало, то е свито и в него са 
активни само материални желания и стимули, живо-
тински инстинкти, а Духовното начало е блокирано. 
В тълпата индивидът се анулира като Личност, съ-
ществува само тълпата като организъм на единния 
Животински разум. А когато в човека доминира Ду-
ховното начало и той се намира в група от единоми-
шленици, които например заедно правят общо добро, 
съзидателно дело, то той съхранява своята истинска 
индивидуалност, под която се има предвид връзка-
та на Личността с Душата (Бог). Той може да чувства 
другите хора, да бъде с тях, както се казва, на една 
вълна, да се радва на техните успехи, но съзнание-
то му ще бъде разширено, и ще съхранява своята по-
стоянна индивидуална връзка с Душата чрез своето 
внимание и дълбочинни чувства. Аналогичен процес 
се извършва и при колективната медитация, когато 
хората заедно изпълняват духовна практика, но все-
ки запазва лична връзка със своето Духовно начало.

Анастасия: Когато в обществото са загубени основ-
ните изконни Знания за Духовното начало, а остатъ-
ците на някогашното знание са преработени от рели-
гиите, за човека става трудно да разбере какво точ-
но представлява доминацията на Волята на Духовно-
то начало в обществото и във всеки един човек. Днес 
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това звучи като предания за „рая на земята“. А що се 
отнася до доминацията на Волята на Животинския 
разум в тълпата, примери с лопата да ги ринеш, въ-
преки че хората в тълпата не разбират същността на 
невидимия източник на въздействие, каква е причи-
ната за това явление и защо изобщо присъства в чо-
вешкото общество. Съвременната наука разполага 
вече с доста изследвания по въпроси за социалната 
психология и проблематиката на поведението на тъл-
пите. Ако се запознаем с тях, то може да разберем, 
че за същата тази агресивно действаща тълпа са из-
цяло характерни всички признаци на Животинско-
то начало.

Например, агресивната тълпа се задвижва от ед-
на-единствена емоция на гняв, ярост или сляпа не-
навист. И тази чужда на духовната човешка приро-
да Воля направлява действията на хората в тълпата 
за разрушения и убийства на себеподобните. Пани-
ческата тълпа е обхваната от единната емоция на 
страх. Повлияните от нейното въздействие хора, как-
то всяко животинско стадо, се спасяват чрез бягство, 
в паниката могат да стъпчат дори и собствените род-
нини. В такъв момент хората губят своята човечност, 
превръщат се в същества, доминирани от животин-
ските инстинкти, както се казва, „загубват ума си“ 
от страх и желание да спасят само и единствено себе 
си. Доминиращите емоции от така наречените алчни 
тълпи се явяват качества от Животинското начало 
като алчност, желание за притежание на повече мате-
риалистични ценности. Или, например, бунтовниче-
ска тълпа, която се явява неизменен инструмент на 
всички революции и преврати. Типичен проводник 
на Волята на Животинския разум, ако вземем пред-
вид какви действия извършва в своето безумие: уни-
щожение на хора, погроми, палежи, стремеж към из-
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ползване на оръжия. Склонности към произвол, буй-
ство, свирепост и т.н.

Ригден: Съвършено вярно. В основата си – емоци-
ята е проводник на Волята на Животинското нача-
ло, а също и всичките закони за влияние и борба за 
господство на една материя над друга. Човечеството 
в по-голямата си част няма дори обща представа за 
въздействието на Животинския разум върху него, но 
въпроса за личните му прояви подобни на различни-
те видове поведения на тълпата се изучават внима-
телно, особено от спецслужбите в различните стра-
ни. Освен това се разработват и внедряват техноло-
гии, които използват тези безсъзнателни действия на 
хората в тълпата за постигането на определени поли-
тически или религиозни цели. 

Например, отдавна е известно, че най-баналното про-
изшествие на улицата, събира случайна тълпа от лю-
бопитни минувачи. Тази тълпа се заразява с едно-
типни емоции от инцидента, т.е. случва се т.н. от пси-
холозите „циркулираща реакция“ (нарастваща емо-
ционална зараза в тълпата). Това обикновено започ-
ва с разговори за това кой какво е видял, кой как е уп-
равлявал превозното средство и кой е виновен. На-
края се завършва с такова нагнетяване на емоцио-
нални страсти, че тълпата бързо се трансформира от 
оказионна (оказионен, от латинската дума „o��asio“ – 
„случай“) в експресивна, сменяйки темата на диску-
сията от обсъждането на ПТП на търсене на винов-
ния за ужасното качество на пътищата, лошия живот 
и отсъствието на ред в обществото. При подгряване-
то на подобни емоции се стига до трансформацията 
на тълпата в действаща такава.



727

Може би, за по-добро възприемане как именно се 
случва това, ще приведа класическата тайна схема 
за използване на технологията за смяна на властта 
от спецслужбите, основана на подобни ефекти за за-
разяване на тълпата. При това такива методи са при-
лагани както при конкуриращи се държави, така и 
от собствените служби в собствените страни. Напри-
мер приблизително по едно и също време в различни-
те краища на столицата „изведнъж“ се случват път-
но транспортни произшествия. Естествено, веднага 
се появява случайна тълпа от „зяпачи“, сред които се 
оказват и специалисти, способни да превърнат чрез 
своите речи оказионната (случайна) тълпа в действа-
ща и да я насочат към бунтове и размирици, на смяна 
на един режим с друг. Също така подобно заразява-
не на тълпата само, че по други начини и други схе-
ми, предизвикващи проявата на Животинския разум 
в масата, могат да бъдат проследени по сериите под-
готвени и изкуствено извършени цветни революции 
в различните държави по света. 

Анастасия: Тъжното е, че повечето хора не знаят 
за това и резултатът е, че дадените технологии и до 
днес работят в тълпата. Ако човек знаеше за тях, той 
не би бил поредната пешка в чуждите ръце и съзна-
телно не би се поддал на чуждата за неговото Духов-
но начало Воля, не би станал активен проводник, на-
товарващ своята Личност с тежестта на материали-
стичната доминация. Може би това се случва заради 
навика човек да живее отдавайки своите предпочи-
тания на мислите и емоциите от своето Животинско 
начало в ежедневието си. В допълнение човек е скло-
нен да подражава на околните. А много хора днес не 
се грижат за чистоплътността на своите мисли. 
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Може би това е причината в обществото „животин-
ското настроение“ да се предава много по-често и 
по-бързо, отколкото доброто, духовното, позитивно-
то. При това се разпространява сред населението със 
скорост, подобна на огън по бикфордово въже. Мно-
го хора са се сблъсквали с такива явления, но, за съ-
жаление, невинаги ги осъзнават. Например, срещат 
свой познат или роднина, а те, по правило, започват 
да разказват за някой, с който са се видели в същия 
ден или в близките дни и с когото са разговаряли, и 
който ги е впечатлил силно със своите негативни по-
стъпки или думи. И любопитното е, че човека не само 
предава думите от „възмутителя на своето спокой-
ствие“, но се и опитва точно да възпроизведе неговия 
гняв, акцентът върху едни или други думи, да въз-
произведе неговите жестове. С други думи, при пре-
даването на тази информация той е обхванат от съ-
щите емоции и силата на Животинския разум. Освен 
това, той сам не осъзнава и разбира как се превръ-
ща в проводник, опитващ се да предаде по-нататък 
насилствено налагайки същия негативизъм, само че 
вече към своите познати, приятели, колеги от рабо-
тата, семейството. Като цяло, имайки предвид колко 
широко е разпространено това явление в световното 
общество и колко пъти на ден това се случва с раз-
лични хора в световен мащаб, се очертава много пе-
чална ситуация.

Ригден: Просто хората трябва да разберат причина-
та за подобни ситуации, да игнорират Волята на Жи-
вотинския разум и не бъдат неговия пореден провод-
ник. В противен случай, ако човек отделя в този мо-
мент много от личното си внимание, например, на 
темата, която в момента го завладява, то сам ще се 
зарази и ще се превърне в следващия проводник на 
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Животинския разум. Като резултат от тази зараза, 
човек ще жадува да разкаже тази „новина“ на свои-
те познати, при това често пъти, с интрига от Живо-
тинското начало (като повод да се обсъди или прини-
зи някой, да се надсмее над друг) и непременно с въз-
произвеждането на същите емоции. Животинското 
начало е силно у хората, когато те самите не знаят за 
него и не следят за неговите прояви в себе си.

Анастасия: Също така е интересно, че новините за 
нещо хубаво, добро и още повече за нещо значимо в 
духовен смисъл не се разпространяват толкова бързо, 
колкото в случая с емоционалните новини, свързани 
с Животинското начало. И характерното тук е, че чо-
век, предавайки добрите новини, се старае да ги пре-
даде със своя глас, сякаш възпроизвежда някоя мъд-
рост от тази новина, все едно лично от себе си. 

Ригден: За съжаление, съвременните хора не толко-
ва често служат като проводници на Духовния свят. 
Затова виждат събитията по телевизора, но не ги 
виждат без него, слушат думите на човека, но не го 
разбират без думи, умеят да четат книги на различ-
ни езици, но не умеят да четат книгата на своя живот. 
Опитват се да вървят по течението на реката на своя 
живот, заставайки против него, търсейки в това сми-
съл, но не разбират, че смисълът на тяхното същест-
вуване се намира на другия бряг. Много хора живе-
ят просто уповавайки се на мъртвата привидност на 
нещата, сляпо служейки на Животинския разум. А 
трябва да се живее с това, от което се заражда творе-
нието, трябва да се живее с духовно съзидание, слу-
жейки на Духовния свят. Само тогава човек ще може 
да вижда събитията, да разбира хората и ще умее да 
коригира своя живот от позицията на Наблюдател от 
Духовното начало. 
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Анастасия: Бих искала още и да се спра на един от 
наболелите проблеми в съвременното общество – за-
висимостта на някои хора от алкохол и наркотици. 
Вие разказахте за това как Животинският разум под-
чинява Личността на своята Воля чрез тези отрови, 
как незабележимо за нея се развива зависимост, и 
какво губи човек, попадайки под такова чуждо за не-
говата духовна природа влияние. 

Ригден: Да, това е особена тема. Един от начини-
те Животинският разум да подчини напълно чове-
ка е именно да провокира в него желание да употре-
бява алкохол или наркотици. Когато човек започ-
ва да употребява алкохол или наркотици, Жи-
вотинският разум започва изцяло да домини-
ра над него, да го поробва,  блокирайки всич-
ки възможни проявления на сила от Духовно-
то начало. На нивото на неврофизиологията се по-
лучава дисбаланс и много мозъчни неврони се блоки-
рат. Човек започва все по-зле да възприема инфор-
мацията. Затова пък в него активно доминира Живо-
тинското начало, на него му струва, че той е „герой“, 
че всичко му е позволено на този свят. Такъв сапунен 
мехур (илюзия) възниква по принцип не заради това, 
което всъщност е човек, а просто защото се получава 
утечка в системата на работата на мозъка, състояни-
ето на съзнание на Личността се превключва в друг 
режим, където тече пълно подчинение на Животин-
ското начало. За Духовното начало у човека – това е 
крах, това е все едно да поставиш душата си в смър-
тоносна и отровна среда. Нейната сила и така е час-
тично блокирана от „светофилтрите“ – субличности-
те, а такава тотална доминация на Животинското на-
чало в новата Личност я лишава от последния шанс 
и надежда. Алкохола и наркотиците правят от 
човека послушен роб на Животински разум и 
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даже в малки дози убиват в него зародиша на 
духовното. 

С течение на времето у човека се развива алкохолна 
или наркотична зависимост, която той всячески от-
рича. При това човек упорито продължава да употре-
бява тази отрова, позовавайки се на всякакви пово-
ди (традиции, празници, рождени дни, стрес и т.н.). В 
резултат на това той не забелязва как изгубва своята 
духовна основа и как тази зависимост прераства в де-
градация на неговата човешка природа, Личността, 
до нивото на животинските инстинкти. Вече споме-
нах, че хората, намиращи се в състояние на алкохол-
но опиянение са неадекватни да възприемат инфор-
мацията. В повечето случаи всичко, което в момент 
на алкохолно опиянение (считайте отравяне) доми-
нира в тях – това са мисли в слух от Животинското 
начало, егоизъм, горделивост, нереализирани преко-
мерни амбиции. Това е истинска трагедия на първо 
място за самата Личност. 

При хората, които се занимават сериозно в духовно 
си развитие, техния организъм  просто физически 
не може да понесе тези отрови (алкохол, наркотици). 
Защо? Защото при употребяването на тези токсични 
вещества се нарушава тънката връзка с другия, ду-
ховния свят, губят се, казано на съвременен език, ек-
страсензорните възможности. В състояние под въз-
действието на алкохол или наркотици човек не е спо-
собен да разчита информацията, постъпваща от не-
видимия свят, неговите свръхестествени способности 
просто гаснат. Всичко, което възприема в това състо-
яние, е проява на Волята на Животинския разум, ко-
ято човека приема чрез своите мисли и желания. 
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Това е било известно още от древни времена, за това 
се знае много добре и днес. Например, в Съветския 
съюз е съществувала силова система на Спецслуж-
бите, включваща в себе си и отдели, занимаващи се с 
изучаването на паранормални явления и с развитие-
то на паранормалното и психическото развитие у ня-
кои от своите служители като слиперите. Така че от 
тяхната рационална диета е бил изключен дори ке-
фира (ферментирала млечна слабоалкохолна напит-
ка алк.с. до 2%), да не говорим за строгата забрана 
за употреба на алкохол и наркотици. Пушеното по 
принцип е било разрешено, никотина и катрана ин-
токсикират организма, но поне не блокират огледал-
ните неврони, а следователно позволяват безпрепят-
ствено работата с невидимия свят, отчитайки необхо-
димата информация. 

Така че човек, употребяващ дори в малки количе-
ства алкохол, без значение кога, духовно деградира 
като Личност. Ако се появи желание за употре-
ба на алкохол или наркотик – това са първи-
те симптоми, че ти се намираш под властта на 
своето Животинско начало. Значи трябва да се 
вземат мерки за пренастройване доминантата на съз-
нанието, насочвайки вниманието си върху позитив-
ни моменти, спортни занимания, физически труд и 
т.н. Трябва да отбележим, че ако човек напълно спре 
да пие или употребява наркотици, с времето органи-
змът му се възстановява и той отново получава шанс 
за духовно развитие на своята Личност. 

Разумът на материята е изключително активен. Това 
е негово проявление, когато на „невярващите“ хора 
с материалистичен начин на мислене се наложат ми-
сли за постигането на „безгранична свобода“ чрез ал-
кохола и наркотиците. Всички тези мисли – са илю-
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зия на Животинското начало, които, така или иначе 
подтикват хората към постоянна зависимост от Во-
лята на Животинския разум, създавайки привлека-
телни мисли, свързани с приема на редовната доза 
от тази отрова. 

Анастасия: Много хора просто не виждат очевидни-
те факти и не се замислят защо с тях се случва така, с 
техни познати, защо този проблем продължава да съ-
ществува в обществото. Те не си задават въпросите: 
„Как възниква и се формира устойчивата алкохолна 
зависимост? Кой я е внедрил изкуствено в общество-
то и  кой активно поддържа тази смъртоносна за Ду-
ховното начало „традиция“?“. А по този начин човека 
погубва не само себе си и своята Личност, но и създа-
ва проблеми в обкръжаващото го общество. 

Това е особено голям проблем, когато върху човека 
лежи отговорността за семейство или деца. Работа-
та не е само в това колко материални блага може да 
обезпечи на своите деца. Работата е там, колко ду-
ховни ценности със своя пример ще успее да им даде 
в своя живот. В края на краищата децата не са лич-
на собственост и не са „патерица“, на която човек оч-
аква да се подпре на старини. Те са на първо мяс-
то нови Личности, в които съзнанието е бял лист. Те 
са попаднали на този свят както всички останали – 
за да получат шанс за своето духовно освобождение. 
Тези нови Личности фактически от малки наблюда-
ват и възприемат житейския опит на предходните по-
коления чрез авторитетните за тях хора, като цяло 
от родителите, които служат в голяма степен за те-
хен пример. Ако в семейството съществуват „тради-
ции“, свързани с употребата на алкохол, то от ранна 
възраст на децата се налага негативен опит и при-
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мер на зависимост от Животинското начало, което де-
монстрират възрастните, например пийвайки на до-
машните празници. Хората считат това за безобидно 
действие, защото не разбират неговата същност и по-
нататъшните му последствия. 

Ригден: Те не разбират каква мъка може да последва 
от това, обричайки на страдания Душата не само на 
своите деца, но и на бъдещите им потомци. Въпреки 
това ситуацията е поправима, ако хората започнат да 
работят на първо място над себе си, ако започнат ак-
тивно да променят самото общество, в което живеят, 
към по-добро. А що се отнася до обществото, трябва 
да се вгледаме в корена, а именно кой популяризира 
алкохола и наркотиците сред хората и защо това про-
дължава да се случва? Тази информация е достъп-
на и днес. Първите, които въвеждат в масова употре-
ба алкохола и наркотиците са жреците и политици-
те, които са видели в това своята изгода. А защо? За-
щото, както казах, с тяхна помощ се блокира духов-
ния елемент у Личността и човека започва лесно да 
се поддава на влиянието на чуждата Воля. Чрез про-
водника от Животинския разум хората стават лесни 
за управление, тяхното съзнание става лесно мани-
пулируемо – като част от тълпата („биомасата“).

Само погледнете в реалностите на днешния ден. 
Защо при цялата показност на борбата с тези явле-
ния по целия свят в действителност всичко това не-
гласно се поощрява? Провежда се тази същата, как-
то в древността, но само че още по-масова пропаган-
да и разпространение на алкохола и наркотиците не 
само чрез самия продукт и неговата реклама, но и 
чрез формирането на стереотипи и внедряването им 
в масовата култура на обществата. Например, чрез 
масивно въздействие от страна на средствата за масо-
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ва комуникация, а също и популярни културни про-
екти и художествени филми. Всъщност чрез образи-
те на идолите и техните „навици“ е по-лесно от вся-
кога да се кодира човека, да се подчини неговата сис-
тема, както вече казах, защото всеки индивид е скло-
нен към подражание. Като цяло, не всичко е толкова 
просто, колкото изглежда на пръв поглед. 

Анастасия: Това, за съжаление, е истината за днеш-
ния ден.

Ригден: Но, отново, кой пречи на самите хора да въ-
дворят ред в обществото? Кой пречи на Личността 
да дисциплинира своите мисли? Всичко е в ръцете 
на самите хора. Просто всеки трябва да се стреми да 
служи, като добър пример за останалите и поне да 
създава около своето лично обкръжение благоприят-
на в това отношение обстановка, без да поощрява хо-
рата да употребяват алкохол и наркотици, без сами-
ят той да създава условия за разпространение сред 
хората на тази животинска зависимост. Да напра-
ви всичко възможно да се популяризират и насърча-
ват духовните Знания в масовата култура, културно 
нравствените ценности и примери за образа на ис-
тинския Човек. 

Анастасия: Надявам се, че хората ще вникнат в тези 
знания. И ако е възможно, моля ви, кажете още нещо 
за Животинския разум. Вие казахте, че той работи 
главно чрез колективните и индивидуални разуми, 
т.е. чрез свои подразделения. Бихте ли обяснили по-
подробно неговото проявление на базата на примера 
за човешкото общество?

Ригден: Тези процеси могат да бъдат проследени 
както на микро, така и на макрониво. Хората, бла-
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годарение на своя двойствен характер, могат не само 
съзнателно да ги изучават, но и да създадат обще-
ство действително стъпило на духовна основа. При 
духовното развитие човек получава възможност да 
бъде Наблюдател от гледна точка на Духовното на-
чало и, съответно, да разбира проявленията на Живо-
тинския разум. Той е способен да контролира негови-
те действия и да коригира собственото си развитие, 
не допускайки намесата на тази Воля, чужда за него-
вата духовна природа, в своя живот. Така и в обще-
ството. Например, днес има немалко научни трудове 
за естеството и начините за контролиране на масови-
те настроения. Само, че тези трудове се използват за 
укрепване на политическото и жреческо управление 
над народните маси. Но същността не е в това. Дори 
в тези проучвания могат да се намерят доста инте-
ресни моменти. 

Настроение – това е психологическа производна. 
Предмет на масовите настроения се явява масата 
(множество хора, тълпа), която е обединена поради 
действието на някакъв фактор. Такива фактори мо-
гат да бъдат емоции, чувства и други психологиче-
ски прояви, отразяващи поведението на хората. По-
вод за създаването на маса са слухове, които обик-
новено имат отрицателен характер. Те пораждат 
в човека скрито недоволство (заради активирането 
на задните и страничните Същности). За това колко 
бързо се разпространяват такива слухове и как хо-
рата са склонни да бъдат проводници на Волята на 
Животинския разум, вече говорихме. Ако повечето 
хора вярват в такива слухове, т.е. насочват силата 
на своето внимание към тях и съответно самите те 
се превръщат в носители на тази Воля, допринасяй-
ки за нейното разпространение по-нататък. 
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Като правило, слуховете са построени на противопос-
тавянето между „нас“ и „тях“. Съзнанието на хората 
се замъглява от текущата ситуация и те не виждат 
корена, истинската причина, която провокира напре-
жение. Затова хората се тълпят по улиците, желаей-
ки да променят своя живот, а резултатът е разочаро-
вание и влошаване на живота им или просто кървави 
побоища. В историята има достатъчно примери, кога-
то хората, излезли на улицата дори за мирна подкре-
па на някое движение, попадайки в тълпата сами не 
разбират какво се е случило с тях и какво ги е нака-
рало да бягат с всички и да трошат своя град, в който 
утре ще продължат да живеят. 

Така че на масовото настроение са присъщи: стимул, 
реакцията към него и готовност за действие. Такава 
маса възниква ситуативно и реагира на едни и същи 
стимули по един и същи начин. Тя е обединена от 
психологическа връзка, която на свой ред е образува-
на от сходни емоции и импулси. Това е особено пси-
хологическо състояние еднородно за повечето хора. 
При това обикновено съдържа в себе си определен де-
структивен заряд и има скрита отрицателна насоче-
ност. Ако хората имаха възможност да фиксират дви-
жението на енергията от мислеформите в тълпата, то 
те биха видели, че то прилича на спирала, въртяща 
се обратно на часовниковата стрелка. Едни и същи 
думи и емоции се възпроизвеждат отново и отново, 
увеличавайки своята интензивност за сметка на все 
по силното възбуждане на проводниците, навиващи 
се един друг, и включването (улавянето) на съзна-
нието на нови хора, желаещи да послушат оратори-
те или да се включат в „разрешаването“ на ситуаци-
ята. След това започва търсенето на виновен, на ко-
гото се приписват всевъзможни отрицателни качест-
ва. И, в края на краищата, ситуацията може да се 
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развие до избиването на цялата тази негативна енер-
гия на масата към който и да било близък или наро-
чен обект или физически лица, които по „мнението“ 
на тълпата са съпричастни към виновниците на тех-
ните беди или се явяват самата беда. Между друго-
то, ако такова вълнение между хората и циркулира-
нето на сплетни отсъстват, то това състояние бързо 
губи своята сила. 

Анастасия: Да, традиционното търсенето на „изку-
пителна жертва“ е свойствено при доминацията на 
Животинското начало у човека. Само че тук всичко 
това се проявява в една единна маса, подложена на 
въздействието на Волята на Животинския разум. 

Ригден: Абсолютно. Следва да се отбележи, че Жи-
вотинския разум проявява своята Воля не само чрез 
настроението на масата, която носи явен разрушите-
лен заряд, но и чрез скритата отбрана от това, което 
се счита за нейно „притежание“. Заразяването с Во-
лята на Животинския разум в масата се случва дос-
та бързо, както разпространение на вирус. При това 
тълпата обзета от тази Воля и управлявана от нея, 
безропотно отхвърля всичко, което я нарушава, и се 
противопоставя или по някакъв начин се опитва да 
разбие този повърхностен стереотип. Тази маса като 
едно цяло насочва своя негативизъм срещу потенци-
алния нарушител на тази Воля. Също характерно е, 
че всички стремежи в тълпата, намиращи се под вли-
янието на Животинския разум са повърхностни. Те са 
празни от съдържание, в тях няма дълбоки чувства и 
липсва връзката на индивида с неговото Духовно на-
чало. Когато човек остане насаме, той не може да си 
обясни защо се е държал толкова неадекватно и про-
тивоестествено по време на присъствието си в бесне-
ещата тълпа. А отговорът е прост: в момента на пре-
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биваване в масата той е бил просто на просто един от 
проводниците на Волята на Животинския разум. 

Анастасия: Да, по принцип такива прояви са доня-
къде идентични, както в обществото, така и в „на-
падките“ от Животинското начало към индивида. 
Например, в книгите на светите старейшини може да 
се намерят примери за борбата им със своите „страс-
ти“. В това число там се споменава и за това, че ко-
гато човек пребивава в духовно състояние, казано на 
наш език, Животинското начало започва всячески да 
го изпитва не само чрез изкушителни мисли, но и 
да влошава здравословното му състояние, агресия от 
страна на обкръжаващите го хора и т.н. Т.е. със свои-
те проявления чрез видимата и невидима материя. 

Подобни примери могат да бъдат намерени не само 
в литературата, но и да се проследят на практика-
та, например, как различните хора реагират на Зна-
нията, които, благодарение на вас, са дадени и изло-
жени в книгите. Има хора, които прочитайки ги, за-
почват да се пробуждат духовно, да разширяват своя 
кръгозор и да дисциплинират своите мисли. Едва за-
почнали да проследяват Животинското начало в себе 
си, без по никакъв начин да издават на външния свят 
своя интерес към духовната работа над себе си, мно-
зина от хората забелязали как веднага се появява аг-
ресивна атака от Животинското начало. При това 
както от страна на тяхното обкръжение (познати, 
близки, приятели, като най-често самите те са обект 
на атаките на Животинското начало), така и от стра-
на на „собственото съзнание“. Животинското нача-
ло оказва отчаяна съпротива в отговор на отнемане-
то на властта му в човешкото съзнание и „неприкос-
новеността“ му вкоренена в начина на мислене. Ос-
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вен това, някои хора, които са особено упорити в ду-
ховното самоусъвършенстване, неочаквано получа-
вали агресивни обаждания от несъществен характер 
от различни роднини, бивши познати, включително 
и от такива, които не са чували от много отдавна. Но 
най-често, особено на първите етапи от работата над 
себе си, като от никъде и без причина изниквала аг-
ресивна атака от страна на обкръжението в работата, 
дома и отново от тези, които са по-податливи на влия-
нието на Животинското начало. Последните, очевид-
но, без да подозират, в този момент се явяват просто 
проводници на Животинския разум. 

Ригден: Това е естествено. Животинският разум ще 
направи всичко възможно за да върне духовно про-
буждащия се човек в старото русло на обикновена-
та доминация на Животинското начало, да възвър-
не своята власт над отвиващото се „винтче“ в своя-
та материална система. Неговата задача е да пробу-
ди у човека животински страх и да го принуди да вяр-
ва единствено в материята и нейните сили и закони, 
за да се предаде човека духовно. Но в действителност 
изборът винаги остава за самата Личност. Благода-
рение на процеса на духовно развитие, човек познава 
не само себе си, но и невидимата страна на обкръжа-
ващия го свят. Той започва да различава реалността 
от илюзията, която преди това е мислел за реалност. 
Човек усещайки своята истинска духовна природа, 
започва да губи страховете навързани от Животин-
ското начало. Той започва да чувства своята Душа 
и нейния свят, започва да разбира, че когато се явя-
ва Проводник на Волята на Духовното начало, то 
тогава за него вече не съществуват препятствия 
в материалния свят. Затова когато човек пребива-
ва в такова ясно, разширено състояние на съзнание-
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то, Животинският разум, за да върне властта си над 
дадената Личност, остава само да „бди“, и когато тя 
отслаби своя духовен контрол започва да се поддава 
на емоции, съблазни и всякакви мисли и желания от 
Животинското начало. Това просто трябва да се раз-
бере, за да не се поддава човек на неговите уловки. 
Но най-важното в целия процес на действие на Жи-
вотинския разум по време на духовното пробуждане 
на човека е това, че самият той в позицията на На-
блюдател от Духовното начало, получава практичес-
ки опит и разбиране за това, пред което Животински-
ят разум е безсилен. 

Единственото нещо, на което Животинският 
разум не може да се противопостави – това е 
духовната сила. Т.е., когато човек вече съзнател-
но избере  духовния път и живее със своя вътрешен 
духовен свят, със своята дълбока чувствена взаимо-
връзка с Душа и света на Бога, когато умее не само 
да фиксира, но и да контролира своето Животинско 
начало и множеството негови проявления под фор-
мата на различни емоции и желания. Разбира се, та-
къв „боен“ опит в някакъв смисъл се придобива, бла-
годарение на атаките от страна на Животинския раз-
ум, който предизвиква към себе си духовно пробуж-
дащият се човек. Съзнанието се превръща в бойно 
поле. Но резултатът от победата си струва усилието, 
та нали човек пробужда в себе си духовните сили, ук-
репва ги, по-задълбочено разбира реалността и сми-
съла на своето съществуване, като започва осъзна-
то да се стреми към Бог и неговият Духовен свят, т.е. 
към Вечността. 

Духовната сила, дадена на човек, е огромна. Ако по-
вечето хора в съвременното общество успеят да осъз-
наят тази проста Истина, разберат цялата илюзор-
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ност и краткотрайност на обкръжаващата ги материя 
и започнат да се пробуждат духовно, то това неизмен-
но ще се отрази на цялото човешко общество и мона-
дата ще се обърне. Тогава най-после ще настъпи бле-
нуваното златно хилядолетие, за което от незапомне-
ни времена хората мечтаят. 

Анастасия: Всичко започва с първата стъпка в ду-
ховното направление на индивида, като единици от 
структурата в обществото. Затова за всеки човек е ва-
жно да знае своята истинска природа и това, пред ко-
ето е безсилен Животинският разум, как да се кон-
тролират неговите проявления и как да не се допуска 
неговото надмощие и насилие над своята Личност. 

Ригден: Съвършено вярно. И това е много по-просто, 
отколкото хората си мислят, когато се намират в със-
тояние на духовно бездействие. Човек трябва просто 
да не позволява на Волята на Животинския разум 
да се превърне в негова реалност.

Но да се върнем към нашия разговор за материално-
то жертвоприношение. Знанието за съществуването 
на колективния и индивидуалния разум е присъст-
вало в обществото от древни времена, като нераздел-
на част от духовното познание. Разбирането на сво-
ята двойствена природа е помагало на човека да на-
прави своя осъзнат избор, на кое от началата (Духов-
ното или Животинското) да посвети своя тленен жи-
вот и на чия Воля да служи. Между другото, на осно-
вата на изконните Знания за колективните и инди-
видуални разуми по-късно са започнали да се раз-
виват архаичните вярвания, като тотемизма, аними-
зма, фетишизма, аниматизма, шаманството. Да взе-
мем за пример тотемизма. Първоначално тотемът из-
общо е обозначавал определен знак, чрез който чове-
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кът, владеещ духовните Знания, е можел да влияе на 
природните стихии, процеси, животинския свят, т.е. 
на материята. Много по-късно,  хората изкушени от 
магическите практики, ръста на надмощие на Живо-
тинското начало в обществото, желанието за изоби-
лие и материално благополучие, превърнали всичко 
това в култ към тотема, в цял комплекс от вярвания в 
свръхестественото „родство“ между племената и оп-
ределени тотеми (с животни, растения, природни яв-
ления, неодушевени предмети). И отново на какво е 
бил поставен акцента? На молбите на хората Живо-
тинският разум да „сподели с тях своята сила“, т.е. 
свръхестествена сила за достигането на някакви зем-
ни блага, за придобиване на власт над другите хора и 
т.н. Както знаем, подобното привлича подобно. 

Така са възникнали магиите, анимизма (вяра в духо-
вете и свръхестествени същества), фетишизма (пре-
клонение пред неодушевени предмети – фетиш, нада-
рени, според хората, със свръхестествени сили). Така 
се е появил и аниматизма (култ поклонение към без-
лична, свръхестествена сила, определяща, по пред-
ставите на хората, жизнените процеси в природата, 
например, успех в ловуването, във война, получава-
не на по-добра реколта и т.н.), шаманството (на база-
та на култа към духовете, вярата в свръхестествено-
то общуване на служителя с култа – шамана – с ду-
ховете). Тези култове са се сформирали някога на ос-
новата на духовните знания, след което са започна-
ли подмените от Животинското начало, зараждане-
то на жречеството, борбата за власт. Знанията за за-
коните на материята са започнали да се прилагат в 
полза на системата на Животинския разум. Т.е. сред 
хората е започнало преклонението и подражанието 
на „най-силния“, неговото обожествяване, създава-
нето на ореол от неприкосновеност. А в някои слу-
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чаи дори изяждането на „най-силния“, както в ня-
кои култове това се е приемало, като един вид опит с 
неговото уподобяване или придобиването на негова-
та сила. Освен това, на представителите на подобни 
вярвания е било свойствено агресивното отношение 
към всички инакомислещи и всячески се е поощря-
вало нападението над „враговете“ (хората, почитащи 
други култове) и тяхното унищожение. А пък целите 
на извършването на подобно окултни обреди говори-
ли сами за себе си: забогатяване, т.е. преумножаване 
на материалните блага, гарантиране на плодородни 
земи и хора, благосклонността на стихиите, които са 
се постигали чрез сключване на договор със „свръх-
естествените сили“ (често с проливане на кръв), спо-
ен с жертвоприношения. 

Анастасия: С други думи, всичко това представля-
ват същите действия, които са характерни за матери-
алните същества (или маси), намиращи се под влия-
нието на Волята на Животинския разум. 

Ригден: И всичко това е работило: стихиите са зао-
бикаляли селата, природата е дарявала хората с до-
бри плодове, хората, просещи със своите „молитви“ 
за сила и ловкост в материалния свят били дарявани 
с желаните качества. Като цяло, в много от случаите 
хората са получавали от материята тези блага, които 
са измолвали в замяна на своите „молитви“ по вяра-
та (върховния избор) и материалните жертви на това 
място, където са живеели. 

Но каква е била всъщност цената, която Личност-
та е плащала за предоставените на техните смърт-
ни тела временни земни блага от Волята на Живо-
тинския разум?! Дори за извършването на най-безо-
бидния „свещен ритуал“ хората изразходвали сила-
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та на своята вяра, своите вътрешни, съзидателни 
дълбочинни чувства, които изначално са предназна-
чени за сливането на Личността и Душата, освобож-
даването от плена на материята. В противен случай 
никакъв ефект не би имало в материалния свят. По-
добни човешки материални желания за повишаване-
то на комфорта, условията за съществуване и натруп-
ването на богатства способствали само и единствено 
за укрепване на Животинското начало у човека, още 
по-голямо изкушение, привлекателността за облада-
ването на „свръхестествени сили“, разделения и бор-
би сред хората, зараждането на институциите на по-
литическа и жреческа власт. Едноличното притежа-
ване на една или друга сила довеждало до разделени-
ето на кланове, конфликти и междуособици, довеж-
дащи хората до безсмислено унищожаване дори на 
собствените си семейства, когато синовете са тръгва-
ли против бащите си заради своята вяра в силата на 
тотема на съседното племе. 

Но трябва да отбележим, че въпреки това поклонение 
и жертвоприношение към Животинския разум на ма-
терията, все пак са поникнали духовни кълнове, то-
ест имало е и хора, интуитивно търсещи изконните 
духовни Знания в своята вяра, жадуващи за мир, до-
брота и обединение. Заедно с култа на всяка нация 
е съществувала и богата митология за произхода на 
света и човека, която изначално се е основавала на 
единно за всички народи духовно зрънце от изкон-
ни Знания. 

Имало е, разбира се, и мирни племена, които са из-
ползвали изконните Знания основно за своето духов-
но развитие, тоест по предназначение. Живеели са 
скромно и са осъзнавали тленността и краткотрай-
ността на своя живот, който е даден за духовно прео-
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бразуване на човека и неговата „подготовка към дру-
гия вечен живот“. Тези хора са изкарвали препита-
нието на своето племе с физически труд, без да гу-
бят своята ценна сила (която са дълбоките вътрешни 
чувства, основани на искрената вяра), предназначе-
на за духовно развитие. По отношение на материал-
ния свят, те са задействали тази уникална сила само 
в крайно редки случаи, например, когато ги е грози-
ла реална опасност от непредвидимо природно бед-
ствие, способно да унищожи цялото им племе. 

Та и социалната им организация е била по-добра, от-
колкото при съвременното човечество. Живеели са на 
групи и са поддържали дружески настроения един с 
друг. Нямало е вождове, но е имало опитни хора, ко-
ито притежавали духовни, магически и медицински 
познания и са ги предавали на най-талантливите в 
духовно отношение младежи. Най-опитния по тези 
въпроси човек е бил признаван за глава и е бил из-
биран стриктно след съгласуване в цялата община. 
Всеки е можел да се обръща към него за важни съве-
ти. При това този човек не е имал особени привиле-
гии и власт спрямо групата и е живеел както всички 
останали. 

Между другото, някои от потомците на тези народи 
и днес живеят по принципите на същата социална 
организация. При това те се намират в много по-ло-
ши условия за живот, отколкото хората в „цивилизо-
ваните“, по-точно, в по-комфортни, материално обез-
печени страни. Но това не им пречи да живеят в сво-
ето общество по човешки. Това е въпрос на желание! 
Например, същите бушмени – африканските народи, 
говорещи на древните койсански цъкащи езици. Са-
мите те, които в древността са съхранявали записи 
във вид на скални изображения. Между другото, наз-
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ванието „койсански цъкащи езици“ е чисто условно. 
Думата „койсански“ е производна на думата „кой“ 
(Khoi) и означава „човек“, което от своя страна се из-
ползва като обозначение на наименованието на аф-
риканската народност Khoi-Khoin (също говорещи на 
цъкащ език), което означава „Хора на хората“ или 
„истински хора“. 

Анастасия: Да, любопитно съпоставяне: „Истински-
те хора“ са разговаряли на цъкащия  език, очевидно 
явяващ се отглас от „птичия език“, за който вие спо-
менахте, като за първия праезик на народите. Истин-
ския Човек и в древността е бил Човек! Както се каз-
ва, истински хора са не тези, които говорят красиво, 
а тези, които живеят правилно. 

Ригден: Абсолютно вярно. Наскоро в нашия разго-
вор стана въпрос за народа Айни, явяващ се древно-
то население на Японските острови. Този народ, с ев-
ропейски черти на лицето, някога много отдавна се 
е заселил там от териториите, на които днес се на-
мира съвременна Русия. Така че, в превод от япон-
ски „айна“ буквално също означава „Истински чо-
век“. Разбира се, не мога да кажа, че съвременните им 
потомци са запазили всички тези знания, митология 
и социалната организация, която е била у далечни-
те им предци. Но обърни внимание на националните 
им носии и ще видиш познатите ти знаци и символи, 
които разказват толкова много. 

Анастасия: Интересно… Да, архаични вярвания 
значи! Говорейки за знаците и символите, вие на 
практика елиминирахте сериозните пропуски в на-
уката, „белите петна“ по въпроса за генезиса на ар-
хаичните вярвания. Та нали сред учените тече без-
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крайна полемика по този въпроса вече не едно сто-
летие. 

Мнозина са склонни да вярват, че всичко това е „не-
доразумението на дивака“, свързано с умствените 
възможности на първобитния човек. Но разбират, че 
в този „зародиш“ се заключават на практика всич-
ки основни елементи на бъдещите световни религии 
(влияещи по неизвестна за тях причина на масите от 
хора), включително и в частта с жертвоприношение-
то. 

Ригден (усмихва се): „Недоразумението на дивака“?! 
Да, съвременният човек по нищо не се отличава от 
„първобитния човек“: нито със структурата на мозъ-
ка си,  разсъдъка си, своите многобройни желания от 
Животинското начало, нито с поривите към Духовно-
то начало. Всичко е останало такова, каквото е било, 
и до днес, на границата на Избора. 

Анастасия: Вие сте прав, на човека винаги му пречи 
собствената горделивост да разбере Истина. Във все-
ки век можем да намерим „учени“, които са превъзна-
сяли до небесата постиженията на своите съвремен-
ници, критикувайки нивото на развитие на предиш-
ните поколения. Въпреки че през следващия век тези 
гръмки твърдения са критикувани от техните пото-
мци. Малцина са тези, които с не предубедено око са 
обръщали внимание на  интересните факти, свърза-
ни с духовното развитие на човека от далечното ми-
нало. 

А що се отнася до социалната организация на мир-
ните племена, за които вие споменахте, то те наисти-
на има на какво да научат съвременните хора. Тряб-
ва да се отбележи, че всички те са живели задружно 
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и най-опитният човек активно и безкористно е пома-
гал на хората, живеейки според идеологията на До-
брото, без да се ползва в общността от никакви при-
вилегии и власт. Като цяло той е живеел както всич-
ки останали. Това е добър пример за тези хора, кои-
то днес считат себе си за вождове или жреци, т.е. по-
литици и свещенослужители. Мисля, че всеки здра-
вомислещ народ би желал да живее в такава социал-
на организация. Интересно е това сравнение – ако в 
миналото опитният човек е живеел като всички оста-
нали, на практика помагайки на обществото със сво-
ите знания, индивидуално работейки с хората, то в 
съвременния свят на жреците и политиците им е не-
достатъчен фактът, че съществуват отделно от наро-
да, но също така се опитват да разпростират властта 
си сред хората по пътя на обещанията. И ако просле-
дим историческите примери дори преди хиляди го-
дини, тези обещания не са се спазвали. За жреците и 
политиците това е просто игра, основана на човеш-
ката вяра.

Ригден: Трябва просто да се разбере защо се случ-
ва това и защо самото общество поддържа този про-
цес, всеки път, настъпвайки на едни и същи търмъ-
ци. Всичко това са предсказуеми действия при доми-
нацията в обществото на потребителския начин на 
мислене. Какви са обещанията на политиците и жре-
ците? За властимащите – това е само метод за мани-
пулация на масовите, т.е. обществените настроения и 
нагласи. Това е игра на желания и стремежи, подчер-
тавам, масови и шаблонни модели на мислене, които 
се формират с помощта на масовите средства за ин-
формация, принадлежащи на властимащите. За ма-
сите обещанията и уверенията на политиците и жре-
ците са просто израз на потребителския начин на ми-
слене, който няма нищо общо не само с истинската 
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духовност, но и с баналните изпълнения на обеща-
ния. Това, което е обещано да получат „безвъзмезд-
но“, хората веднага мислено считат за свое и живеят 
с тази илюзорна надежда. Тук става дума изключи-
телно за лична изгода, която засяга техните материа-
листични интереси. Знаейки тези потребителски чо-
вешки нагласи, жреците и политиците просто мани-
пулират настроенията на масите. 

Например, докато хората живеят с надеждата, че жре-
ците и политиците ще изпълнят своите обещания, 
последните се занимават спокойно със своите дела. 
Тъкмо когато в обществото назрее недоволство и ко-
гато хората започна да губят търпение, тогава се за-
почва политическия театър. В обществото, с помощта 
на същите политици и жреци, започва подбуждането 
на негативни настроения. От техните среди се пускат 
слухове кой именно мами народа и е виновен за всич-
ки беди (по този начин фокусират народния гняв вър-
ху поредните политически и жречески пешки), кой не 
е изпълнил обещанието си и у кого думите се разми-
нават с делата (а последното веднага се възприема от 
хората като предателство на техните потребности). В 
резултат на това властимащите, с помощта на сред-
ствата за масова информация, бързо довеждат хората 
до критичната точка, случва се емоционален взрив. 
Жреците и политиците прибират своята пешка и по-
ставят на нейно място друга, която по същия начин 
започва да обещава и уверява народа, придобивайки 
популярност чрез вярата на хората. И това е същи-
ят кръг на мисли от Животинското начало у хората, 
който започва от начало. 

Анастасия: Какво се случва, ръководството на вся-
ка страна в света, съответства на потребителските 
възгледи на своя народ. С други думи, когато по вре-
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ме на предизборна кампания някой кандидат или ор-
ганизация заявява, че се стреми да помогне на хора-
та, то хората бързат да гласуват именно за изпълне-
нието на техните желания от Животинското начало. 
А след изборите чрез СМИ у хората се поддържа илю-
зията, че техните желания се изпълняват или ще бъ-
дат изпълнени „в най-кратък срок“. Т.е. продължа-
ват да се подклаждат надеждите и стремежите на ма-
сите до определен момент. И тази игра на Животин-
ския разум се играе от поколение на поколение. По 
този начин хората пренасочват силата на своето вни-
мание, т.е. вместо да развиват духовните потребно-
сти на своята Личност и Душа, те я прахосват. А след 
това просто седят и чакат някой да изгради техният 
материален и духовен живот вместо тях самите. Ето 
това се казва реална подмяна на реалността от Жи-
вотинския разум. 

Ригден: Съвършено вярно. И тази подмяна на чо-
вешките действия с бездействие на първо място по 
духовните въпроси, е започвала именно със създава-
нето на религията като такава. В частност с разви-
тието на жреческата институция, когато духовните 
основи са подменени с материалистични концепции 
и обещания. Жреците са използвали обстоятелство-
то, че хората, занимаващи се с духовно самоусъвър-
шенстване, са живели очаквайки духовно освобож-
дение, бъдещо блаженство в другия свят. На тази ос-
нова жреците създали системата на религията, коя-
то по-късно заимствали за създаване на своята поли-
тическа система. Тоест в началото жреците са фор-
мирали у хората посредством убеждения и внушения 
устойчивото мнение, че човек сам по себе си е духов-
но слаб и „грешен“ и без помощта на жреците няма 
възможност да достигне духовна свобода. Те са вну-
шили на масите, че човек може да получи духовна 
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свобода само в случай, че раболепно изпълнява во-
лята на жреците, техните ритуали и  ги спонсорира 
през целия си съзнателен живот. С други думи, вну-
шавало се е, че духовно освобождение хората не мо-
гат да достигнат при самостоятелна работа над себе 
си, а само благодарение на посредници като жреци-
те. Така, че активирайки механизма за влияние над 
масите, жреците тутакси  внушавали на хората иде-
ята за „отлагане“ на осъществяването на техните по-
требности, настоявайки за реализацията на духовно 
им желание за неопределен срок. Например в есхато-
логичните религии и вярвания, за да привлекат хора 
именно към своята религия, жреците използвали ин-
формацията за последния „Страшен съд“ от същест-
вуването на света, която заимствали от други древ-
ни религии. Обаче на вярващите нищо не се е говоре-
ло за древните източници в другите религии, а само 
се е внушавало, че единствено пребивавайки в тази 
религия, безвъзмездно служейки на нейните жреци 
през целия си живот, те задължително някога ще се 
спасят. По този начин жреците са поддържали своя-
та власт с обещания за предстоящото след смъртта 
блаженство, което фактически представлява празна 
илюзия, така както без реална работа над себе си, 
Личността няма бъдеще. 

В политическата система само са заменили духовни-
те стремежи на хората с материални желания, обе-
щанията за вечност с някаква илюзорна свобода „в 
близкото бъдеще“. Само че политиците, за разлика 
от жреците, постоянно внушават, че без тях хората не 
ще могат да построят настоящото свободно и безопас-
но общество с добри материални доходи и равнопра-
вие. Те формират у хората вяра в добрия „цар“ (по-
литик), който ще им предостави щастливо бъдеще, и 
постоянно подкопават вярата в живота, който обще-
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ството е способно да построи само без жреците и по-
литиците. Затова жреците и политиците са заинте-
ресовани от потребителското развитие на общество-
то, за да не изгубят своята власт над тях. В противен 
случай световното общество може да се консолидира 
и да избере вектор в посока на истинското духовно 
развитие, където по естествен път ще бъдат отхвър-
лени системите на политическата и жреческата власт 
като нещо ненужно. 

Анастасия: Наблюдавайки съвременния свят, въз-
никва въпроса, хора с каква доминация в съзнание-
то измислят политическите и религиозните теории и 
ги внедряват в масите?

Ригден: Съществен въпрос. За тези, които искат да 
намерят отговора на този въпрос трябва по-внима-
телно да се вгледат в съвременното общество и доми-
ниращите в него ценности. Жертвоприношенията на 
единния Животински разум каквито са били, такива 
са и останали. Хората са разяждани от горделивост-
та, в тях доминира и лесно управлява Животинско-
то начало (като единица, влизаща в структурата на 
Животинския разум), внушавайки горделивостта на 
„индивидуалния разум“. И най-трагичното е, че съ-
временните хора до толкова са преизпълнени с тези 
качества на своето Животинско начало, че не забе-
лязват очевидното, убеждавайки се едни друг в едно 
и също (завъртайки мислите в безкраен в кръг), че ду-
ховен свят няма, съществува само материалния и ви-
димия за тях свят, „рая в тялото“. Тоест има хора, ко-
ито възприемат чуждото за душата като истинна, ти-
ражирайки информацията, с която подхранват тех-
ния мироглед жреците и политиците. 
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Вследствие, на което болшинството в обществото из-
бира живот по законите на Животинския разум: съ-
щото това подражание на по-силните в този матери-
ален свят (не са важни хората, страните, организаци-
ята, тайните на ордена, жреците, политиците, боре-
щи се за постигане на повече власт), преследването 
изключително на материални цели. Достатъчно е да 
се проследи колко разединени в света са хората по-
между си, как политиците и жреците предизвикват 
войни, заради своята печалба и власт, сключвайки 
„кървави споразумения“ и принасяйки милиони чо-
вешки животи в жертва заради собствена изгода, ус-
пеха и благополучието на своите потомци. Как огро-
мни тълпи хора бързо се заразяват с агресия и се уп-
равляват от колективния Животински разум, подоб-
но на стада животни. Как хората, опитвайки се да си 
устроят живота, се кланят пред висшестоящото ръ-
ководство, за да получат нещо повече и по-добро, да-
ват подкупи, правят компромис със съвестта си, за-
ради материална изгода, гарантирайки успех на своя 
бизнес, по-добро обезпечение за своето потомство. А 
в старостта си са готови на всякаква „жертва“, за да 
получат здраве и да си върнат властта над някого. С 
други думи тези хора живеят по суровите закони на 
материята и единния Животински разум.

За да получиш нещо в материалния свят, трябва да 
дадеш нещо ценно – в това е същността на жертво-
приношението в сферата на Животинския разум. 
Така човек отдава най-ценното, което има, а именно 
това, заради което се е родил на този свят. Той раз-
пилява силата, предназначена за достигането до веч-
ността, в празнота – за постигане на кратковремен-
на мимолетна илюзия, която утре ще се превърне в 
прах, а за него – крах. Той съответно пилее силата 
на своето внимание, дълбочинните чувства на своята 
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искрена вътрешна вяра, предназначени за духовно 
развитие в продължение на целия живота, възмож-
ността за сливане на Личността с Душата и спасение 
във Вечността в замяна на временни, глупави меч-
ти за власт, здраве, богатство, успехи в материалния 
свят. В този смисъл човек извършва, всъщност, прес-
тъпление по отношение на себе си и своята Душа, ко-
ето дълго ще тежи дори и след смъртта на физическо-
то му тяло. Така че по-лошо от това не може да бъде! 
От това и страда човек през целия си живот, дори без 
да разбира истинските причини за своите душевни 
мъчения, приписвайки всичко на външни фактори и 
обкръжение. Но избора си е избор. Към каквото човек 
отдаде предпочитание в своя преходен живот, това и 
получава. 

Както вече споменах, Исус Христос е казал: „Нека 
бъде според вярата ви“. Жреците, разбира се, са на-
правили от Него парче стока, „изкупителна жертва 
за греховете на човечеството“. Но Исус Христос е бил 
и си остава велика Духовна Същност, една от тези, 
които притежава огромната сила на Духовния Свят 
(света на Бог), способен да преобразува всяка мате-
рия. Извършвайки каквото и да е чудо, за което са 
молели хората, Той е казвал: „Нека бъде според вя-
рата ви“. Някои са молели за здраве (изцеление от бо-
лести) и са го получавали, други за храна, трети за 
улов, четвърти за възкресение на физическото тяло. 
А ето, че разбойника, който е бил до Иисус на кръста, 
страдащ от глад, изтерзан, пребиваващ в предсмърт-
ните мъки на своето тяло, помолил Христос единстве-
но за спасение на Душата си. И този човек получил 
духовно освобождение от Този, който е наистина бли-
зък до Бог във Вечния Му свят. Само че жреците са 
представили тази истина малко по-различно в кано-
ническите Евангелия, въвеждайки в паството поня-
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тието на възкресение в тялото и пропускайки подроб-
ности за реинкарнацията и освобождението на Душа-
та, за които е разказвал Иисус на хората в своето Уче-
ние. Затова и жреците са унищожавали истинските 
последователи на Христос, тези, които въпреки жре-
ческите религии са помнили и съхранявали Негово-
то Учение в духовна чистота. Например, достатъчно е 
да споменем за безмилостното преследване и изтреб-
ване с огън и меч на гностиците (в I-III век от наша-
та ера), катарите (в XI-XIII век от нашата ера), кои-
то са съхранявали знания за реинкарнацията на Ду-
шата, за двойствената природа на човека, за негови-
те Същности, за ролята на Женското начало в сътво-
рението на света, за силата на знаците и символите 
и много други неща, които жреците са се опитали да 
изтрият от паметта на народите. 

Анастасия: Да, действително, да бъде според вяра-
та ви.

Ригден: И днес хората влизат в храма, но за какво се 
молят на Бог? За същото здраве, благополучие, богат-
ство, успех и материални блага за себе си и за свои-
те близки! Всичко си остава същото, жертвоприноше-
ние и служба на единния Животински разум, обръ-
щение към властта на тайните неземни, свръхестест-
вени сили за постигане на материални цели и удо-
влетворение на своето тленно тяло. И сега практичес-
ки във всяка религия има молитви и обръщения към 
светците, боговете, духовете, които уж помагат в ле-
чението на една или друга болест, при извършване на 
човешки дела в материалния свят, носят успех в едни 
или други житейски въпроси. И какво в такъв случай 
се изисква от човека? Само да се помоли (тоест да за-
действа своята вяра, своите вътрешни дълбочинни 
чувства) за своите проблеми в този свят, за нужди 
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от материално естество, да пожертва средства за да-
дения храм (по-точно за този, който притежава хра-
ма). Жреците дори са съставили цели списъци са под-
робно предписание какво да правят вярващите и как, 
на кого и при каква човешка необходимост да се мо-
лят. И едва в края на този списък може да се намери 
кратък послепис в който е спомената възможността 
да се помолят за прилив на духовни сили и спасение 
на своята Душата. Но на какво отделя внимание чо-
век, гледайки този дълъг списък с желанията за не-
говата Задна и Странични същности?

Анастасия:  Да, неслучайно на „Съда на Озирис“ в 
древноегипетския папирус,  всички тези Същности 
са изложени една зад друга в определена последова-
телност, Предната същност (фигура с глава на сокол) 
стои последна на тази „опашка“ на човешките жела-
ния и молби за изминалия живот. 

Ригден: За съжаление, с течение на времето нищо не 
се е променило и в отношението на индивида и в от-
ношението на обществото като цяло. Съвременният 
човек трябва да разбира, че към която и рели-
гия да принадлежи или дори да не се причис-
лява към никоя от тях, самостоятелно вървя-
щия по духовния път,  трябва да се моли само 
за спасение на Душата своя и истински да ра-
боти над себе си всеки ден. Трябва да положи 
на олтара на своя живот своето Животинското 
начало, отказвайки се от множеството негови 
желания и илюзорни помисли. Това е единстве-
ната жертва, която е угодна на Бога (с каквито 
и епитети хората да не Го наричат), разкрива-
ща пред човека духовния път в Неговия свят. 
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Анастасия: Съдейки по писмата на читателите, кои-
то вярват в различни религии, забелязвам такъв мо-
мент по отношение на спасяването на Душата. Много 
от тях се молят усърдно не само за своето здраве или 
изцелението на своите близки, но и за спасението на 
душите на всички хора, считайки за егоистична даже 
самата мисъл за спасение само на своята Душа. Пра-
вилно ли е това или не? Между другото, читателите 
също така отбелязват, че не са малко и тези, които 
патосно разсъждават за спасението на света и чове-
чеството, но при това не се и опитват да работят над 
собственото си духовно преобразование. 

Ригден: Човек винаги се оприличава с някого, кой-
то му служи като пример за подражание. Той е скло-
нен да се отдаде на горделивостта, смята че може да 
се моли за някого, въпреки, че се явява духовно не-
зряло същество. Такива хора има много. Бих ги срав-
нил с рибарите, които през зимата поради своята не-
разумност отиват на средата на реката и падат под 
леда. Потъващите рибари – това е състоянието, в кое-
то се намира съвременното човечество.  Много от тях 
даже, отивайки към дъното, не правят дори опит за 
собственото си спасение, глупаво хабят сили и вре-
ме за размисъл за това как да спасят другите. Но как 
може този, който сам потъва, да спаси другия? В края 
на краищата, за да спаси някого, трябва първо той са-
мия да стигне до здравия лед, а още по-добре и на са-
мия бряг, а след това да спасява останалите. Същ-
ността на Истината е проста: Спаси първо себе 
си, а след това спасявай другите. 

Дори и ако всички хора на Земята се молят за спасе-
нието на Душата на един човек, а самия човек не иска 
да се промени, то всички тези молитви и вложени ду-
ховни сили са напразни. Никой не може да измоли 
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изкуплението на „греховете“ на Личността и Сублич-
ността. Единствено човек, променяйки се вътрешно 
и започвайки работа над себе си, е способен с реални 
действия да достигне сливането на своята Личност 
с Душата, да стане Духовно Същество и да достигне 
истинското спасение във Вечността. 

Хората, разбира се, могат да измолят и здраве, богат-
ство и успех, но по този начин те сами ще намалят 
шанса да спасят себе си и своята Душа, всъщност 
безразсъдно разменяйки Вечността за прах. На което 
отдадеш своето предпочитание това и ще получиш. 
Или жертваш духовното (вечното), или животинско-
то (кратковременното) – това е избора в преходния 
живот на Личността. Ако човек, пребивавайки в мо-
литва, отправя молбата си към Бог за тленни и земни 
блага (от телесно здраве до материални богатства), то 
по този начин той самия губи своята Личност, своята 
Душа. Дори молейки се с благи намерения за здраве-
то на своите близки, нима той носи полза на тяхна-
та Душа, още повече на своята Душа? Не трябва да 
се моли Бог, за каквото и да е материално, защото 
по този начин ти отдаваш своята духовна сила за 
молби към материалния свят. И благата ще разда-
ват тези, които са господари в този свят, нашепвайки 
желания от Животинското начало. Всичко ще ти да-
дат, това малкото, за което молиш, но ще ти отнемат 
много повече. И Бог тук няма нищо общо, защото ти 
сам правиш своя избор в полза на материята и чрез 
своя избор губиш своята духовна съдба, разменяйки 
Вечността за смъртен миг. 

Анастасия: Поразително много хора се молят имен-
но за здраве поради незнание, позовавайки се на фа-
кта, че така са правили техните предци, но повече 
заради страха от неизвестното и загубата на живо-
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та. И аз самата в младежките си години съм прежи-
вяла този панически ужас от Животинското начало 
и прекрасно разбирам състоянието на тези хора. Но 
в действителност, ако съдим безпристрастно събити-
ята от онези години, наличието на здравословни про-
блеми ми помогна да променя коренно отношението 
си към живота. Това ме подтикна към търсене на ал-
тернативни решения, които в крайна сметка ме дове-
доха при вас, както и до откриването благодарение 
вашите Знания на духовния свят. Тази среща повлия 
изцяло на съдбата ми, промени живота ми и, съдей-
ки по многочислените писма от читателите, не само 
моя. Но аз срещнах вас в своя живот, а какво да пра-
вят другите хора?

Ригден: Всъщност, в човешкия живот всички обсто-
ятелства (и добри, и лоши) се дават по неговите сили, 
и му се дават, за да може да разбере нещо, да прео-
долее себе си, по един или друг начин да се срещне с 
духовните Знания. А вече с помощта на коя домина-
ция в своето съзнание той ще възприеме тези обсто-
ятелства – това е вече негов избор, от който в крайна 
сметка зависи по-нататъшната (послесмъртна) съдба 
на неговата Личност. 

В живота се случват всякакви ситуации. Случва се 
така, че човек в разцвета на жизнените си сили и 
енергия може неочаквано да го застигне смъртна бо-
лест. Като по правило, узнавайки за това, той започ-
ва от една страна да преоценя своя живот, а от дру-
га – да изпада в отчаяние, да се поддава на провока-
тивни мисли от Животинското начало. Та нали Жи-
вотинското начало винаги рисува на човека една или 
друга илюзия, че ще живее дълго-дълго. Затова хора-
та много често не осъзнават колко бързо отлита вре-
мето, необходимостта и важността на духовната ра-
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бота над себе си. Но истината в живота е, че човек е 
не само е смъртен, той е и внезапно смъртен. Всъщ-
ност той изобщо няма време за „после“, той има само 
„тук и сега“ в този променлив материален свят. 

Ако изходът е очевиден и няма никакви шансове, то 
дори и в такива случаи  не си струва да се отчайва-
ме. Трябва да не се отказваме и да продължим да се 
борим за живота си. Но най-важното е –  да положим 
двойно повече усилия и грижа за своята Душа, за 
духовната работа над себе си, за помощта за дру-
ги хора в разбирането на истинските житейски цен-
ности и преходността на жизненото време. Ако успе-
еш да осъзнаеш това сам, то – помогни и на ближния. 
Помагайки на други хора, в духовен смисъл ти пома-
гаш и на себе си. По този начин можеш да помогнеш 
на себе си много повече, отколкото може да ти помог-
не един лекар временно спасявайки твоето материал-
но тяло. А смъртта си е смърт, така или иначе, рано 
или късно, тя застига всеки човек. Важни са не ко-
личеството изживени години, а качеството на 
изживяния живот в духовен план. Някой може 
да живее и 120 години безполезен живот на егоист, а 
друг двадесет и една и да изживее качествен и духо-
вен живот, живот на Истински Човек. И разликата в 
послесмъртната им съдба ще бъде огромна. В края на 
краищата живота не свършва със смъртта на тялото. 
Човек, на когото не му остава много жизнено време, 
е важно да заслужи, ако не спасение на своята Лич-
ност и Душа, то поне Покой. 

Анастасия: Покой?

Ригден: Да. Ако в края на живота си човекът внезап-
но открие Истината, но в действителност я е следвал 
през целия си живот несъзнателно, то той има шанс, 
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имайки тези Знания, даже в остатъка от своя живот 
да направи скок в своето духовно развитие и да по-
стигне, ако не спасение на своята Душа, то поне По-
кой. Последното означава, че ако на човек за него-
вия духовен труд бъде отсъден Покой, то на негова-
та настояща Личност, превръщайки се в субличност, 
ще бъдат блокирани страданията, въпреки, че сама-
та Личност ще остане безмълвен наблюдател на жиз-
нения път на новата такава, нейните тежести и греш-
ки. При прераждането, образно казано, заедно с ко-
лата (тялото) се променя и водача (Личността), който 
при неумело шофиране допринася за крайното неу-
добство на всички свои безмълвни пътници (сублич-
ности). Между другото, на базата на Знанията за По-
коя хората са сътворили различни послесмъртни ри-
туали, например, опяването на починалия и т.н. Но 
работата е там, че самият човек трябва да заслужи 
този Покой още приживе. 

Има, разбира се, и други случаи, когато човека в зе-
нита на своите жизнени сили разбере Истината, но 
се отрече от нея, съблазнен от илюзиите на матери-
алния свят. А времето лети бързо. В края на жизне-
ния път такива хора задължително ги застига разо-
чарованието, защото се проявяват фалшивите илю-
зии на относителния свят и измамите на Животин-
ското начало. И би бил щастливи човек да се потопи 
в Истината, но неговата битка вече е загубена и По-
коя недостъпен. 

Така че хората трябва да разберат, на материята – 
материалното, а на духовното – духовно. Ако човек 
има материален проблем, в това число и проблеми 
със здравето, трябва да ги решава с помощта на оби-
чайните средства, а не да концентрира цялото свое 
внимание над това и да използва своите уникални 
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вътрешни сили, предназначени за духовно спасение. 
Въпросите за здравето се отнасят тъкмо към дисци-
плината на ума, към ограничаване на непосилните 
желания на своето Животинско начало. 

Всички болести могат да бъдат излекувани с позна-
ние. Ако човек има сериозен здравословен проблем, 
ето ви лекари, специалисти по различни заболява-
ния. Съвременната медицина като наука вече толко-
ва е разширила своите възможности в областта на ге-
нетиката, фармакологията, биотехнологиите, че фак-
тически много болести са станали лечими, дори тези, 
за които днес говорят, че са нелечими. Освен това, съ-
временната медицина позволява да се борим дори с 
такива заболявания като старостта. 

Анастасия: Удължаването на биологическия живот 
над видовия предел, тоест удължаване на живота за 
продължителен срок?! Да-а-а, резултатите от ваши-
те уникални експерименти не мога да забравя и до 
днес! 

Ригден: Е, аз не говорех за това, а за възможностите 
на съвременната медицина…

Анастасия: Признавам си, бях поразена от вашите 
научни изследвания по тези въпроси, особено експе-
риментите за удължаването на живота на лаборатор-
ни животни. При това се удивих от това, как при из-
готвянето на този препарат сте използвали прости, 
достъпни за масова употреба съставки. И тогава на-
шият общ познат нарече това шеговито – хронопро-
тектор! Както се казва, във всяка шега има доза ис-
тина. Вашия експериментален препарат действител-
но е защита от времето. Резултатите от вашия експе-
римент всъщност доказват, че човекът днес може ре-
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ално да удължи живота си минимум до 200 години, а 
максимум отчитайки функционалните възможности 
на човешкия мозък – до 1000 години!

Ригден: Може, при това без биологическо стареене. А 
какъв е смисълът?! Където се вижда прекия път, ка-
къв е смисъла да се минава по кривия. 

Анастасия: Доколкото си спомням, лабораторните 
животни в началото на експеримента имаха биоло-
гическа възраст над средната, равна на продължи-
телността на човешкия живот от 65 години. А само 
след няколко месеца, вследствие на общата регенера-
ция на организма, след още само три повторни прие-
ма на препарата, биологическата възраст на лабора-
торните животни съответстваше на човешките 35-40 
години, и най-важното е, че състоянието им се запа-
зи на това ниво до извеждането на животните от екс-
перимента. 

Ригден: Да, животните бяха извадени от експери-
мента, когато тяхната реална възраст превиши в два 
пъти възрастовия еквивалента на един човешки жи-
вот… И какво от това?

Анастасия: Това е повече от 200 години от гледна 
точка на човешката възраст! А ако животните про-
дължаваха да получават тези, така да се каже „хро-
нопротектори“ и след това, то е можело да живеят и 
много повече.

Ригден: Безусловно… Ако правиш заключения за чо-
века, то ще ти кажа следното. Ако човек доживее дори 
до преклонна възраст (не говоря за юношеска), и за-
почнат да се употребяват тези лекарства, то органи-
зма ще се подмлади до средната възраст и в такова 
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състояние ще пребивава дълго време. Както показа 
експеримента, повече от 200 години и при това без 
стареене, запазвайки през целия си живот една сред-
ната възраст на своето тяло. Естествено, за безсмър-
тие на материалното тяло изобщо не говорим, защото 
всяка материя е смъртна. Но значителното удължа-
ване на биологическия живот на човека отвъд видо-
вата граница е напълно възможно, при това по нау-
чен път. Никакви магии няма тук, а само обикновени 
знания. В крайна сметка в основата на използвания 
от мен препарат е била междуклетъчната матрица…

Анастасия: Това, което вие на практика доказахте 
е, че междуклетъчната матрица, като уникално меж-
дуклетъчно вещество, играе изключителна роля в ре-
генерацията на клетките на организма, както и на 
продължителността на живота отвъд видовата гра-
ница, това е поразително! Днес на науката е извест-
но, че молекулярно увреждане на структурата на 
междуклетъчната матрица не само е съпътствано от 
стареенето, а също така се явява и причина за много 
тежки болести. 

Ригден: Естествено, дори незначителни изменения 
в структурата на междуклетъчната матрица способ-
стват за развитието на различни видове патологии! 
Една от основните причини за стареенето се явява 
нарастващото в организма молекулярно изменение, 
предимно в структурата на междуклетъчната матри-
ца. 

Анастасия: Междуклетъчната матрица в организма 
на човека е достатъчно разнообразна и като цяло до-
бре изследвана. Но за тази разновидност на първооб-
раза на междуклетъчната матрица, която вие оп-
ределихте, скрита в ембрионалната хорда, като та-
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кава, никой в проучванията си не е обръщал особе-
но внимание. 

Ригден: Има една древна мъдрост, която гласи: при-
чината за всеки край се крие в началото.  

Анастасия: Това е факт! Това, което се случва в све-
та на науката предизвиква най-малкото недоумение. 
Все пак учените, изучаващи проблемите на герон-
тологията, са зациклили на това, че при всеки вид, 
включително и при човека, продължителността на 
живота е генетически предопределена и днес е науч-
но доказано, че потенциала на човека е изчислен само 
на 100-120 години живот. Затова учените концентри-
рат своите изследвания над продължаването на ак-
тивния период на живота на възрастните хора, без да 
се излиза от рамката на тези изследвания. Въртят се 
около стволовите клетки на организма, зацикляйки 
в разработването и продажбата на пептидни препа-
рати. Но след това нищо не се случва. 

Ригден: Мисля, че отговорът е очевиден – защо в на-
стоящото общество, с неговите мощни съвременни 
технологии и световен научен потенциал, няма ре-
ални резултати. 

Анастасия: Не, аз разбирам, че в съвременния свят, 
за съжаление, все повече в главите на хората доми-
нира потребителското отношение към живота и в са-
мото устройство на обществения мироглед има мно-
го какво още да се желае… Но вашите знания и раз-
работки – та това си е епохална сензация! В тях има 
уникални сведения за междуклетъчната матрица, 
за необходимите условия за регенерация на органи-
зма… за особеностите на създаването на изкустве-
на гравитация. Това са все ценни данни за човека, 
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дори за науки като гравитационна физиология и био-
логия! В действителност тази област на познанието е 
на практика бяло петно в науката! Влиянието на гра-
витационното поле, в което ние живеем, не е доста-
тъчно проучено. А какво да говорим за космоса? Ние 
не сме излезли дори отвъд гравитационното после на 
Земята, да не говорим за изучаването на гравитаци-
ята и нейното влияние над човека на други планети.  
Кога хората ще достигнат по експериментален път до 
числените характеристики на въздействието на раз-
личните нива на гравитацията, до разбирането, че в 
човешкия организъм съществува цяла система, реа-
гираща на промяната в гравитацията, а пък за кон-
трол изобщо няма какво да говорим? Колко още сто-
летия ще отнеме това?

Ригден: Какво ще се промени в човека? Друго време, 
друго бреме. И дали хората ще имат това време?

Анастасия: Е, както се казва, по-добре късно, откол-
кото никога! Сега вече има разбиране сред учените 
колко силно зависи функционирането на организма 
от величината на гравитационните сили, как орга-
низма оперативно реагира на понижаването на те-
жестта, намалявайки обема на цялата тази просло-
вута извънклетъчна течност. А работата дори не е в 
това. В края на краищата, вашите знания и резулта-
ти от изследванията са пряко доказателство, че пла-
нетата Земя с нейните гравитационни условия не се 
явява роден дом на човечеството! Може да се каже, че 
ние всички тук сме пришълци! Вашите сведения да-
ват база за теоретични изследвания на гравитацион-
ните условия, при които у човека протича самореге-
нерация в организма и, съответно, продължителнос-
тта на живота се увеличава десетки пъти от настоящ-
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ия… Само какъв пробив ще бъде това за разбиране-
то на света у хората!

Ригден: При сегашната доминация на потребител-
ския начин на мислене в обществото, нека хората по-
добре да си мислят, че са произлезли на Земята от 
маймуните. А тези знания, за които ти говориш, са 
полезни само тогава, когато цялото световно обще-
ство или в краен случай болшинството от него върви 
по пътя на духовното развитие и хората се ръководят 
от Духовното начало. В противен случай тези знания 
са безсмислени! При доминиращо в съзнанието Жи-
вотинско начало у повечето хора, техният живот ще 
си остане все така горчив, като изгасваща свещ: ни 
светлина, ни топлина.

На този етап в това общество тези знания няма да 
бъдат от полза. Освен това, бих казала, те ще бъдат 
пагубни, защото увеличението на продължителнос-
тта на живота на хората (дори с 20 години) ще увели-
чи числеността на населението на планетата. А това 
неизменно ще привлече след себе си както продовол-
ствени така и икономически кризи, отчасти изкуст-
вено създадени от политиците и жреците. Още пове-
че, че трябва да се отчита и нарастващата негативна 
динамика на различните природни процеси на Земя-
та. За това, за да се избегнат всички тези перипетии в 
такова време и да се удължава човешкият живот, пре-
ди всичко трябва да се промени вектора на развитие 
на обществото от потребителски на духовно съзида-
телен, за да може хората по целия свят да се  ръково-
дят от общочовешките морални духовно нравствени 
закони и то не само на хартия, но и на дела. 

Знанието – това е преди всичко отговорност. Ако тези 
разработки попаднат в ръцете на ограничен кръг от 
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хора, това ще доведе до още по-тежки последствия за 
цялото човечество. Само си представи ако някои жре-
ци или политици завладеят тези разработки. А те са 
винаги първите заинтересовани от подобни „проби-
ви“ в науката, за да направят „безсмъртни“ себе си 
и властта на своето Животинско начало. Достатъч-
но е да се вгледаме в историята, от незнайни време-
на представителите на тайните общества са търси-
ли еликсира на безсмъртието. Само, че телесното без-
смъртие безусловно е мит – всяка материя е смъртна 
и тленна. А да се удължи живота за определено вре-
ме е напълно възможно. Изхождайки от това, само си 
представи какво ще бъде, ако 200 години хората, тех-
ните деца, техните внуци и правнуци търпят на сво-
ите вратове някаква си група жреци и политици, ко-
ито няма да остаряват, а в това време народа умира с 
поколения? Да, това неизбежно ще повлече след себе 
си войни и кръвопролития. Отново Животинското 
начало ще управлява чрез човешките слабости, една 
материя ще изтребва друга. И какъв е смисъла?

Живота е временен и преминава много бързо, дали 
100, дали 200 и 1000. Но дали човешките мъки и не-
говите душевни страдания ще спрат? А после ще се 
наложи да се отговаря за всички тези изминали го-
дини, за всичко това, което си сътворил в себе си за 
тези мигове. Този, който реално се е докоснал чрез 
своите дълбочинни чувства с духовния свят на Бог, 
разбира колко този илюзорен материален свят е кре-
хък и краткотраен. Лично аз не бих удължил нито с 
минута определения за мен живот в този материален 
свят и в това тленно тяло с неговите вечни проблеми 
и желания. 

Анастасия: Това си е така. Но това разбират тези, 
които имат личен духовен опит. А повечето хора не 
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могат дори да контролират себе си, своето Животин-
ско начало. Струва ми се, че когато хората живеят 
по-дълго, ще имат повече възможности да се разбе-
рат по-добре в себе си. Няма да бързат толкова, както 
сега, препускайки в галоп, правейки толкова много 
грешки, живеейки по шаблони, както всички остана-
ли, и чак към края на живота си да разберат, че всич-
ко това е било празно и не заслужаващо внимание-
то им. Те ще имат време да изучават, разбират и ус-
вояват Знанията, да се развиват духовно и осъзнато, 
взимайки поука от грешките си в миналото. Та това 
може да се разглежда, като шанс за духовно развитие 
и достигане на сливането на Личността с Душата и 
изход зад пределите на материалния свят!

Ригден: Да, за човека това може да бъде шанс, но 
само тогава, когато обществото промени своите ша-
блони, своят потребителски начин на мислене. А в 
това няма нищо сложно. Трябва просто човек да раз-
бере своята истина и духовна същност. Тогава той 
ще съумява да извършва реални промени в живота 
на обществото и да пробуди обкръжаващите го хора. 
В това отношение дори един човек в полето е Войн 
и може да направи много полезни неща! Всеки има 
много „роли“ в своя живот, които му дават възмож-
ност да общува с различни хора – родители, роднини, 
съседи, приятели, специалисти, спортисти, студенти, 
работници, ръководители, обществени дейци, „жите-
ли“ на интернет и т.н. А с колко хора вече се е сблъс-
кал в своя живот – приятели от детството, съучени-
ци, колеги, партньори, далечни роднини, случайни 
познати. Това си е цяло мини общество, хора, с които 
се е запознал в своето минало и тези, с които общува 
в настоящето. А това означава, че може да направи 
промяна навсякъде – както в работата си, така и вкъ-
щи, както сред своите познати, така и сред непозна-
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тите му хора, независимо от техния национален, со-
циален или религиозен статус. У всички тях, на пръв 
поглед различни Личности всъщност има много общи 
неща. Всички ние сме хора, всички страдаме еднак-
во от проявлението на Животинското начало, еднак-
во се радваме на истински духовните прояви, защо-
то всички ние тук сме временно и „на гости“ в този 
материалния свят.  

Анастасия: Да, вие сте прави. Няма нищо сложно в 
това да усъвършенстваш себе си духовно, да живееш 
с духовния свят, да прилагаш тези Знания на прак-
тика и да започнеш да живееш по човешки в обще-
ството, както се полага на истинския Човек, а след 
това да предаваш тези Знания по-нататък.

Като се огледаш наоколо какво се случва в религи-
ите и в световната политика. Виждаме толкова мно-
го различни вероизповедания и практически всички 
призовават човека да се грижи за духовната чисто-
та и нравствените ценности. Но в реалността, и това 
вече не е тайна, по-голямата чат от служителите на 
всевъзможни култове се ръководят от своите меркан-
тилни интереси и формират в хората потребителско-
то мислене, още повече затягайки човека в примката 
на материята и отнемайки духовната основа изпод 
краката му. Накъдето и да погледнеш – навсякъде 
подмяна. Жреците експлоатират тълпите вярващи, 
както фермерите дойните крави, измолвайки техни-
те материални средства под всякакви предлози. Без 
да се гнусят от нищо, използват властта над паството 
за усилване на своето политическо влияние, естест-
вено, за користни цели. 

Вече не говоря за политика. Резултат от въздействие-
то на Животинския разум за обществото посредством 
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тази сфера на действие, свързана с властта и упра-
влението, е налице. В обществото са станали естест-
вени егоизма, алчността, принципа „човек за човека е 
вълк“. Народите се разделят на социални групи, пар-
тии, религии, биват принуждавани да се конфронти-
рат, воюват, убиват един друг в интересите на сво-
ите вождове, използващи един и същ древен метод 
за управление на масите – обещанията. Ясно е как и 
защо политиците активират агресия в световното об-
щество, но печално е това, че самите хора поддържат 
това. И това в такъв момент, когато е необходимо точ-
но обратното – консолидация на цялото световно об-
щество в името на оцеляването на човечеството като 
вид, имайки предвид динамичния ръст, честота и ма-
щаб на природните катаклизми, а също така и про-
блемите, с които ще се сблъска човечеството в близ-
кото бъдеще. 

Ригден: Да, ако обществото не се промени, то чове-
чеството просто няма да оцелее. В периода на глобал-
ни промени заради агресивната активация на Живо-
тинското начало, хората (подчиняващи се изцяло на 
Животинския разум), както всяка друга разумна ма-
терия, просто ще се борят еднолично за оцеляване, 
тоест народите ще се изтребват един друг, а тези, ко-
ито останат живи, ще бъдат унищожени от природа-
та. Наближаващите катаклизми могат да се прежи-
веят само с обединението на цялото човечество и ка-
чественото преобразуване на обществото в духовен 
смисъл. Ако със съвместни усилия хората все пак ус-
пеят да променят посоката на движение на светов-
ното общество от потребителския начин на живот в 
посока истинското духовно развитие с доминиращо 
в нея Духовно начало, то човечеството има шанс да 
преживее този период. Нещо повече – и обществото, и 
бъдещите поколения ще успеят да преминат в качест-
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вено нов етап от своето развитие. Но всичко това за-
виси от реалния избор и действия на всекиго в насто-
ящия момент! И най-вече, много умни хора на плане-
тата разбират това, виждат предстоящата катастро-
фа и обществен колапс, но не знаят как да противо-
действат и какво да направят срещу това. 

Анастасия: Така че какво трябва да се направи, за 
да се промени обществото тук и сега? С какво да за-
почнем?

Ригден: Трябва да започнем с най-простото, със са-
мите себе си. Когато човек започне да разбира сми-
съла на своя живота, смисъла на духовното разви-
тие, тогава той ще започне да се променя качестве-
но. А ако тези знания бъдат достъпни на много хора 
на Земята, то и обществото като цяло рано или къс-
но ще се промени, а значи, вектора на движение на 
човешката цивилизация като цяло ще бъде съвърше-
но различен. 

Анастасия: На съвременния човек, заплетен в тво-
ренията на човешкия ум (в множеството съществу-
ващи религии, техните концепции и догми) в дейст-
вителност му е много трудно да достигне духовната 
същност, смисъл, истинската причина, заради коя-
то съществува в този свят. Усложнена е простата Ис-
тина, затова и смисъла остава неразбран. Разбира 
се, днес на всеки човек са достъпни множество ин-
струменти: духовни практики, молитви, медитатив-
ни техники и така нататък. Крайна цел е ясна – ду-
ховно освобождение. Но общата основа, чрез която се 
достига това висше духовно състояние, е загубена. А 
инструментите сами по себе си не дават разбиране-
то за първоосновата. Тя е заключена в съзнанието и 
дълбочинните чувства на Знаещия, който работи над 
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себе си с помощта на тези инструменти. Не бихте ли 
могли да споделите с хората за Изначалната Истина, 
в какво се заключава смисъла на духовното разви-
тие на човека?

Ригден: Смисъла на духовното развитие на чо-
века е в неговата качествена вътрешна промяна. 
Това предполага на първо място не просто възста-
новяване във всеки преживян ден вътрешния духо-
вен диалог с Бог посредством своите дълбочинни чув-
ства и своята искрена любов към Него, но и да се жи-
вее с това тайнство. Човекът всъщност тъгува за та-
къв чист вътрешен диалог с Бог. В детството тази 
дълбока потребност се проявява най-силно, докато е 
още свежа паметта от прераждането. Човекът усеща 
този дълбок чувствен контакт чрез своята Душа, кой-
то външно може да се проявява във вид на детска ис-
крена радост и всеобхватна, чиста любов към всич-
ко и всички. Затова и се смята, че децата са по-бли-
зо до Бог, отколкото възрастните. Новата Личност е 
все още чиста и свързана с Душата чрез своята искре-
ност и вяра, а тя от своя страна таи надежда за спа-
сение към новата Личност. Защо на човек в продъл-
жение на по-голямата част от живота му се струва, че 
най-доброто тепърва предстои. Всъщност в минути-
те на проявление на своето „искрено щастие“ малкия 
човек преживява дълбоки чувства на съприкоснове-
ние със своята духовна природа, вниманието, любо-
вта и грижата на Бог за неговата Душа дори и в таки-
ва тежки за нея условия на заточение в тялото. 

С времето новата Личност започва да възприема и 
познава заобикалящия я свят, и това чувствено об-
щуване се пренася в общуването с близките хора: 
с майката, бащата, роднините. В съзнанието се за-
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крепват първичните външни зрими образи, благо-
дарение на преживяваните по това време дълбочин-
ни чувства на искрена любов, изходяща от Бог. По-
следното е свързано изключително с вътрешния свят 
на човека, с това безсловесно, истинско събеседване 
с Бога в Любовта Му. Защо у нас остават най-топли-
те спомени именно от детството, например, за майка-
та като всемогъщо,  любимо същество, за което няма 
нищо невъзможно в този свят. Но пораствайки ние 
вече гледаме на нея с други очи като на зряла жена 
със своя съдба. 

Когато тялото започва да узрява, а новата Личност 
все по-често извършва избор в полза на Животин-
ското начало, човека поради своята непросветеност 
загубва този незрим чувствен диалог с Бога. Въпре-
ки че душата не престава да му „почуква“, да подава 
своите сигнали. В човешкият живот се появяват об-
стоятелства, които по един или друг начин го призо-
вават да се върне към този успокояващ за Душата ди-
алог с Бога. Но ръководейки се от мислите на своето 
Животинско начало, сам се отказва да чува и да бъде 
чут от Духовно си начало, което е самата Душа, про-
водяща Божията любов. 

По това време Животинското начало подменя това 
живо общуване със себе си. Личността, наблюдавай-
ки за своите мисли, при желание може ясно да про-
следи този процес. Той започва с това, когато човек 
отвличайки се към мисли от Животинското начало, 
или, както са казвали в древността, „дава енергия-
та си на вятъра“, загубва диалога с Този, Който е Ве-
чен, Този, Който се явява неговия най-близък. В този 
момент човек започва да чувства вътрешна само-
та. А в последствие настъпва подмяната, търсей-
ки външното общуване с тези, които са сами, как-
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то е сам и той, тук, временен и представляващ прах 
от прахта, или изцяло поддавайки се на мислите на 
своето Животинско начало, започвайки да разговаря 
„със самия себе си“. Но това общуване качествено се 
отличава от духовния Диалог с Бог. В него изчезват 
чувствата на искреност, душевна чистота и се появя-
ват чувства на обида, горделивост, завист, егоизъм. 

Това са най-радикалните подмени от доминиращото 
в съзнанието Животинското начало. И те произли-
зат от това, че човек престава да разбира самия себе 
си, своята духовна природа, съставляващия истин-
ски смисъл на своя живот. Неговата земна самодос-
татъчност изкривява разбирането за силното дълбо-
ко желание на Душата да се освободи и да бъде неза-
висима от материята, освобождавайки се от нейния 
плен. И човек вече не разбира своите истински чув-
ства. Той се заключва от всички в своята крепост на 
егоизма. Започва да изпробва едни или други маски 
образи, предлагани от Животинското начало. В та-
кова състояние неговото мислено общуване вече не е 
към Бог, а към самия себе си. Всъщност той започва 
да слуша и да общува само със себе си, или по-скоро 
със своето Животинско начало, което извършва под-
мяна на вечната Истина с временна илюзия, превръ-
щайки човека в свой проводник. Такъв диалог със са-
мия себе си се превръща в диалог на смъртния човек, 
който го прави злобен и зависим от множество ма-
териални нужди. Той вече не живее чрез Бог, не се 
явява свободен, а открива смисъла на своето жалко 
съществуване в материята (отделяйки жизненото си 
време и внимание за нейното натрупване), в подчи-
нението и в причиняването на страдания на другите. 
А същността на тази подмяна е в това, че самия чо-
век не я забелязва, на него му се струва, че той пра-
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ви всичко правилно и така според „неговото мнение“, 
ще бъде по-добре за другите. 

Но пребивавайки в диалога на смъртния човек, той 
не намира щастие и продължава да се колебае в сво-
ите материални желания като махало. И с течение на 
времето настъпва разбирането, че всичко това е су-
ета на суетите. Той си спомня, че някога в детството 
е чувствал истинска радост, чиста любов и доверчи-
вост, която го е дарила с усещане на потресаваща въ-
трешна свобода. А сега нито искреност, нито чистота, 
нито вяра – всичко е загубено и всеки ден носи само 
скръб на неговата Душата. 

Но любовта Божия не оставя човека дори тога-
ва, когато той забравя за нея. Бог никога не на-
пуска човек, защото Неговата Любов, благодарение 
на душата му е винаги с него. Обаче човек невина-
ги иска да приеме тази Вечна любов и често отлага 
за „после“ съкровеното познание ръководейки се от 
краткосрочни временни желания на смъртната ма-
терия. Но човек не достига до това „после“, има 
само „тук и сега“, в което произлиза истинско-
то движение и избор. Трябва просто да се от-
крием и да се доверим на Бог. Не си струва да гу-
бим ценното време на живота. Веднага щом запо-
чне атаката на Животинското начало, стиму-
лираща чувството на самота, трябва бързо да 
преодолеем в себе си тази земна самодостатъч-
ност и с искреността на дете да се обърнем към 
Бог, разчитайки на Неговата Воля, обръщайки 
се към него така, както умеем, със свои искрени думи 
и мисли, и най-вече, с вътрешните дълбочинни чув-
ства, като към най-близък или родно Същество. Ко-
гато с чувство на дълбоко покаяние човек започва да 
общува със своята Душа, Любовта Божия се преумно-
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жава  многократно вътре в него. Бог влиза в Душата 
и и дава мир. Тя става неизчерпаема вътрешна сила 
за човека. Тя възражда в него духа на вярата, предос-
тавя възможност за осъзнаване на получения опит и 
дава възможност да погледне с нови очи на своя жи-
вот. Човека открива дара на разбирането: той е в Лю-
бовта, като е в Бога и Бог е в него. Той има какво да 
каже на Бог и има силата на искреността и вярата да 
почувства Неговия духовен отговор. И този Диалог 
между двамата любящи е безкраен, защото Бог е об-
щуване в Любов. Човека разбира, че пребивавайки в 
това общуване, одухотворение и единение с Бог, има 
реален истински живот. Тази тайна, е във всеки от 
нас, тя се случва, когато я приемаме и се откриваме 
пред Бог в своите искрени чувства. 

Ако човек разчита на своята самодостатъчност, той 
сам затваря Вратата на своята Душа и изпитва вечна 
самота, независимо от това, колко близки хора, при-
ятели и роднини го обкръжават. Но ако Вратата на 
Душата е отворена за общуването с Бог, човек никога 
не е сам, защото винаги събеседва с Него. Когато въз-
обновява това вътрешно общуване с Бог, у човека се 
появява трезво разбиране за своите ограничени въз-
приятия за живота, виждайки го само от части. Бог е 
единственият, който вижда живота на човека в него-
вата цялост. Идва разбирането, че дори най-тежкото 
страдание се явява това обстоятелство, което всъщ-
ност извежда на пътя за общуването с Бог, възобновя-
вайки загубената духовна връзка. Защото Бог вижда 
изкушенията пред човека и негови възможности за 
вътрешна духовна промяна. Затова Бог дава такива 
обстоятелства, благодарение на които човек придо-
бива опит и разбиране на своя избор, възможност да 
възстанови общуването си с Него, което накрая спо-
собства за сливането на Личността с Душата и пота-
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пянето в духовния свят. Но избора как човек да живее 
винаги остава за него, с какво да живее: със смъртна-
та горделивост или с вечната благодат. 

Духовните практики способстват за усъвършенства-
нето на човека в този Диалог с Бог на дълбоко чувст-
вено равнище, там, където цари чистота на намере-
нията. Те като проводници създават условия за съе-
диняване на Личността с Душата, обогатявайки въ-
трешния свят, запълвайки го със Знания и сила, чис-
тота на чувствата, произлизащи от духовния свят. 
Духовните практики – това са инструменти, с по-
мощта, на които човек започва да разбира качестве-
но другия свят и да осъзнава своето близко родство 
с него. Те съпровождат Личността от първата крач-
ка на познанието до съвършения преход в духовния 
свят, от желанието да се променим до разбирането 
на необходимостта за постоянно пребиваване в Бога. 
Това е начин на живот. Това е път към Вечността. 
Това е като глътка чист въздух, вода, светлина и ду-
шевна топлина, това е радост от покаянието и щас-
тие от пребиваването в Божията Любов. 

Пристъпвайки към работата над себе си, с усвоява-
не на духовните практики, човек след известно вре-
ме често ги захвърля, изпада в обезсърчение, неже-
лание, леност, измисляйки си оправдания отвличай-
ки се от Диалога с Бог. Но когато се появи такова със-
тояние, то си струва да се замислим, кой не допус-
ка общуването ви с Бог? Кой създава мислени пре-
пятствия и илюзорни прегради в твоето съзнание? 
Кой те заставя да мислиш, че делата в този временен, 
мигновен свят са по-значими, отколкото главното в 
твоя живот – духовно спасение във Вечността? Кой 
не желае да вървиш по духовния път?  Отговорът е 
един – Животинското начало. Затова, когато се поя-
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вява явна съпротива във вид на мързел, нежелание, 
оправдания, е необходимо да събереш два пъти по-
вече сили и да започнеш духовна работа над себе си. 
Трябва тъкмо обратното, да увеличиш двойно време-
то за медитация, да се потопиш още по-дълбоко в сво-
ите чувства, още по-настойчиво да чукаш на врата-
та на духовния свят и да възстановиш своя спасите-
лен, искрен Диалог с Бог. Трябва като минимум, поне 
два пъти на ден да се извършват духовни практики, 
а в ежедневието да не се губи връзката с вътрешния 
свят, с Душата, с усещането за присъствието на Бог. 
И тогава това ще стане не просто начин на живот, а 
ще се превърне в духовен път, който с всяка крачка 
ще те приближава към Вечността. 

Живеейки в Бог, човек вече няма вътрешни конфли-
кти със самия себе си, изчезва желанието за лични 
молби, изпълнени със страх и грижи от материалния 
свят, защото разбира същността на произхода им от 
своята земна самодостатъчност. Тогава той спира с 
опитите да разбере с ума си къде действа Бог и къде 
не, защото всичко това той започва да чувства и Знае. 
И това знание произлиза не от ума, а от дълбочинни-
те чувства на Душата. Човек вярва с ума си, а Знае с 
Душата. Той започва да  съсредоточава своя вътре-
шен живот единствено на Душата, защото чрез нея 
той познава Бог и безкрайния духовен свят, който се 
явява негов истински роден дом. Човек придобива ця-
лостност със своята Душа. В него не остават места за 
лошото, защото започва да живее със света на Бог с 
умиротворението от допира си с Него. 

И това общуване се осъществява постоянно. Във въ-
трешния живот на човек вече няма нищо, освен Бог, 
и Душата с цялата си чистота стои пред Него. Това 
общуване се явява тайна между двама любящи. Чо-
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век чувства присъствието на Бог и Го обича, стреми 
се към Него, като обичащ любимо Същество, с което 
жадува вечна близост и безкрайно общуване. С вре-
мето той получава реално разбиране не само за по-
стоянното присъствие на Бог в него, но и Неговото 
присъствие навсякъде и с всичко, в целия обкръжа-
ващ свят. Осъзнава, че Бог се явява всичко за все-
ки. Така встъпващия в диалог с Бог скоро се проме-
ня, придобива ново разбиране и различен поглед над 
света. Но най-важното е, че Личността при своя жи-
вот, благодарение на такова самостоятелно общуване 
с Бог, започва да пребивава в Неговия духовен свят, 
постигайки това състояние на сливане с Душата, ко-
ето в различните религии се нарича различно: Свя-
тост, Нирвана, Висше съединение с Бог и така ната-
тък. Това състояние в същност е самата свобода, ис-
тинското съществуване, към което се стреми човек 
през целия си живот. 

Анастасия: Благодаря ви от името на всички хора, 
които понастоящем жадуват за духовно прозрение! 
Това разбиране действително отваря очите за истин-
ската същност на духовното развитие на всеки чо-
век!

Ригден: Не благодарете на мен, а на Него, защо-
то проводника просто безропотно предава Неговата 
Воля и Неговата Мъдрост!

Анастасия: БЛАГОДАРЯ! Да, всичко това не ще 
опише с думи, има само искрени чувства! За много 
хора, които жадуват за Истината, това е истинско ду-
ховно прозрение, откровение как качествено да про-
меним себе си.



782

Ригден: Важно е хората да разберат, че в техния еже-
дневен живот ключов момент е вниманието. Това, 
на което човек отдава своето внимание през живо-
та си (мисли, предпочитания, желания), това и полу-
чава. Живота, в своето истинско проявление, е 
информационен обмен, който далеч не се ограни-
чава с низкия спектър на видимите и слуховите чес-
тоти, които човек отчасти възприема в триизмерния 
свят. Аз вече разказах за образния пример на инфор-
мационните блокчета, как информацията е нався-
къде и присъства във всичко. Тя съществува отвъд 
времето и пространството, защото образува всичко, 
включително времето и пространството. Информа-
цията постоянно въздейства на индивида, но само то-
гава, когато той започне да и отделя внимание, тоест 
да извършва своя избор, информацията започва пъл-
ноценно да работи в него, съгласно своята програма. 
Тоест осъществява се задействане на структурите на 
човека не само чрез триизмерния свят (например съз-
нание, подсъзнание), но и от общата му енергийна 
конструкция. Личността незабелязано за себе си за-
почва да живее с тази информация и тя става част 
от нейната реалност. Затова и човек чрез своя избор 
твори своята съдба, отделяйки внимание на една или 
друга информация. Давайки и сила посредством сво-
ето внимание, всъщност той дарява с живот заключе-
ната в нея програма, която преобразува неговия жи-
вот в една или друга реалност.

Анастасия: Да, това е много важен за разбиране мо-
мент, как човека става проводник на Волята на Жи-
вотинския разум или на Волята на Духовния свят. 
Работата е в постоянния избор. В коя информация 
(програмата на чия Воля) човек най-вече влага си-
лата на своето внимание, тоест става проводник на 
тази Воля. Проблема на съвременното човечество е в 
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това, че много хора не разбират себе си, затова леко-
мислено отдават своето внимание на външния, но не 
и на вътрешния си свят. 

Ригден: Основната съставна част при човека, около 
която е устроена цялата му конструкция, е Душата, а 
Личността в тази конструкция се явява модул за ду-
ховна, качествено нова трансформация на тази сила. 
Между другото, думата „модул“ в превод от латински 
(„modulus“) означава „малка мярка“. С други думи, 
първоосновата на човека – е неговата духовна съста-
вляваща. Замисъла при създаването на човека като 
разумно същество с духовна първооснова е заключен 
в неговото духовно преобразуване чрез съхранението 
на правото на избор и творчество в условията на ма-
териалния свят представляващ истински проводник 
на силата на Духовния свят.

Действително много хора в съвременния свят не раз-
бират себе си, своите истински възможности и съ-
ществуващите в тях колосални духовни сили, зато-
ва и не разбират как да променят живота си и този 
на обществото, за да ги подобрят качествено. Те дори 
не разбират какво всъщност представлява истинския 
живот, истинското щастие. Хората се опитват да за-
местят дори вътрешния духовен празник на общува-
не с Бог, докосването до духовния свят, който чрез 
дълбочинните чувства изпитва човек по време на из-
пълнение на духовни практики, с външни обичаи и 
празници, измислени от човешкия ум. Но забавното 
е, че човека със същата голяма надежда очаква този 
празник. А когато празника свърши, той всъщност го 
опустошава, превръща го в „сирак“, измамен от емо-
циите, защото човек подсъзнателно е очаквал не зре-
лище и задоволяване на плътта, а връзка с дълбо-
чинните чувства, която така и не се е случила. Това 
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се случва, защото истинския духовен празник (кой-
то човек изпитва всеки път, докосвайки се с духов-
ния свят) е подменен с обикновена театрална поста-
новка от ума с асоциативни външни материални де-
корации. 

Много понятия в човешкия живот са подменени с ус-
тановките и програмите на волята на Животинския 
разум, защото самите хора често избират мислите и 
желанията от Животинското начало, концентрирай-
ки върху тях своето внимание и жизнена сила. Про-
блема на хората е в това, че, извършвайки своя избор 
и превръщайки се в проводници и изпълнители на 
Волята на Животинския разум, даже без да разбират 
това, считат, че Животинския разум като такъв не съ-
ществува. Той е невидим за техните очите, за разли-
ка от физическото им тяло и обкръжаващия ги три-
измерен свят. Такива хора подценяват неговата мощ, 
не разбират възможностите му за управление на чо-
вешкия разум и най-вече – стремежа му към тотал-
на материализация на съзнанието на хората в цялото 
човешко общество. А последното тотално ще направи 
хората проводници на Волята на Животинския раз-
ум, което значително ще увеличи неговите сили. 

Ресурса на жизнената сила на човечеството и него-
вите възможности, свързани с наличието на „вечния 
двигател“ (Душата) в конструкцията на всеки човек, 
е изключително значим за Животинския разум. На 
умните хора им е достатъчно да погледнат събития-
та от последните столетия – колко рязко се е увели-
чила числеността на населението на планетата, как 
за две столетия са се развили всички технологии, ко-
ито на първо място имат за цел да обезпечат масова 
комуникация на хората на планетата, тоест да обеди-
ни всички в единно информационно поле. При това 
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колко интензивно в целия свят се налага потребител-
ския начин на мислене, как възниква явния уклон на 
цивилизацията към материята. Това не е нищо дру-
го, освен подготовка на Животинския разум за тота-
лен контрол над човечеството и използването на си-
лите и ресурсите му в своите цели, които могат да бъ-
дат даже не свързани с триизмерния свят. В негова-
та власт има измерения по-високи и по-интересни в 
сравнение с гъстонаселения материален свят, където 
даже незначителни изменения повличат след себе си 
глобални промени в по-нисшите измерения, привеж-
дащи към определен резултат за попълване на сили-
те на Животинския разум. А последното е необходи-
мо за оцеляването на Животинския разум, зависещ 
от материята за продължение на своето временно съ-
ществуване в противодействие на големите сили – 
силите на Аллат. И Животинския разум няма да пес-
ти усилия за това, ще действа с цената на всички въз-
можни жертви във вид на колективни и индивидуал-
ни разуми, подвластни на неговата Воля. 

Така че на хората им предстои да се замислят сериоз-
но на какви граници стои сега световното общество, 
чия Воля безгласно въплъщават в живота, и как-
ви последствия очакват както всяка индивидуална 
Личност, така и човешката цивилизация като цяло. 
Днес за човечеството, както и за всяка една Личност, 
е много важно да се пробудят духовно, да се обединят 
на духовна основа, за да се замени знака „минус“ с 
„плюс“, използвайки подготвената от Животинския 
разум техническа база за духовни цели. Резултата 
няма да почака. В невидимия свят подобни решения 
и действия на обединеното човечество са способни 
да спрат стремително нарастващите събития подоб-
но вихър с формата на обратна свастика. Благодаре-
ние на което хората ще успеят не само да предотвра-
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тят наближаващите събития, които трябва да се слу-
чат съгласно програмата на Животинския разум, за-
страшаващи по този начин цялото човечество, но и 
да обърнат посоката на вихъра на събитията в посо-
ка на правилната свастика. Последното не е нищо по-
вече от задействане на съзидателната сила Аллат и 
съответно сътворение на качествено друго бъдеще за 
цялото човечество. 

Анастасия: Да, разбирам за какво говорите, реал-
ните възможности на човека, както и на цялото об-
щество, не се ограничават от триизмерния свят. Но 
за да стъпи обществото на качествено ново ниво на 
разбиране, хората трябва да се научат да контроли-
рат своето Животинско начало и да живеят чрез ду-
ховно преобразуване. 

Ригден: Съвършено вярно. За това съществува ос-
новната база на изконните Знания: започвайки от 
предишните ти книги и стигайки до тази. Те са на-
пълно достатъчни, за да може човек не просто да се 
пробуди духовно, но и работейки над себе си, самос-
тоятелно да достигне до духовното сливане на своя-
та Личност с Душата. Разбира се, предвид това, че 
хората ще се занимават реално със своето самоусъ-
вършенстване, и не изопачат тези Знания, а вървят 
по тях като по карта, разширявайки своя кръгозор на 
познания за света, духовно ориентирайки се в този 
бушуващ океан на материалния свят.

Знанията спохождат човека на важен етап от неговия 
живот, даже, без да го осъзнава, но му се откриват 
тогава, когато човек започва да се променя духовно 
и стане  достоен да ги приеме. В противен случай те 
няма да са му от полза. Важно е доколко човек усво-
ява вече получените Знания, колко значими са про-
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мените в неговия вътрешен духовен ръст, какви ще 
бъдат последствията от това в обществото. Тъй като 
следващото ниво на Знания – е възможност за хората 
да извършат духовна промяна във висшите измере-
ния на материалния свят, които, както вече казах, са 
способни да променят глобално низшите измерения. 
А това е огромна отговорност, това е сблъсък със си-
лите на Животинския разум, който не се предава лес-
но. Това, ако искате, е задействане на „свръхестест-
вени сили“ или, както по-рано са го наричали, изку-
ството на „висшата бяла магия“, а хората, непосред-
ствено противопоставящи се на силите на Животин-
ския разум, които са се борели от другата страна на 
реалността, са наричани Хелиари.

Анастасия: Да, за съжаление, днес повечето хора не 
разбират елементарните духовни неща. А тези, кои-
то получават тези Знания, дори не бързат да се про-
менят, живеейки по своите стари шаблони, свързани 
със системата на Животинския разум. Все още у хо-
рата няма твърдо желание да живеят и творят от сво-
ето Духовно начало. Това е видимо и по ситуациите 
от живота. Например, човек, прочитайки тези кни-
ги и докосвайки се до Истината, бързо се въодушевя-
ва, в него пламва желание за работа над себе си, да 
извършва духовни промени в живота си. Но след из-
вестно време, той отново насочва вниманието си вър-
ху битовите проблеми и грижи от материалния свят и 
неговото духовно желание бързо изгасва. Системата 
на Животинското начало отново взима превес в него-
вото съзнание, въпреки че Душата на човека страда 
безмерно от това животинско потисничество. 

Ригден: Човекът, който живее с тайни желания от 
своето Животинско начало, е духовно слаб. Затова 
при съприкосновение с Истината той се разгаря като 
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кибритена клечка, но и бързо изгасва, защото няма 
духовни опори нито в себе си, нито в обкръжаващото 
го общество. Но ако човек има твърдо намерение да 
излезе от властта на своето Животинско начало, то-
гава той трябва по-често да се връща към източника 
на Истината чрез книги, които му помагат да прена-
сочи вниманието си и да излезе от стесненото състо-
яние на съзнанието. Освен това, той трябва да разби-
ра, че на първите етапи от духовно му развитие ос-
новна роля ще играе общуването с единомишленици. 
Това е духовна взаимна подкрепа, важна особено за 
тези, които са в началото на пътя. 

Спомни си как подобно общуване във вашата ком-
пания в началото на духовния ви път помогна не 
само да преодолеете неувереността в себе си и сво-
ите сили, но и своевременно да се противопостави-
те на скритите атаки на Животинското начало. Ра-
ботата е там, че на първия етап на пробуждане на 
човека, в неговата глава често се случва елементар-
на бъркотия, шаблонни подмени, вследствие на кое-
то се появява неразбиране от къде идва проявление-
то на неговото Животинско начало и от къде Духов-
ното начало. В колектив на единомишленици, общу-
вайки с други хора, човек по-бързо и по-лесно започ-
ва да разбира себе си. Естествено е в началото хо-
рата да се страхуват да „издадат“ тайните на свое-
то Животинско начало, още повече в колектив, как-
то се казва, публично да оголиш своите проблеми, но 
затова охотно слушат тези, които имат смелостта да 
го направят. И когато човека „отстъпи“ от позиции-
те на своето Животинско начало, всъщност той бло-
кира неговите вратички, тоест възможността за тай-
ни действия. Освен това колектива не просто изслуш-
ва човека, но и споделя своите аналогични ситуации 
и способи за решенията им. По този начин човек по-
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лучава не само духовна подкрепа от единомишлени-
ците, но и помощ чрез съвети, които разширяват не-
говите знания и опит. 

Такава практика съществува отдавна. Например, 
при ранните християни е била разпространена прак-
тиката на така наречените публични изповеди в мал-
ките общини. Това е задушевна беседа с приятели, 
която носи духовна полза за човека. Е, а когато е била 
създадена институцията за управление на масите – 
религията, то много неща са се обърнали с краката 
нагоре. 

Анастасия: Да. Официалната практика на изповед 
за всички вярващи на „разумна възраст“ е била въ-
ведена в християнството в 1215 година с решение на 
IV Латериански Събор. Разбира се, на него е бил при-
ет цял комплекс от мероприятия за борба с ереста (в 
това число и създаването на инквизицията) с цел ук-
репване на авторитета на Църквата, включени в ре-
формите и разработка на свода на „каноническото 
законодателство“. Това е бил отговорът на Църквата 
на разпространените масови „еретически движения“ 
в началото на XIII век – катари, албигойци, валден-
си и така нататък. Вината на последните е била само 
в това, че хората са искали да знаят Правдата за ис-
тинското Учение на Христос и са започнали да я тър-
сят, като се развиват духовно без посредници. 

Така, по случая с приетата в религията практика на 
изповедта. На вярващите им се е вменявало да я из-
вършват не по-рядко от един път в годината. Изпо-
ведта се е състояла в това, че вярващият е бил длъ-
жен да признае своите грехове пред свещеник, кой-
то на свой ред от името на Исус Христос, чрез специ-
ално установени от църквата „разрешителни думи“ 
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е опрощавал тези „грехове“. И това се е считало за 
необходимо условие за получаването на „божестве-
но опрощение“, тъй като е било установено, че без из-
повед човека не се допуска до „светото причастие“, а 
без него човек нямало да достигне до своето спасение, 
така както според църковните догми „причастието е 
обединение с Христос“, „благодатно приемане на ду-
шата към вечния живот“. В противен случай човек 
бил прогонван от религията, плашели са го с това, че 
ще му бъде отказано правото да бъде погребан спо-
ред християнския обичай и така нататък.

Разбира се, разликата е съществена. Едно е, когато 
човек сам се стреми към самоусъвършенстване, ра-
боти над себе си, към общуване с единомишленици, 
приятели, иска да получи разбиране вътре в себе си, 
да получи духовна подкрепа и да оказва такава въз 
основа силите си. И съвсем друго нещо е, когато чо-
век е задължен да прави същото под заплахата от от-
лъчване от църквата и обществен тормоз, та още и 
от името на официалната организация – Римокато-
лическата църква, в действителност, в тези времена 
явяваща се институцията на изпълнителната власт. 
Действително всичко е обърнато с краката нагоре, за 
да се покая човек ръководейки се от страха, а но не 
от духовната вътрешна потребност, за да не възник-
не в него дори и мисъл да се занимава с духовно са-
моусъвършенстване.

Ригден: Тъкмо това са и подмените от Животин-
ския разум, които хората не забелязват явявайки се 
проводник, мислейки, че подобни мисли са техни и 
са призвани да затвърдяват тяхната власт и в също-
то време уж способствайки за „духовното развитие 
на населението“. В духовните въпроси обаче насила 
хубост не става, тук е важен самостоятелния избор 
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на човека. На това е построено всичко. И няма лоши 
хора, има просто хора, които не знаят за своите реал-
ни духовни възможности и които страдат от това. 

Анастасия: Известно е, че личното духовно прео-
бразуване на човека неизменно оказва определено 
влияние на обкръжаващото го общество. Вие неедно-
кратно споменахте, че ако духовно пробуждащите се 
хора бъдат болшинство, то и обществото ще се про-
мени. Не можете ли да споделите с хората как да про-
менят качествено обществото, за да излезем от кли-
шето и шаблоните на Животинското начало, потре-
бителския начин на мислене, да се преориентира съ-
временната цивилизация по посока на движение към 
Духовно развитие?

Ригден: Всичко е много просто. Трябва да се създа-
дат условия за принципно нов модел на общество-
то, имайки предвид двойствената природа на 
човека, изключвайки и най-малките възмож-
ности за проява на изкушения от Животинско-
то начало във всички сфери на обществото. 

С какво започва построяването на такова об-
щество? Ако у болшинството хора действително съ-
ществува намерението да създадат цивилизация, ко-
ято би живяла според духовните принципи, то всич-
ко това може да се реши много лесно. Първото, кое-
то трябва да се направи, е да се сложи порядък в ду-
ховното развитие на обществото. В цивилизация, ко-
ято е ориентирана към духовния вектор, тоест пре-
тендира за високо ниво на развитие, не само не тряб-
ва да има разделение на различни религии, а изоб-
що не трябва да има религии, като институция на 
управление на масите, не трябва да има никакви по-
средници между Бог и човека. В такава цивилизация 
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не трябва да има дори близко до явлението нарече-
но жречество, или както и да се казва тази струк-
тура, създаваща религиозни системи, институции 
и различни религии в света. Трябва да има желание 
и конкретни действия на самото общество в създава-
нето на условия за живот за духовното развитие на 
човешката Личност като такава, като базов елемент 
от това общество!

В зората на човечеството са съществували такива за-
чатъци с подобна организация на живота на хора-
та, където се е отделяло голямо внимание на духов-
ния живот на обществото, а материалните проблеми 
са били второстепенни. Вследствие на географски и 
други причини много групи хора, имащи еднакви ду-
ховни зърна на Знанието, съществували изолирани 
един от друг. С времето поради загубата на изконни-
те Знания и постепенното преминаване към страна-
та на Животинско начало, у хората започнало разде-
ление вътре в самите групи, възникнало социалното 
неравенство. Появяването на институцията на жре-
чеството и създаването на различни религии се е ба-
зирало на фундамента на първичните духовни зър-
на на Знанието. Обаче самата система е изградена на 
материалистическата доминация. Фактически това е 
опит на животинския разум напълно да подчини и 
вземе под свой контрол конгломерата на разумната 
материя, който предоставя за него човечеството с не-
говия уникален източник на сила – жизнена енергия, 
предназначена за духовни цели. 

Анастасия: Получава се, че религията като система 
служи на интересите на Животинския разум, въпре-
ки че привлича към себе си маса хора, благодарение 
именно на духовните зърна. Да, ако погледнем цяло-
то многообразие на духовни учения, вярвания и ре-
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лигии у световните народи, изхвърляйки при това об-
вивката на жреческата система и нейната концепция, 
то ще стане очевидно наличието на същите Знания: 
как човека да се придържа към духовния път и да не 
се поддава на съблазните на материалния свят. Прос-
то всички тези зърна на Знанието всъщност са едно и 
също, интерпретирани по различен начин. 

Ригден: Така е, и тези знания нямат религия, това 
може да се намери в различните краища на света, 
при различните народи в различните вярвания. Тези 
Знания способстват естествения процес на духовно 
развитие на човека, независимо от расата, национал-
ността, религиозна или социална принадлежност и 
така нататък. Но жреците, използвайки тези Знания, 
са създали свои религии, които са плод на човешкия 
ум. Особеностите и разликите на една религия от 
друга са измислили само за да разпрострат властта 
си над по-голямо количество хора.

Имало е времена в човешката история, когато са се 
опитвали масово да направят хората атеисти. Един 
вид са се преследвали благородни цели – избавяне на 
човечеството от жреческото иго. Но проблема е бил в 
това, че е оставала доминацията на Животинското 
начало в обществото. Затова вместо „светло бъдеще“ 
в човечеството е започнало формирането на условия 
за поява на още по-лоши форми за доминиране Во-
лята на Животинския разум в съзнанието на хората. 
За новите поколения са били изключени понятията 
Душа и Бог като такива, заменяйки ги с егоистично-
то „Аз“ и материалистичните приоритети в живота. 
Резултатът от такава обработка на човечеството чрез 
Животинския разум е налице – в световното обще-
ство доминира материалистичния светоглед, а съзна-
нието на повечето хора робува на материалистични-
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те шаблони и установки. Днес вярващия в единния 
Бог човек, молещ за спасението на своята Душа, за 
съжаление, се възприема от повечето хора като „ре-
ликва от миналото“, като някакъв чужд за общество-
то елемент, на когото съзнанието е „замотано с ня-
каква религия или секта“, даже ако той самия няма 
никакво отношение към тези организации. 

Защо в обществото днес се е установило такова отри-
цателно отношение към главния смисъл на човешкия 
живот – духовното развитие, Бог и Душата? Защото 
повсеместно се пропагандират и прославят приори-
тети на Животинския разум, насочващи обществото 
към материалистичните ценности и потребителски 
принципи. В главите на хората доминират шабло-
ни за натрупване и умножаване на парите, имуще-
ството, недвижимостта и неограничените права да ги 
съхраняват и предават по наследство. Човек по този 
начин вижда ограничено целта на своя живот, опит-
вайки по този начин да придобие слава не само за 
себе си, но и да я съхрани след смъртта си (поредна-
та подмяна от Животинския разум, така да се каже, 
сурогат на безсмъртието). Индивидуалните желания 
на масите хора се свеждат до стремеж за притежание 
на нещо, да притежават власт в материалния свят, 
превръщайки всичко наоколо, в това число и себе си, 
в своя неразделна собственост. Всичко това не прос-
то показва патогенните признаци на заразяване на 
обществото с методите на Животинския разум, но и 
че човечеството върви към границата на самоунищо-
жението. И ако сега не се предприемат спешни мер-
ки за неговото духовно оздравяване, то утре може да 
бъде късно, защото деструктивните процеси приемат 
необратим характер. Най-важното е осъзнаването, че 
единствено сам човек може да спаси себе си и околни-
те в обществото със своя избор и своите действия. 
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Анастасия: Да,  два вечни въпроса: „Кой е вино-
вен?“ и „Какво да се направи?“.

Ригден: На хората не им е необходимо да губят вре-
ме за търсене на виновните, съжалявайки своето Жи-
вотинско начало или да чакат някой да направи нещо 
за тях. Те трябва сами да започнат да действат, да ста-
нат добър пример за останалите. В обществото хора-
та биват привличани към този, който има Чест, Дос-
тойнство, кой безвъзмездно помага на другите хора, 
живее по Съвест, който действително служи на ду-
ховния свят, игнорирайки материалистичните при-
оритети. Ето такъв човек трябва да бъдеш, на първо 
място работейки над себе си. 

В цивилизованото общество, имащо духовен вектор 
на развитие, всеки човек от детството трябва да умее 
да игнорира мислите от Животинското начало, да 
разбира своята истинска природа, своята енергети-
ческа конструкция и нейните възможности. Той тряб-
ва да знае, че е непосредствено свързан с духовния 
свят, че Бог е един и за общуването с Него въобще 
не трябва да има каквито и да е посредници, това е 
тайнството на двамата: човека и Бога. Необходимо е 
да се създадат такива условия в обществото, където 
новите Личности, навлизащи в този свят, да разберат 
главния смисъл на живота: увеличение на собствена-
та духовна сила, да съблюдават естествените за чове-
ка културно нравствени основи, да проявяват повече 
човечност и доброта в своите мисли, думи и дела, усъ-
вършенствайки се във вътрешната работа над себе си 
и в крайна сметка да спасят своята Душата. 

Трябва да се осъзнават грешките от миналото и да не 
се губят главните духовни ориентири. В съвременния 
свят хората забравят една проста истина: времето на 
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техния живот отлита много бързо. В реализацията на 
своите материални желания те виждат в някаква сте-
пен своята свобода. Всъщност обаче тази свобода е ус-
ловна и илюзорна. В действителност човек не може да 
притежава нищо и никого в материалния свят, даже 
ако завоюва значително пространство, народи и при-
добие много от неговите  богатства. Той се ражда сам 
и умира сам. Този свят за човека е само информаци-
онна илюзия, създаваща условия за потвърждаване 
на неговия доминиращ избор. 

 За Личността в такова качествено ново общество 
трябва да бъдат известни и достъпни различни ду-
ховни инструменти за работа над себе си. Ако човек 
за своето духовно развитие иска да използва допъл-
нително инструменти, например във вида на молит-
ви, духовни практики, медитации и така нататък – 
нека заповяда. Но инструментите – са си просто ин-
струменти. Те като камертон настройват внимание-
то на определена вълна, дават възможност за миг да 
се почувства тази страна, другия свят, света на Бог, 
да получат опит, да сравнят, да разберат разликата с 
този свят, да се докоснат чрез дълбочинните чувства 
до своята Душа, да почувстват нейната сила. Но след 
това човек отново се връща в обикновения триизме-
рен свят, в който отново извършва своя ежедневен 
избор. И ето тук е много важно, какво ще избере той 
и занапред, имайки зад гърба си този духовен опит. 
Ще поиска ли качествено да промени своята приро-
да и да стане Духовно Същество или ще се съблазни 
от временната илюзия на Животинския разум обри-
чайки своята Душа и Личност на дълги страдания? 
Всичко това е резултат от личния избор на отделния 
индивид. Но от избора на всеки човек зависи движе-
нието на цялата цивилизация. Всичко започва с чис-
тотата и искреността на намеренията на всеки човек 
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в обществото, неговия истински вътрешен избор, с от-
говорен подход към своя живот, имайки предвид сил-
но ограничения му срок. 

За да се наведе порядък в обществото и на първо мяс-
то в духовно отношение, е нужно в него да има колко-
то се може повече духовно грамотни хора. Тези, кои-
то се занимават с работа над себе си, с духовното си 
преображение, разширяващи своя кръгозор от позна-
ния. За първия етап е необходимо обединение на уси-
лията на тези хора с цел разпространение на Знани-
ята в различни сфери от обществото. Необходимо е 
да се създадат такива условия, че световно общество 
да има повече просветени и интелектуално развити 
хора с доминиращо Духовно начало, имащи свободен 
достъп до изконните Знания за познание на света и 
себе си. 

Анастасия: Тоест, да се прави всичко възможно в 
обществото да се утвърдят приоритети, основани на 
вътрешната потребност за съзидание и преумножа-
ване на Доброто: „аз на Бог“, „аз на хората“, а не на-
стоящия потребителски начин на мислене на покуп-
ко-продажба: „ти на мене – а аз на тебе“.

Ригден: Съвършено вярно… Така че по-нататък е не-
обходимо да се премахне самата жреческа структу-
ра, тази грамада от различни религиозни йерархии, 
армии от свещенослужители, извършващи обреди на 
жертвоприношения и считащи себе си за посредни-
ци между хората и Бог (както и да не са го нарича-
ли в различните религии), а в действителност прос-
то живеещи за сметка на народа. За много от тях ре-
лигията се явява просто професия и източник на до-
ходи (натрупани за сметка на трудещите се обикно-
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вени вярващи), средство за манипулация чрез вяра-
та и масовото съзнание за политическите цели. За 
да се премахне жреческата структура не трябва да се 
прави революция, да се устройват кървави разбори, 
разпри и тем подобни провокации от Животинското 
начало. Тази система може да се премахне по мирен 
път. Както на всички други хора, така и на жреците 
им е свойствено да се заблуждават и да грешат. Тряб-
ва просто обществото да създаде такива условия, при 
които жреческите институции сами да се разпаднат 
поради своята непотребност. Тогава хората, намира-
щи се в тях, ще си намерят други професии, по-полез-
ни за обществото, съгласно техните реални приори-
тети и житейски избор.   

Анастасия: А как да се създадат такива условия?

Ригден: В действителност това не е толкова сложно. 
Просто хората сами трябва да престанат да „грешат“, 
съблазнявайки жреците със своите подаяния. В край-
на сметка, когато този бизнес спре да им носи лични 
доходи, те самите ще се принудят да свалят своите 
жречески одежди и да започнат да работят за благото 
на обществото, както и всички останали хора. 

Въобще, ако говорим за понятие като греха, както 
религиозен термин, то едни от най-тежките грехове 
може да се нарече подаянието към жреците, незави-
симо към коя религия принадлежат. Защо? Защото 
човек подпомага жреците и техните армии от наем-
ни служители, погрешно вярвайки, че те са по-святи 
от него самия, че те с тези дрехи са близо до Бога и 
съответно тяхната молитва е по-действена. Но жре-
ците също са хора, и като всички останали още не са 
спасили себе си и своята Душа, тогава как могат да 
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спасят Другите? И тук е важно човек да се замисли за 
кого се извършва тази материална жертва и за как-
ви цели.

Така че в материалните подаяния на вярващите се 
нуждае единствено  жреческа армия. На Бог не са му 
нужни нито пари, нито никакви богатства от матери-
алния свят. Отношенията между човека и Бога се ос-
новават на изключително дълбочинните лични чув-
ства на човека от съприкосновението му с духовния 
свят, неговата искрена Любов и благодарност към 
Бог. Именно тези истински дълбочинни чувства на 
човека към Бог са самата истинска, единствена цен-
ност, която може да бъде възприета от този човеш-
ки свят. При това тези отношения с духовния свят се 
осъществяват, без каквито и да е посредници.  

Трябва да се разбере, че докато човек оценя света от 
позицията на жител на триизмерното измерение, то-
ест през призмата на своя материалистичен начин 
на възприятие, то в много духовни въпроси той ще 
бъде изпълнен с илюзии, породени от неговата гор-
деливост. Той си мисли, че щом веднъж е благоволил 
да отдели част от своето внимание за духовния свят, 
то за него ще започнат да се грижат всички ангелски 
сили, да угаждат на всички негови прищевки и едва 
ли не да го занесат до рая на царска възглавници. В 
действителност докато Личността не узрее духовно, 
тя е незабележима за духовния свят. Поднасям изви-
ненията си за баналното човешко сравнение, но таки-
ва Личности наподобяват милионните репродуктив-
ни клетки. Гаметите имат набор от хромозоми и но-
сят наследствени признаци. Човека даже не забеляз-
ва тяхното материално проявление, съществуване 
и смърт. Освен това той понякога използва тяхната 
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сила, без дори да разбира това. Обаче, когато при сли-
ването на две Гамети се образува зигота и започне да 
се развива ембрион, то поне един човек, имам пред-
вид жената (а в духовен смисъл божественото жен-
ско начало), вече не може да игнорира този факт. Тя 
задължително ще обърне своето внимание към това 
явление и в бъдеще ще се грижи за новото същество. 
Така и в духовен план. Човек трябва усърдно да ра-
боти над себе си, да напредва в духовните практики, 
да живее чрез общуване на дълбоко чувствено ниво 
с Божествения свят, за да се случи сливането на Ли-
чността с Душата и той по този начин да заслужи 
правото да бъде приет във Вечността. Тогава и духов-
ния свят ще обърне своето внимание на дадения ин-
дивид, ще го обгрижва като дългоочаквано ново съ-
вършено същество. 

За съжаление, в съвременния свят е загубена древна-
та истина за достигането до сливането на Личността 
с Душата, и човек в надежда да изрази своята Любов 
и благодарност към Бог, извършва материално подая-
ние към жреците, подпомагайки по този начин Живо-
тинския разум в изкушаването и прелъстяването на 
този човек в жреческо облекло от материалния свят. 
Ти грешиш и жреца греши, приемайки това подая-
ние, което се превръща за него в предмет на събла-
зън. Със своето подаяние ти го заставящ да мисли не 
за своята Душа и истинското служение на Бог, а за 
увеличението на своите материални доходи. Разби-
раш ли каква е всъщност тежестта на този грях? Чо-
век със своите подаяния тласка Личността и Душа-
та на този жрец в „ада“, скланяйки избора му в полза 
на материалното, тоест към Животинския разум, на-
товарвайки с тези греховни деяния и самия себе си. 
Това даже е по-страшен грях от убийството на човеш-
кото тяло, тъй като тялото е временна дреха, прос-



801

то прах. А този грях е подобен на смъртоносна отро-
ва за Душата, която лишава от шанса дадената Лич-
ност да пробие към живота във Вечността. В осно-
вата на тези материални подаяния и жертвоприно-
шения лежи подмяната на Животинския разум във 
вида, който ти спомена, типичната формула покуп-
ко-продажба: „ти на мене – а аз на тебе“, вярата във 
възможността на материалния „откуп“ и „разплата“ 
за своите грехове и придобиването в бъдеще на нови 
материални блага, започвайки от здравето и стигай-
ки до благополучието. 

Анастасия: Много хора просто никога не са се за-
мисляли за това. За обикновените вярващи такива 
молби за подаяние за нуждите на църквата изглеждат 
естествени, хуманни, защото това предполага помощ 
за други хора. Обикновено жреците и техните служи-
тели мотивират своите искания за подаяния, напри-
мер с построяване на храм, с нуждите на църквата 
(предварително в проповедите често думата Църква 
се свързва с понятието Небесна Църква), с помощта 
за бедните вярващи и така нататък. Никой от паство-
то не докладва за реалното разпределение на тези на-
родни средства и не представят финансови отчети за 
приходите и разходите. 

Ригден: В нормалното цивилизовано общество помо-
щта на другите хора, равносилно и за построяването на 
този същия храм, предназначен за съвместни духовни 
практики, могат и трябва да изпълняват обикновените 
граждани, жители на една или друга местност или се-
лище чрез своите общи усилия. Всичко това се прави 
на принципа: събрахме се, решихме, направихме, ако 
това действително е жизнено необходимо за местните 
жители и има желание за това от тяхна страна. Напри-
мер, ако хората в селото искат да се построи храм – за 



802

самите тях, за техните деца, съселяни, та нали на тях 
самите ще им се наложи да живеят тук, затова и те ре-
шават как да живеят, а не някой отгоре. И бъди увере-
на, за себе си и своите близки, познати и деца, духовно 
грамотните хора ще построят съответстващия за това 
храм, без знаци, активиращи материалното начало у 
човека, а изключително със знаци, които пробуждат ду-
ховно съставляващото у хората. В храма, или на всяко 
друго място, предназначено за колективни занятия на 
духовни практики, хората ще обменят един с друг зна-
ние и опит като равен с равен, ще извършват колектив-
ни молитви за спасението на своите Души за слава и 
благодарност към Любовта Божия. Те няма да извърш-
ват, както болшинството свещеници в настоящите хра-
мове политически или религиозно жречески монолози 
към вярващите, смесвайки духовните знания с жела-
нията и установките от Животинското начало, с вну-
шенията, съгласно жреческите програми. Този храм 
действително ще бъде предназначен за хората, за тях-
ното духовно развитие, а не за смесване на духовните 
зърна с материалистични установки,  жреческия бизнес 
и молби към вярващите от техните „служители“ в све-
щенически одежди. Там хората сами ще се занимават 
със своето духовно усъвършенстване. 

Никой не трябва да печели от храмове и места, където 
хората се събират за духовно развитие и общуване. За-
почнат ли продажбите, предоставяне на платени услу-
ги, назначенията на заплата на някого, било то в хра-
мовете или „светите места“, то ще изникне и съблазън-
та за припечелване на повече, след това как да се дос-
тигне до повече власт, при това, без да се влага много 
усилие. В крайна сметка за един празен ум е по-лесно 
да носи свещта сред пищния театрален ритуал и да се 
оприличава на висше същество, отколкото да работи с 
чук в мината. Така човека няма да забележи как е по-
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паднал в мрежата на пороците. Това е отдавна извес-
тен трик на Животинското начало. 

И работата не е в храмовете като такива, а в хората. 
Духовното самоусъвършенстване може да се извърш-
ва, където и да е – та даже и на открито. Аз вече разка-
зах, че в древността хората са се занимавали с духов-
но саморазвитие в пещерите, хилядолетия наред там 
са ходели поколения хора и са се учили на духовните 
практики по знаците и символите, нанесени на скал-
ните стени от техните предци. Тези пещери съществу-
ват и днес, никой до сега не се е прелъстил от тяхното 
материално състояние, а духовните ценности – Знани-
ята – и днес могат да се използват от духовно грамот-
ните хора. Жреците от различните религии още в древ-
ността строили за усъвършенстването на своите култо-
ве величествени храмове, украсени със злато и скъпо-
ценни камъни – например в Древен Египет, Вавилон, 
Древна Гърция и така нататък. Къде са сега тези хра-
мове? Вместо тях са останали руини, а златото отдавна 
е разграбено от хората, съблазнени от тези материални 
съкровища. Не трябва да се прелъстяват хората с 
материалното там, където има място само за ду-
ховно просвещение. 

Така че не трябва едни хора, по какъвто и да е начин, 
да имат възможност да изкарват пари от духовния стре-
меж на други хора. Разпространението на духовните 
знания не трябва да носи на човека финансова или ка-
квато и да е друга материална изгода, защото само така 
може да се избегнат материалните съблазни и тогава 
човек ще върши това от  Душа, с искреността на свои-
те духовни намерения!

Анастасия: Да, проблема е в това, че болшинството 
вярващи осъществявайки пожертвования един вид от-
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купуват дълга за духовна работа над себе си, припис-
вайки действията на своята Съвест на жречеството. 
Вместо сами да творят добро в света, на тях им е по-
лесно да оставят пари „на олтара на служителите“. А 
жречеството безнаказано се възползва от това.  

Ригден: За съжаление, това е така. Но не съвсем без-
наказано, защото все още никой не е успял и няма да 
успее да избегне своя личен Съд, и всеки ще бъде съден 
според делата и помислите си. А що се отнася до самите 
хора, които се опитват за сметка на подаяния към жре-
ците да откупят духовната работа над себе си, то това 
си е тяхно заблуждение. Всъщност това е самозаблуда, 
какъвто и материален откуп човек да не измисли, ду-
ховната работа вместо него никой не ще извърши. Ва-
жни са не неговите пари в храма, а личното му участие 
в съзидателните дела на обществото и личните духов-
ни промени, които са свързани с това. А що се отнася 
до пожертванията и храмовете, то на умния човек му е 
достатъчно да се вгледа в реалността на днешния ден. 
Днес храмовите постройки са се превърнали в бизнес 
проекти. Гледат не качеството, а количеството, не кол-
ко хора действително могат да бъдат приобщени към 
духовното, а каква ще бъде икономическата рентабил-
ност и политическата изгода. При това всяка религиоз-
на организация, особено в големите градове, се старае 
да се сдобие с къс земя възможно по-близо до местата с 
масова човешка активност, за да се обезпечи възможно 
най-големям поток от вярващи.

Раздробеността на религиите на секти и тяхната борба 
една с друга – всичко това е борба за власт, където важ-
ността на човека се определя по портфейла му, а влас-
тта над обикновените вярващи се разглежда като поли-
тическа власт над електората. Всичко е преобърнато с 
краката нагоре! И това може да се оправи само тогава, 
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когато в обществото самите хора станат по-грамотни 
относно духовните въпроси, започнат да разширяват 
своя кръгозор, мироглед, когато започнат по-активни 
да участват в обществения живот, да живеят вътрешно 
с Бог когато творят добри, съзидателни дела. Тогава и 
ще отпадне „необходимостта“ от търговски посредни-
ци между Бог и човека.  

Анастасия: В тази връзка възниква още един нема-
ловажен въпрос. В жреческата „армия“ безусловно има 
хора, които са избрали да служат в една или друга ре-
лигия с надеждата за своето духовно спасение, не подо-
зирайки за истинското положение на ситуацията вътре 
в системата попадайки в нея. Но дори бидейки в нея и 
наблюдавайки това, което се афишира на масите вяр-
ващи, те не са се изцапали с тази политическа мръсо-
тия и са запазили чистотата на своята вяра и искрени-
те намерения да служат само на Бог, а не на жречески-
те кланове. Някога говорихме, че върху истинската ду-
ховност на такива „божи служители“, които, за съжале-
ние са изключително малко по света, като на стълбове 
се държи славата на коя да е масова религия или вяр-
ване. Ако бъде премахната религиозната система като 
такава, то как хората, които истински вървят в Бог, ще 
се занимават с духовно подвижничество и при това без-
възмездно, искрено ще помагат на другите хора?

Ригден:  Е, на първо място, днес има твърде малко от 
тези, които имат искреното желание да служат на Бога, 
а не на своята горделивост, грижейки се за хорските 
души, при това, без да търсят изгода. В действително 
такива хора са единици от милионите служещи в жре-
ческата армия на различните религии. Преобладава-
щата част от религиозните служители са чужди хора, 
прелъстени от материални цели, а не от духовно спа-
сение. А, на второ място, у истинските „божи хора“ ни-



806

коя външна промяна в живота не може да спре вътреш-
ния им духовен процес. Дори да сменят своята профе-
сия и да започнат да се трудят, като всички останали 
хора за благото на обществото, те пак ще продължа-
ват така искрено да се занимават със своето духовно 
саморазвитие, посвещавайки своето свободно време за 
помощ към другите хора. Защото това е тяхна духов-
на потребност, техния вътрешен живот, който домини-
ра над обстоятелствата на този свят. Така че външни-
те препятствия не ще ги спрат, по-скоро дори ще ги за-
радват, предвид това с какво им се налага да се сблъск-
ват и какво виждат всеки ден във вътрешния живот на 
религиозната общност, а също така в постъпките и де-
лата на своите „колеги“.

Едно от необходимите условия за достигането на ка-
чествени промени в обществото се явява разбиране-
то на самите хора за смисъла на своето духовно 
развитие, а също така отказа от съблазняване-
то с власт и материалистични ценности на хора-
та, принадлежащи към жреческата „армия“. Не тряб-
ва да им се дават пари (дарения), никакви подаяния, не 
трябва да изкушаваме тяхната горделивост с поклони, 
да им целуват ръката, с раболепие, послушание, мол-
би и тем подобни съблазни за тяхното Животинско на-
чало. Тоест, с други думи,  не трябва самият ти да 
„грешиш“, а също и да не провокираш другите 
да грешат. Нали този човек е същият като теб. Той 
(служителя на култа на жертвоприношението) с нищо 
не се отличава от обикновения човек, щом и неговата 
Душа се намира в материално тяло. Тук никой не може 
да бъде нито по-низко, нито по-високо, тъй като всички 
човешки души страдат от този плен на материята. 

Пред човека има само един изход от тези материал-
ни клещи – да се развива духовно и да освободи своя-
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та душа, да отиде в света на Бога. Няма хора, които 
поне веднъж в живота си да не са почувствали 
тази потребност, излизаща от Душата и проявя-
ваща се в стремежа към истинска духовна сво-
бода. Друг е въпроса, че Животинското начало у 
човека интерпретира тази Душевна потребност 
по свой начин, изкривявайки понятието „свобо-
да“, придавайки му материалистично качество 
чуждо на Духовното начало. Всички хора са вяр-
ващи, само че всеки използва силата на своята 
вяра спрямо своя избор. Между другото, тези, които 
се причисляват към така наречените ревностни атеис-
ти, всъщност оставайки насаме със себе си са изложе-
ни на всички тези страхове и суеверия, както и вярва-
щите хора. В своята същност, тези хора от обществото 
се явяват същите тези жреци, само че в „по-малък“ ма-
щаб, със забележката, че за разлика от жреците просла-
вят съвсем открито качествата на Животинското нача-
ло (своето самолюбие, гордост, суета и т.н.).

Анастасия: Когато в обществото бъдат премахнати 
институциите на жречеството, как хората ще могат да 
избегнат подобни грешки в бъдеще? Имам предвид в 
разпространението на духовното знание, без да се про-
вокира човешката горделивост, суета, желание за власт 
над себеподобни и така нататък, тоест, да се устои на 
съблазните от Животинското начало.

Ригден: Ако цивилизацията се движи в духовна посо-
ка, то този въпрос може да се реши много просто. Тряб-
ва да се помни, че човека има двойствена природа и в 
него има постоянни колебания между Животинското и 
Духовното начало. Следователно трябва да се направи 
така, за да може духовното познание и разпростране-
нието на общочовешките изконни Знания да бъдат 
неизгодни за Животинското начало като проводник 
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на Животински разум, представляващ материалния 
свят и неговите интереси, но абсолютно приемливи 
и изгодни за развитието на Духовното начало в чо-
века като проводник на Духовния свят. Важно е да се 
направи така, че изконните духовни Знания да станат 
общодостъпни за всички хора и в тяхното разпростра-
нение да се изключи всяка възможност за съблазняване 
на човека чрез стимулите на Животинското начало. 

Анастасия: Тоест обществото трябва само да създаде 
такива условия, при които на хората, занимаващи се с 
духовно просветление, това да им бъде материално не-
изгодно.

Ригден: Да, за решаването на този въпрос трябва да 
се изключи всяка възможност за манипулация на об-
щественото съзнание чрез проводниците на Животин-
ския разум, получаването на каква да е икономическа 
печалба, политическа изгода и още повече да не се до-
пуска изопачаване на информацията и манипулиране-
то й в полза на нечии интереси, тоест подобни прояви 
на дискреционна власт при разпространението на Зна-
нията. 

Анастасия: Но това  действително е възможно само 
тогава, когато много хора узнаят основните изконни 
Знания. А когато световната общественост притежава 
тези сведения, то болшинството хора ще започнат ви-
димо да отличават духовните зърна от плявата и няма 
да се поддават на влиянието и провокациите на хората 
с лоши помисли. Те ще успяват да игнорират проявле-
нията на Животинското начало в себе си и да поддър-
жат в своите колективи и обкръжение Духовното на-
чало. 
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Ригден: Точно така. На първо място хората трябва да 
се пробудят духовно, тогава в обществото сами ще от-
паднат тези наченки на колониалното мислене и духов-
ното ще се отърси от цялата армия от различни тунея-
дци и техните покровители, живеещи за сметка на на-
родната вяра. Така че, докато седят на вратовете на хо-
рата, ще измислят всичко, което им е изгодно, само и 
само да продължат да живеят своя живот на социални 
паразити и използвачи в обществото, та и на това от-
горе народа и ръка да им целува с почитания безкрай-
ни. 

Хората трябва да се научат да направляват своята ду-
ховна съдба, а не да чакат някой да свърши тяхната 
жизнена духовна работа, сами да се самоусъвършен-
стват, да работят над себе си, да разширяват своя кръ-
гозор и познанията си за света. Не трябва да чакат ми-
лост от жреците и политиците, да не се поддават на 
илюзии и да не допускат да бъдат манипулирани, об-
ратно, трябва да бъдат по-зрели Личности, обществено 
активни и духовно отговорни Хора. А, за да не се пов-
тарят грешките от миналото, трябва да се избягват за в 
бъдеще зависимостите от Волята на Животинския раз-
ум, изкривяването на духовните Знания и възвръща-
нето към жреческите схеми, трябва тези, които са ре-
шили да помогнат както на себе си, така и на други-
те хора по духовните въпроси, да се занимават с това 
в ущърб на своята горделивост и материалистични 
интереси. Затова, както вече казах, там, където се поя-
вява финансова заинтересованост, възможност за удо-
влетворение на собствената горделивост, получаване, 
на каквато и да е изгода и привилегии, власт, над кого-
то и да е – там задължително рано или късно ще въз-
никне съблазън и ще се прояви слабостта на човешкия 
дух. 
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Как това изглежда на практика? Ако човек се самоусъ-
вършенства сам, притежава духовен опит и изпитва 
вътрешна потребност да разпространява духовни зна-
ния, той в свободното си време ще помага на хората, а 
те, учейки се, на свой ред също ще оказват помощ в тези 
въпроси на други хора, а те на следващи и т.н. Но всич-
ки трябва да работят за благото на обществото, прите-
жавайки някаква гражданска професия, печелейки със 
собствения си труд насъщния хляб. А в свободното си 
време, да се учат, да споделя опита си с другите хора, 
като равен с равен, като добри приятели, потискайки 
при това своето Животинското начало, ръководейки 
се в действията си от Духовното начало. Това е реал-
на помощ за хората и в същото време работа над себе 
си: разпознаване в себе си проявлението на Духовното 
и Животинското начало, строг контрол над своите ми-
сли, изучаване на своята природа, духовно развитие. В 
това е и  смисъла: растеш сам и помагаш на другите. 

Разбираш ли какво е особеното на такова разпростра-
нение на духовни знания? Човек споделя знания с хо-
рата за Бог, отделя от своето лично време, свои сили, 
свои средства, не получавайки нищо материално в за-
мяна, никакви съблазни и облаги за своето Животин-
ското начало. Единственото, което получава, е духовно 
преумножаване при безстрастното общуване с Души, 
които страдат, както и той самия. Каквото посееш, то 
в края на краищата, това и ще пожънеш. Ако посееш 
духовното – духовно ще пожънеш, материалното – ма-
териално. Тоест този човек поднася на духовния олтар 
на своя живот своята земна самодостатъчност – жертва 
във вида на амбициите на своето Животинско начало, 
а също и преумножава своите духовни „дарове“ от об-
щуването си с хората. При това тези дарове не се явя-
ват материални (не пари, не храна, не вещи, не хорски 
амбиции породени от горделивостта). Това е тази съща-
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та духовна съставляваща, която човек предава на дру-
гите хора чрез Духовното знание. Така че, разпростра-
нявайки изконните духовни Знания, човек се противо-
поставя на Животинския разум и поне малко от малко 
помага на другите хора да познаят и почувстват тази 
божествена същност, скрита в тях, която не се отнася 
до материалния свят. Материята е смъртна, а душата – 
безсмъртна. Личността притежава свобода на избора: 
да бъде смъртна или да отиде във вечността. Ето в това 
е целият смисъл, от тук трябва да тръгва всичко. 

Трябва да се помни, че Животинския разум е много си-
лен, а човек, поради своята двойствена природа и коле-
банията си между избора на двете начала, е слаб. Даже 
непоколебимо вървящия по духовния път е изложен на 
атаките на Животинското начало. Достатъчно е човек 
да се разсее малко, да се съблазни от материалното, и 
Животинския разум веднага може да завладее негово-
то съзнание, често побеждаващ в тези моменти от жи-
вота, когато Личностния избор е много важен. Затова 
се препоръчва да се бди, да работите непрестанно над 
себе си, да не отпускате юздите на своето Животинско 
начало. Ако веднъж се настъпили търмъка то в следва-
щия умейте да го заобиколите. В разпространението на 
духовните Знания винаги има изкушение от Животин-
ското начало за горделивостта човешка, уподобяване-
то на себе си с висше същество, в желанието си да прис-
воиш тези Знания, да ги интерпретираш посвоему, от 
своя ум в разговорите си с другите хора. Така обикнове-
но произтичат изкривяванията от Животинското нача-
ло, смяната с материалистични понятия и резултата е 
загуба на изконните Знания. Човека трябва да разбере, 
че духовните Знания са дадени на всички хора. Чове-
ка не е Бог, не е ангел, не е херувим, не е и Светия Дух. 
Той е просто човек, като и всички останали щом него-
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вата Душа е закрепостена в многоизмерна енергетична 
конструкция, принадлежаща на материалния свят.  

Анастасия: Има още един важен въпрос, който ин-
тересува читателите. Може ли човек да опрости нечии 
„грехове“, да прощава на някого нещо в духовно отно-
шение от името на висшите Духовни Същества?

Ригден: Човек не може да освободи никой от не-
говите „грехове“, молейки се  за някого, защото 
той самия е несъвършен. И на никого не е даде-
на тази власт на Земята да прощава от име-
то на висшите Духовни Същества, още повече 
от името на Бога. 

Опрощаването на „греховете“ е свързано с изповедта, 
за която вече споменахме в нашата беседа. Трябва да 
се разбере психологическата природа на появата на та-
кова явление като изповедта в религията. За ефекта на 
прочистване/катарзис (от гръцката дума „ �atharsis“ – 
„прочистване“) е добре известно не само на религиоз-
ните служители, но и на психоаналитиците и психоте-
рапевтите. Той е бил известен от дълбоката древност. 
Това е терапевтичен метод, при който човек си спомня 
вълнуващи моменти от своя живот, служещи като тла-
сък към дълбоко преживяване на вътрешен конфликт 
или психо невротично разстройство. По същество това 
за човека представлява психологическо разтоварва-
не, свойствено за всяка задушевна беседа, например, 
с приятел за своите неприятности или проблеми, след 
което у него изчезва състоянието на депресия и чове-
ка изпитва своеобразно психологическо разтоварване. 
Какво казват в народа – „споделена радост е двойна ра-
дост. Споделена мъка – половин мъка“. И при повечето 
случаи колкото по-горделив е човека, толкова по-труд-
но му е да признае някоя своя постъпка. Тази практика 
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е била взета и от религиозните служители на въоръже-
ние. Признанието за нещо извършено е започнало да се 
поднася като своеобразна жертва, за която обезателно 
следва възнаграждение – „прощаване на неправедни-
те постъпки“, „опрощаване на греховете“. Така хората 
всъщност са се отучили да работят духовно над себе си, 
и са възприели идеята, че ако човек се помоли подоба-
ващо, то тогава задължително ще получи опрощение. 
Това е чисто и просто психологическо приемане, осно-
вано на човешката вяра. 

Но това, което искам да кажа по този повод е, че заду-
шевната беседа, разбира се, е нещо хубаво, но тя само 
временно помага на човека да преживее в даден момент 
едно от последствията на неговия вътрешен конфликт, 
но не решава главното – отстраняването на причина-
та за конфликта. Корените на последното се крият в 
ежедневния начин на мислене, в голяма степен, свър-
зан с концентрацията на вниманието на Личността над 
мисли и желания от Животинското начало. Причини-
те за зараждане на подобни конфликти кардинално мо-
гат да се отстранят единствено от самия човек и никой 
не може да направи това вместо него. Самият той, чрез 
своя избор и вътрешни промени, умножавайки своите 
добри дела и сериозно работейки над себе си, може ду-
ховно да се очисти, да се развие като зряло Същество и 
да се измъкне от плена на материята, да освободи своя-
та Душа. Само той, благодарение на своя духовен труд, 
може самостоятелно да премине в седмо измерение (на 
„седмото небе“, в „рая“, Нирвана), тоест да проправи 
своя духовен път към света на Бога. Всеки човек, ис-
тински вървящ по духовния път, работещ над себе си, в 
живот, в който доминира неговото лично, съкровено об-
щуване с Бога, Любовта, връзката с Духовното начало, 
рано или късно сам ще достигне до това разбиране. 
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Хората трябва да се научат да разбират своята двой-
ствена природа, да се разбират и да прощават един на 
друг своите грешки така, все едно те самите премина-
ват този урок и това се е случило именно с тях. На всеки 
човек му е свойствено да извършва прегрешения. Оба-
че духовно силните хора не просто признават своите 
грешки, но и умеят да извлекат от тях урок. На тях им 
достига смелостта и търпението да осъзнаят допусна-
тите грешки и по възможност да ги премахнат. Не тряб-
ва да се тъгува за това, което не може да се поправи, но 
следва да се удвоят усилията за това, което неизмен-
но ще донесе духовна радост не само на самия теб, но 
и на другите хора. Живота е истинско училище, къде-
то грешките – това са уроци, а придобития опит –  на-
ставник. 

Както се казва, в спокойно море не можеш да станеш 
опитен моряк. Придобивайки Мъдрост, благодарение 
на духовния опит, човек започва уверено и целенасоче-
но да управлява своя кораб посред бушуващия океан 
на живота, избягвайки грешките от миналото, не поз-
волявайки на стихиите да го размятат от една на дру-
га страна, пораждайки вътрешни конфликти. Както са 
казвали древните мъдреци – удържането на житейския 
щурвал в бушуващия океан изисква преди всичко ду-
ховна работа над себе си. За такъв смел човек, водещ 
своя кораб през бурята на жизнените стихии, рано или 
късно ще настане ден, когато пред неговия вътрешен 
взор ще се открие съвсем нов, духовно чист свят, който 
по-рано не е познавал в себе си. Този свят поражда по-
кой в Душата, позволява на Мъдростта да излезе побе-
дител от стихиите на материята и да се закотви на бре-
га на Вечността.

Анастасия: Действително не трябва да се дава повод 
за възникване и укрепване в съзнанието на мисли за 
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различни материални съблазни на първо място за са-
мия себе си – това е факт. Мисля, че на много хора им 
се иска да живеят и творят в общество, където вървя-
щите рамо до рамо не се тъпчат един друг в мръсотия-
та на егоистични амбиции, негативни емоции и други 
проявления на Животинското начало, а стимулират в 
обществото доброто, отнасят се един с друг с разбира-
не и уважение. Съдейки по историята на човечеството, 
това е отдавнашна мечта на хората. 

Ригден: Съвършено вярно. Така че, когато с духовни-
те въпроси започне да се занимава самото общество и 
това се превърне в естествено и приоритетно, тогава ще 
настъпи и порядък. А за това трябва да се създадат та-
кива условия, че по-голямата част от хората в тази ци-
вилизация да живеят заради духовни цели, а не за ма-
териалистични приоритети, както е сега. Тогава и жре-
ческите структури сами по себе си ще изчезнат, така 
както ще престане да съществува тайната структура 
на властта над хората, която се крепи за сметка  ук-
риването на истинските духовни Знания. Хората сами 
ще бъдат отговорни за Истината и тя ще бъде достъп-
на за всеки. 

Анастасия: Да, за качествени промени в обществото 
е необходима промяна на начина на мислене на сами-
те хора, които съставляват това общество. Всичко това 
предполага иновативен начин на мислене, иноватив-
на култура и поведение, при това приложени на прак-
тика по инициатива на самото общество. Въпреки, че 
всичко ново е всъщност добре забравено старо. Хората 
отдавна мечтаят да създадат идеално справедливо об-
щество, където да цари свободи и равенство. Но жре-
ците и политиците използват това желание на народи-
те, включвайки го в своите обещания, вършейки всич-
ко, което е необходимо, това да не се случи. Затова  „ра-
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венството“ на практика винаги е било формално дори 
след като жреците и политиците инициират изгодните 
им обществени сътресения, реформи или революции, 
смяна на религии, партии или обществен строй с дру-
ги. Не е трудно да се забележи, че резултата от подоб-
ни смущения винаги е един и същ – жреците и полити-
ците отново създават управленческа йерархия (елит с 
привилегии), тоест ситуация в обществото, в основата 
си не изменя глобалното положение. Променя се само 
рекламната завеса и названието на обществения строй 
или доминиращата религия. Възможно е да се случва 
така, защото хората отдавна са забравили в какво се за-
ключава истинското равенство и свобода.   

Ригден: Хората гледат короната на дървото, но не виж-
дат корените му. А същността се крие в следното: Всич-
ки хора са равни на първо място в условията на 
закрепостяване в този материален свят, в харак-
теристиката на своето Духовна и Животинска 
природа, в преходността на своя живот и време-
то на пребиваване в този свят! Всички хора се 
раждат и умират сами и всички имат своята ду-
ховна съдба, която сами формират чрез своя из-
бор. Всички хора по природата на своето Духовно нача-
ло са добри, тъй като у всеки има Душа и в този смисъл 
всички се явяваме много близки един с друг, тъй като 
душите са единни – те са от света на Бога.  И това обе-
динява всички хора, независимо от социалния им 
статус, местожителство, вероизповедание и нацио-
налността на техните тела. Затова хората (нови-
те Личности) не са виновни, че им е предоставено тако-
ва тяло с определена генетична наследственост на една 
или друга раса, че някои са се родили китайци, а други 
– англичани, трети – нигерийци и така нататък. Тоест 
тяхната биологическа, материална обвивка е била въз-
произведена в една или друга етническа група. 
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Но забележете, въпреки някои физиологически разли-
чия, независимо от принадлежността си към една или 
друга раса, хората оценят себе си и другите, познати и 
непознати хора, по степента на човечност, затова у 
всеки народ съществуват понятията Добро и Зло. Тази 
оценка идва от мястото на сражението в тяхното съз-
нание, на основата на техния избор между Духовното и 
Животинското начало. И главното за хората не се явя-
ва това как изглежда тялото на ближния, а какъв човек 
е всъщност според своите вътрешни качества, каква е 
неговата „душевна красота“.

А тялото си е тяло. Реалните познания на болшинство-
то хора за своето тяло се заключват във фразата: „Нещо 
ме боли ето тука“. Дори и идеалите за красота на тяло-
то в човешкото общество са относителни, обусловени с 
рекламата на едни хора и подражанието на други. При 
това има различни представи у различните народи за 
телесната красота: някои считат за красиво удължава-
нето на врата още от детските години с пръстени, а ня-
кои – да имаш форми на подрастващ. Но работата не е 
в това. Душите на хората не са виновни, че са заклю-
чени в едно или друго тяло. Тялото на Личността, как-
то и всички външни условия за неговото съществуване 
– са следствие от избраните приоритети, доминиращи 
желания и избори извършени някога от субличностите 
на предишните тела (в предишните животи).

И кой днес така усилено разделя хората, раздробява 
единното цяло – на човечеството на неговите съставля-
ващи: раса, етнос, различни социални и религиозни 
групи? Политиците и жреците. Те определят направ-
лението за развитие на науките в една или друга об-
ласт, създават условия, с които хората да разширяват и 
задълбочават  определени теми и, съответно, да ги вне-
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дряват в системата на образованието на младите поко-
ления.  

Например, кой изучава нацията и национализма? По-
литолозите. Те получават научни звания, различни по-
ощрения за тези „изследвания“ и разработката на раз-
лични умозрителни концепции в определеното им общо 
направление, съгласно политическата поръчка. Ето че 
и дълбаят като къртици, измисляйки различни теории, 
та нали всички те искат да живеят добре, да имат дос-
тойна заплата, почит и уважение. 

Световните политици, заради собствената си власт раз-
делят народите, при това го правят с ръцете на сами-
те хора. Например, същите тези представители на на-
уката (осъзнато или без разбиране на глобалната същ-
ност) срещу парично възнаграждение изпълняват тех-
ните програми и заръки, провеждайки в живота поли-
тическите решения и популяризирайки в обществото 
изгодните за властимащите концепции. При това всич-
ки тези теории обосновават с многочислените истори-
чески факти (под правдоподобния предлог на истори-
чески познания), демонстриращи деструктивни моде-
ли от миналото, видите ли под лозунгите на общест-
вено порицание, акцентирайки, че „така не трябва да 
се прави“. Обаче фактически това си е демонстрация и 
налагане на поведенчески модели, стереотипи на по-
ведение, варианти „как може още“, които способстват 
за още по-голямо разделение, тоест диференциация на 
обществата. Например, описват се идеите на класова-
та борба, неравенството, расовата дискриминация, со-
циалната несправедливост, делението между хората на 
„висши“ и „низши“, на „елит“ и „стадо“, способи на от-
ключване на войни и т.н. Вземете, който и да е учеб-
ник по политология, от която и да е страна в света. Та 
това си е нелепо нагнетяване на ксенофобия (от гръцки 
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„ksenos“ – „чужд“ и „phpbos“ – „страх, боязън“), тоест 
отвращение, страх, ненавист на хората един към друг, 
нетърпимост към всичко чуждо, непознато, а това оз-
начава подсъзнателно враждебно отношение към чове-
ка. Но в нито един учебник няма да напишат как сто-
ят нещата реално във върховете на властта, над какво 
действително съвременните политици и жреци изграж-
дат и укрепват своята власт, и как експлоатират в свои-
те меркантилни интереси цели народи. 

Така че разделението и раздробяването на обществото 
се стимулира от световните политици и жреци изкуст-
вено! И за какво? За да се сформира образ на враг в съз-
нанието на обществото и да се държи чрез този образ 
цялото общество в страх и покорство. За да може под 
този предлог, насочен към борба с някого, обществото 
без колебание да одобри отделянето на големи средства 
от държавния бюджет за „затягане на мерките за без-
опасност“ и други подобни разходи. С други думи, по 
този начин държавата усилва контрола и властта над 
хората. А кой представлява държавата? Групите поли-
тици – отделни хора със свои интереси. Те използват 
този изкуствено създаден и от тях самите спонсориран 
страх, за укрепване на своята власт и банално присво-
яване на бюджета под предлога за секретност и осигу-
ряване на безопасност на населението. 

Достатъчно е да видим какво се показва по телевизори-
те – чисти сплашвания, как всичко в държавата е зле: 
убийства, взривове, грабежи, скандали, жертви на при-
родни бедствия, тоест обичайно плашещи ситуации и 
произшествия. Коя нормална психика може да издър-
жи подобно нещо? Защо всичко това се показва? Как-
во, да не би в света да няма и положителни новини? 
Има, само че умишлено малко ги показват. Така нала-
гат това, което на духовната човешка природа е про-
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тивно, но затова пък усилено активира Животинското 
начало у човека. На политиците и жреците всъщност 
им е изгодно човек да бъде като завряно животно, за да 
доминира у него животинския страх за живота му, а в 
масата – животинско раболепие и агресия към изкуст-
вено създадения образ на врага. Тогава и властта над 
такива зомбирани хора става безгранична. И ето, ре-
зултата за обществото е на лице: при желание на по-го-
лямата част от хората за равенство, свобода и справед-
ливост политиците и жреците в света стимулират по-
стоянни войни, разпалват расова, национална и рели-
гиозна вражда между хората. 

Анастасия: Да, това си е нагла измама. Това е равно-
силно на идеята да дадеш лопати на народите и те със 
собствените си ръце да копаят своя гроб, мислейки си, 
че копаят основите за постройка на новия дом за свое-
то многонационално семейство. Откъдето и да го погле-
днем, виждаме изкуствено разделение на човечеството. 
Но все пак цялата тази лъжа може да съществува до то-
гава, докато самите хора не променят тази ситуация. 

Ригден: Точно така, всичко е в ръцете на хората, по 
точно в начина им на мислене. Истината е една, но 
ако човек допуска в съзнанието си нейното и най-мал-
ко изкривяване, тогава тя се превръща в една безкрай-
на пустота. Да знаеш Истината – това не означава да 
разделяш и класифицираш всичко с ума си: „за“ или 
„против“. Да знаеш Истината – това означава да по-
стигаш чрез душата си нейната единна същност и без-
крайна духовната свобода. От духовната природа про-
изтича естествената потребност на човека да живее в 
равенство, братство, единство с цялото човечест-
во, с осъзнаването, че всички хора на планетата 
се явяват роднини и близки един на друг по своя 
духовен произход. 
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Когато в човека доминира Животинското начало, той 
изкривява тази потребност. И тогава човека започва да 
сравнява себе си с другите в потребителската форма на 
мислене, считайки себе си равнопоставен на тези, ко-
ито по негово мнение с нещо са „над него“, и без да за-
белязва тези, които по негово мнение са в нещо „под 
него“. И това успешно се използва от политиците и жре-
ците, включвайки подобни идеи в своите лозунги за ра-
венство и братство, религиозни писания, политически 
концепции и закони на хартия. 

Анастасия: Е, да, а после хората се удивяват как така, 
уж всички сме братя и сестри, един вид конституцията 
и международните конвенции гласят за международно 
хуманитарно право, за ликвидация на всякаква фор-
ма на расова дискриминация, равноправие за всички 
хора и т.н., тоест създадени в грижа за човека, неговите 
права, основани на принципа на паритета. А в дейст-
вителност живеем в общество със силно изразено нера-
венство. 

Ригден: Хората ги разединява материята и нейните 
потребности, тоест Животинското начало. Но ако хо-
рата се насочат към своето духовно начало, то те 
колективно могат да преодолеят всички разно-
гласия помежду си. 

Нека разкажа древната източна притча за двамата 
братя, която разказва за човешкия избор и последстви-
ята от него. „Някога, много отдавна в едно селце се ро-
дили двама братя близнаци. Въпреки, че разликата във 
възрастта между тях била някакви си минути, първи-
ят цял живот се чувствал по-големия, а следователно и 
по-умния. Когато братята пораснали се случило в дома 
им да преспи един пътник. Той се оказал човек Духов-
но Мъдър. По това време населението на това селище 
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воювало със съседния народ. Тази война вече бе доне-
сла на хората много нещастия. Но никой не знаел как 
да прекрати войната и всички убийства. Тогава братя-
та поискали съвет от Мъдреца. 

Мъдрия човек изслушвайки ги внимателно, им разка-
зал за простичките истини за същността на живота и 
смъртта. Той им разказал за това, което се случва в све-
та на човека, за двойствената му природа, какво го дър-
жи в оковите на невежеството и как да се освободи от 
тях. Той им говорил как да намерят истинният път, как 
да спасят Душата си и как да достигнат до онова, което 
лежи отвъд границите на живота и смъртта. И накрая 
изрекъл следните думи «Да се освободи от смъртта 
може само този, който е опознал Истината. Исти-
ната - достояние на вътрешното. Пътят към ис-
тината - достояние на външното. И само измина-
вайки този път, вие ще познаете Истината и ще 
се освободите от смъртта». Но всеки от братята раз-
брал по свой си начин думите на Мъдреца. И всеки из-
брал своя път, за да спаси Душата си. 

По-големия брат избрал да се усъвършенства в духов-
ните практики. Той напуснал родния си край, за да из-
бегне тегобите на войната. Обиколил много страни, къ-
дето изучавал религиите на местните народи и изби-
рал за себе си само това, което смятал, че ще го отве-
де най-бързо до разкриването на «достоянието на въ-
трешното» И в крайна сметка придобил толкова голя-
мо количество знания и опит, и до толкова успял в сво-
ето старание, че сметнал себе си за Просветлен човек, 
удостоен с честта да бъде Избрания. При това толкова 
бил уверен в това, че много други също повярвали и за-
почнали да се учат от него. 
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А по малкия брат отишъл при хората и започнал да раз-
казва простичките истини, които научил от Мъдрия чо-
век. Едни приемали думите му за истина.  Други се сме-
ели, утвърждавайки, че на този свят решават господа-
рите, които говорят с боговете. Но даже и тези, които 
се присмивали, внимателно изслушвали разказите на 
юношата, та нали думите му били правдиви – в тях се 
таяла Истината. Тогава хората споделили, че не искат 
вече да воюват, не искат да убиват никого и не искат са-
мите те да умират. Но какво да сторят, та нали техни-
те господари ги задължават? На което юношата отгово-
рил: «Ако господарите могат да разрушават, но не 
могат да създават, в какво е тяхната заслуга? Ако 
нямат силата да възкресят мъртвия, то как могат 
да обричат живия на смърт? Да отреже клон от 
дървото може всеки, но да го присъедини отно-
во към дървото може само Просветлен. А госпо-
даря – това е само един човек. Той се страхува от 
смъртта също така, както и вие, затова се крие 
зад гърба на своите войни и само дава команди. 
Но неговите команди изпълнявате Вие. Господа-
ря е един, а вие сте – много. Той ви лъже, че при-
тежава сила, но силата сте вие, изпълняващите 
неговите команди. Ако хората оставят оръжия-
та, няма да има кой да воюва. Силата на плани-
ната не е в камъка стоящ на върха и, а в моно-
литната и основа». И народа, проникнал мъдростите, 
бързо ги предал на съседния народ, с когото воювал. И 
всички поставили оръжията. Така, на това място, бла-
годарение на юношата, който предал на хората истин-
ните знания на Мъдреца, войната завършила и наста-
нал мир. Много животи спасила Истината, и много се 
устремили към нея.

Но времето тече бързо. Отминали земните години на 
двамата братя. Както се родили в един ден, така си оти-
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шли. Благодарение неумолимото търсене, по-големия 
брат достигнал такива висоти в своето духовно разви-
тие, че успял да достигне до самия Страж, зад които се 
издигал моста Чинват. И му било позволено да зърне 
как по-младия му брат преминава моста, и как самия 
Пазител разкрива пред него Дверите на Вечността. И 
видяното до толкова поразило по големия брат, че всич-
ките следващи девет реинкарнации той твърдо следвал 
духовния път на младия брат, запазвайки спомена за 
видяното и разпространявайки го сред хората“ 

Анастасия: Да, това е много хубава притча, поучител-
на. Вярно е, че духовното при мнозина остава на ни-
вото на високо самомнение, а не на истинската работа 
над себе си, впрочем, както и в обществото като цяло – 
на хартия има всичко, а в живота е само ходене по мъ-
ките.  

Ригден: На практика хората сами избират как да жи-
веят, започвайки от всеки отделно взет човек, до колек-
тива, от малкото до глобалното общество. Световните 
политици и жреци внушават на хората, че именно те 
като управленски апарат се явяват обединяваща сила, 
без която никой народ нищо не може да направи. Вну-
шават и разединяват хората постоянно, иначе  сами-
те народи биха почнали да действат без тях, при това 
единно. Всичко се крепи на плещите на хората, имен-
но те въплъщават плановете на жреците и политици-
те, изпълнявайки реални действия и програми в обще-
ството. Няма и не може да има политик или жрец, 
ако не го подкрепят самите хора. Ако политика 
или жреца се лиши от тази подкрепа, то той се лишава 
от авторитета и властта, тогава всички ще забравят за 
него и той ще стане обикновен член на обществото, как-
то всички останали. 
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Анастасия: Разкажете, моя ви, какъв трябва да бъде 
модела на обществото, според вас? В днешни дни съ-
ществуват много форми на държавно политически ус-
тройства (управления на общества), политически ре-
жими, идеологии. Истината е, че когато започнеш вни-
мателно да изучаваш всяка отделно взета идеология 
или подобна форма, разбираш, че всичко е построено 
по законите на Животинския разум, а не по човешки-
те. Дори да са изградили и написали красива теория, 
то на практика, съдейки по историческите събития, се е 
получило както в пословицата „Написали са го на хар-
тия, а то взело, че се  загубило по пътя“.

Ригден: Да, защото всичко, което изреди, е построено 
на политиката, тоест на управлението, властта, неде-
лимото господство на политиците и жреците над обще-
ството. Не си ли забелязала, че дори думите „държава и 
общество“ се  изписват отделно? При това на държавата 
се гледа като на политическа надстройка над общество-
то, господство на властта над народа. Погледни етимо-
логията на думата „държава“, на руски „государство“ 
– това е владение на „государя“ (управник). С древно-
руската дума „государь“ (управник) се е обозначавал  
като „конкретен човек, притежаващ власт“, така и 
„договорната формула“, например „Господин Велик 
Новгород“. Тази дума е свързана с думата „господарь“ 
(господар), както са наричали собственика, владетеля. 
А при персите в Древния изток е било още по-точно оп-
ределението – „собственик на овцете“ („gōspanddār“). А 
знаеш ли как е произлязла думата „политика“?

Анастасия: Е, доколкото ми е известно, от гръцка-
та дума „politike (te�hne)“ – „изкуство да управляваш 
държавата“. А някои правят връзката, че тези думи 
са произлезли главно от гръцките думи „poly“ – „мно-
го“, „te�hne“ – „изкуство“, „занаят“. Други считат, че 
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от гръцките думи „polys“, както са наричали древните 
гърци своите градове-държави. 

Ригден: Този отговор е напълно предсказуем. Дадена-
та информация се внедрява в човешкото съзнание, бла-
годарение на много учебници и книги. Но нека поровим 
в детайлите. Откъде Древна Гърция е получила такава 
форма на управление на обществото, още повече с наз-
вание на висшите длъжностни лица в древногръцките 
полиси – Архонт? От Древен Рим – от формиращото се 
в тези времена опорно „гнездо“ на жреците на свобод-
ни зидари, които са се занимавали с учредяване на ре-
лигиозни култове, форми за управление на обществото 
за своите цели, занаятчийски цехове и т.н. Откъде се е 
появила тази форма на управление при гърците, като 
демокрация (от гръцки  „demos” – „народ“, „kratos” – 
„власт“, тоест „власт на народа“)? Оттам, откъдето и у 
римляните се е появила република (от латинската дума 
„res” – „дело“ и „publi�us” – обществен; „res publi�a” – 
„обществено (общо) дело“). Всички тези форми на упра-
вление са разработили жреците на „Свободните каме-
ноделци“ (Архонти) и са ги популяризирали сред наро-
дите чрез публични лица. 

Ти се чудиш защо при тези така наречени „народни“ 
форми на управление и политически режими днес на-
родите фактически са отстранени от управлението на 
собствената си държава. Въпреки че на хартия всичко 
е много красиво написано, в законите се разглеждат ме-
тоди за колективно приемане на решения, включващи 
„равни възможности“, „придобиване от самите граж-
дани на лични и политически права и свободи“ и така 
нататък. А на практика се осъществява реална окупа-
ция чрез местни и централни жречески и политически 
елитарни органи на управлението наречено „народна-
та власт“ и техния произвол. Тези самоназначени „ели-
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ти“ едва ли не открито си поделят общонародното иму-
щество, експлоатират хората, пренебрегвайки инте-
ресите им, и използват държавните ресурси за своите 
лични или кланови користни цели за банална печалба. 
А пък масите, както винаги, хранят с обещания от из-
бори до избори. На практика обаче тече задкулисна бор-
ба между финансово-политически групи, полуфеодал-
ни „князе“ и „сиви кардинали“, борещи се за разшире-
ние на сферата на влияние, тоест на своята „хранилка“. 
Това се случва по целия свят и най-вече в „цивилизо-
ваните“ държави. Това се отнася и до идеологическите 
модели на политическа власт, например, както либера-
лизма (от латински „liberalis“ – „свободен“), с неговата 
реализация на индивидуалните свободи, социализма 
(от латински „so�ialis“ – „обществен“). Основан на пуб-
личните идеи за социална справедливост, свобода, ра-
венство и тем подобни. Няма да взимам за пример аг-
ресивно насочените идеологии, политически режими и 
форми на власт, основани на едноличното управление 
– тирания (монархия) или власт на малцинството на – 
олигархията (аристокрация).    

Тогава как такова явление намира място в съвремен-
ния свят? Ами защото всичко това изначално се е раз-
работвало посредством два стимула за управление на 
масите – вяра и страх, по законите на материализма, 
или по-точно Животинския разум в полза на нисшите 
инстинкти у човека, неговата земна самодостатъчност, 
където формулираните на хартия духовните цели, слу-
жели (служат и до ден-днешен) само за прикритие на 
действителната абсолютна власт на политиците и жре-
ците. Именно затова днес всички само говорят за иде-
ално, хуманно човешко общество. Но някой създава ли 
го реално на практика? А и самата постановка за съз-
даването на идеалното общество неизменно е свърза-
на не с обществото като такова, а с това каква именно 
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ще бъде формата на държавна власт над такова об-
щество при съхраняването на същата глобална систе-
ма за управление на народите от същите жреци и по-
литици.

Анастасия: Това е точно така! Всяка власт за хората 
представлява постоянен избор между две злини.

Ригден: Така е. Нека се върнем към думата „поли-
тика“. Думата „полис“ произхожда от италиански 
„polizza”, означаващо „разписка“, „договор“. Архонти-
те са много големи любители на означаването на свои-
те проекти с двусмислени думи. Считайки себе си за по-
средници между хората и боговете, те проектират жре-
ческия модел на управление на обществото, по-точно 
на тази част от обществото, която по едни или други 
причини не е била подчинена на тяхната религиозната 
власт (например обхващат народи, които са пребива-
вали в други държави, вярвали са само в своите мест-
ни богове, имали са различна култура и т.н.). Думата 
„политика“ е образувана от двете гръцки думи „poly” 
– много и “Theos” – “Бог“ и не означавало нищо друго, 
освен власт на „много богове“ над обществото. Оттук 
са се появили и местните „богчета“ – политици, под-
чиняващи се на властовата система на Архонтите. Не 
е изненадващо, че днес много страни живеят по англо-
саксонския модел, а също и по континенталното пра-
во, които се явяват едни от най-разпространените све-
товни правни системи. Но по онова време за тяхна ос-
нова е послужило именно римското право, разработено 
от жречеството на Древен Рим („кодекс на законите от 
дванадесетте таблици“ и други жречески документи за 
управление на народите, разписани в най-добрите тра-
диции на Животинското начало). 
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Анастасия: Е, да, затова, както казва народа, полити-
ческото право, както и религиозното, винаги е наказа-
телно. Въобще, нещата са печални, световното обще-
ство живее съгласно правилата, които установяват Ар-
хонтите, под техните агресивни знаци…

Ригден: Живеят така, защото реално хората не знаят 
кой и как ги управлява, а не знаят, защото не вникват 
дълбоко в тези въпроси. Ако хората се поинтересуват от 
световната история или дори от хералдиката (на сред-
новековен латински „heraldus” – „глашатай“; наука за 
гербовете), то техните очи ще се отворят за доста любо-
питни факти, на които по-рано просто не са обръщали 
особено внимание. Ако разгледаме конкретно щандар-
тите, знамената, гербовете на княжествата, на градове-
те, на държавите, които като правило са разработвани 
от подопечните на Архонтите и подпъхвани на нищо 
неподозиращите управници, то може да открием в тях 
знаци и символи, които въздействат на подсъзнанието 
и активират Животинското начало у човека. 

Всичко това съществува и до днес, така, както и по-
рано, предназначено за негласно влияние на съзнани-
ето на хората. Достатъчно е да обърнем внимание на 
официалната символика на съвременните страни по 
света, техните централни и местни органи на държав-
на власт, министерства, ведомства, служби, символи-
те, които са нанесени на паричните знаци на различ-
ните валути по света. Като цяло това са  кръстове, с 
белег за блокиране на Предната същност (чрез знак 
или символ, най-често с атрибута на земната власт във 
вида на корона) и акцент на Животинското начало, 
имам предвид страничните Същности на човека, кои-
то основно са изобразявани във вид на едни или дру-
ги агресивни животни от двата края на централни-
те символи. Достатъчно е да се вгледаме колко гербо-
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ве са белязани със знаци или символи от „Свободните 
каменоделци“, започвайки от градове и страни и сти-
гайки до международни организации и корпорации: 
лък и стрели (заедно и поотделно), брадва, сърп, чук, 
меч, шпаги, огнестрелно оръжие, пергел, лъв, леопард, 
дракон, орел, фригийската шапка, маслинова клонка 
(еврейско жречество). А дори не говоря за наличието 
в много случаи на определена числова символика във 
вида на звезда (6,13 и т.н.)
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Рисунка 108. Гербове на различните държави

1)�амбия; 2) Бутан; 3) �айана; 4) Федеративна Република 
�ермания; 5) �ерманска Демократическа Република (1949-

1990); 6) Франция; 7) САЩ; 8) Холандия; 9) Френска империя 
(1804-1815); 10) Норвегия; 11) �рузия (1991-2004); структура 

от седем части (седем лъча, седем звезди) пример за сравнение 
с герба; 12) �рузия (от 2004); 13) Белгия; 14) Ватикана.

Тези агресивни знаци се прилагат в публичните ат-
рибути, предназначени за масово тиражиране, тоест 
хората често ги виждат и използват, възприемайки ги 
за задължителна част от документи, сгради, дрехи, 
в средствата за масова комуникация и така нататък. 
Тяхното въздействие над човешката психика е подоб-
но на капчица, която дълбае камъка – те подсъзна-
телно стимулират Животинското начало, агресията и 
пробуждат нисшите инстинкти.  А в резултат всичко 
това способства нарастването на общественото напре-
жение, подобно на метана в мината. В определен мо-
мент е достатъчна и една искра, тоест провокирането 
на агресия в определена маса хора, за да се залее ця-
лата държава с вълна от насилие и необратими разру-
шителни последствия, по-точно с предсказуеми неми-
нуеми последствия.  

Но цялата тази схема за тайно управление на народи-
те ще работи до тогава, докато болшинството хора не 
знаят за нея. Архонтите използват всяка възможност 
да поставят в „контролирана територия“ своите зна-
ци и символи, така да се каже – своите „клишета“. И 
всичко това се прави „тихичко“, с формалното „учас-
тие на народа“ в подобни дискусии. Решението, като 
правило, се приема от тесен кръг чиновници, а за ши-
роката общественост се съчинява поредната тирада, 
че именно тези символи и знаци са „много значими“ 
за жителите на дадения град и държава от гледна точ-
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ка на история, философия и култура за тези местност.  
И по тези въпроси понякога се включват учени, кои-
то имат задачата да се обоснове именно такова мнение 
и никое друго. Но какво искам да кажа по този повод. 
Ако самите хора, независимо от кое да било мнение за-
почнат да се интересуват от историята на своята стра-
на и своя народ, от техните символи и знаци, и ако 
разширяват своя кръгозор по тези въпроси, подхож-
дайки към процеса на познание с отговорност, от по-
зицията на Наблюдател от Духовното начало, то мно-
го трудно ще могат да бъдат измамени. Та нали ста-
ва въпрос за местата, където живеят самите те, тех-
ните деца и внуци. С други думи, когато хората нау-
чат Истината, тогава сами ще въведат ред на различ-
ните места, Тъй като основната сила е в болшинство-
то, в самото общество, а не в шепата жреци и полити-
чески им слуги. 

Анастасия: Получава се, че Архонтите са си напра-
вили от световната политика  лост за контрол на све-
товното общество, а от държавите като такива – ин-
струменти за насилие над народите и средство за обо-
гатяване, както на тях, така и на контролираните от 
тях група властимащи марионетки. 

Ригден: Не е тайна, че във всяка страна истинската 
политика се извършва „зад кулисите“, където нейни-
те решения и сделки по принцип не се обсъждат с из-
бирателите. 

Анастасия: Да, а в самото общество негласно се по-
пуляризира модела, в който „силния унищожава сла-
бия“, започвайки от взаимоотношенията в неголемия 
колектив (семейство, фирма, организация) и стигайки 
до отношения между държави, където силните страни 
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поглъщат слабите и се конкурират една с друга. Тоест 
всичко това са законите на Животинския разум.

Ригден: Точно така. Очевидността на тази изкуствено 
създадена от самите хора система, работеща като про-
водник на волята на Животинския разум, може да се 
наблюдава като се познават тънкостите от управлени-
ето в политика както в миналото, така и в настоящето. 
За по-добро разбиране ще приведа типичния пример 
от историята. Няколко столетия назад в средновеков-
на Европа е имало множество феодални княжества, 
които са се ръководили от управителите по различни-
те места. Всеки „княз политик“ е имал свои войници, 
свои флагове, гербове, своя свита, нещо като прави-
телство. Неговата княжеска наемна армия се е имену-
вала с думата „банда“ (от келтски „band” – „връзка“). 
Така, с какво са се занимавали? Князете постоянно са 
воювали помежду си и по този начин са разширявали 
контролираните от тях територии, установявайки на 
завладените земи своето данъчно облагане на мест-
ните търговци, занаятчии, селяни. Тоест събирали са 
им данък (такса) за своето покровителство и защита 
от другите князе, в действителност същите „разбой-
ници“. И само посмей да се откажеш от такава кня-
жеска „милост“, тъй като защитаващия и заплашва-
щия е бил едно и също лице! Но работата е там, че та-
кива „пазители“ на чуждо добро е имало много и сред 
князете е съществувала голяма „конкуренция“, така 
да се каже, за предоставянето на „военни (охранител-
ни) услуги“ на населението. Днес един „княз политик“ 
устройва кървава конфронтация, утре друг. И всички 
желаели да бъдат застъпници на „унижените и угне-
тените“! А фактически се извършвал най-безскрупу-
лен грабеж под формата на защита на населението. 
Както се казва, бандата си е банда.



834

И днес нищо не се е променило в световната политика. 
Само че сега откритото насилие над народите се нари-
ча „мирно облагане с данъци“, но системата на изнуд-
ване си остава същата. Такова насилствено мирно, до-
броволно принудително събиране на пари е грабеж на 
населението на планетата в малки и големи мащаби. 
Разликата е там, че днес всичко това се нарича с по-
красиви думи – монополи на законно насилие (монопо-
лизиране на митническите такси, на храните, инфор-
мацията и така нататък). 

Анастасия:  Това е така, да, в много страни от хората 
се събира такса даже за проста формална хартийка (за 
оформяне на документи, потвърждение за своите пра-
ва, дори за приети за разглеждане жалби). От това жи-
вота на гражданите еднозначно не е станал по-лек…

Ригден: Така си е, бандитите си остават бандити, ка-
квито са били, такива си и остават, само че обират на-
селението в други мащаби на основание предписаните 
от тях закони… Въпреки, че всичко е в ръцете на са-
мите хора, те са болшинството, но  бездействат, а Ар-
хонти са малцинството, но действат непрекъснато и 
активно. Тук е и цялата разлика. Трябва самите хора 
да се пробуждат, да разширяват своя кръгозор, актив-
но да участват в управлението на световното обще-
ство, да обединяват своите усилия, да дружат помеж-
ду си, независимо от националност, раса, местоживе-
ене. Тогава човечеството като краен резултат ще дос-
тигне до този модел на справедливо общество, за кое-
то толкова дълго мечтае. 

Архонтите са направили така, че за политиката да ра-
ботят много хора, тоест бил е задействан значителен 
човешки потенциал. Освен това иновационния ресурс 
на човечеството се намира под тяхна власт, тъй, как-
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то световната наука като цяло се спонсорира и контро-
лира от подвластните им организации и фондове. Ос-
вен това, Архонтите са инициирали създаването на 
различни науки, изучаващи и разработващи методи 
за управление на масите, за да могат самите хора да 
си изберат окови по мярка. Например, да вземем соци-
ологията (от латинската дума “so�ietas” – „общество“, 
“logos” – „учение“), наука, изучаваща обществото и за-
коните за неговото развитие, социалните групи, от-
ношенията между Личността и обществото. А какво 
всъщност изследват учените в рамките на тези науки, 
изпълнявайки програмните задания на тези, които ги 
спонсорират и покровителстват? Социологията не се 
занимава с вътрешния свят на човека. Това власти-
мащите са преписали на психологията и я напъват, за 
да може приоритетите за нейното развитие под всички 
благовидни предлози да бъдат насочени към отглеж-
дането на егоисти в обществото. А духовните въпроси 
са напълно в ръцете на жреците, хранещи се от рели-
гията. Всичко е разделено и усложнено, за да се убие 
желанието у хората да достигнат до същността: какъв 
е смисъла на живота, какво представлява всъщност 
човек, с какви колосални възможности реално разпо-
лага. Така че, социологията изучава поведението на 
големите маси, а също и различните взаимодействия в 
малките социални групи. С други думи, тези учени се 
занимават с наблюдение поведението на индивидуал-
ното и колективното проявление на Животинския раз-
ум. Но кой точно използва резултатите и с какви цели? 
Същите жреци и политици, за да може по-лесно да уп-
равляват хората, да натискат нужните бутони в тяхно-
то съзнание, активирайки Животинското начало. 

Е, а за политологията въобще нищо няма да кажа. 
Смешно и горчиво е да обяснявам какви цели се по-
ставят пред тази „наука“ и какво се изучава в нея. На-
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пример, да предсказва смяната на управляващите ре-
жими, изхода от борбата между политическите пар-
тии, да измислят и създават политически имидж на 
кандидатите, да се занимава с предизборни агитации, 
да сътворяват разни речи (не дела!), с които да пре-
дизвикват предпочитанията към един или друг кан-
дидат по време на изборните кампании. Но политоло-
зите, така, както и социолозите, психолозите, журна-
листите и други участници в това политическо шоу – 
това са същите тези хора от народа. Политикът прос-
то си плаща, за да може едни хора да създадат мит за 
него пред други хора, за да стъпи в голямата власт 
единствено заради собствените си интереси. Получа-
ва се, че сам по себе си той не представлява нищо – 
без поддръжката на народа, който със собствените си 
ръце осъществява неговото придвижване, нещо пове-
че, след това сам изпълнява нарежданията на полити-
ка и отново страда. 

В света политическите избори отдавна са превърнати в 
еднократно политическо шоу под названието „Народна 
власт“. Каква е неговата скрита цел, какво е въздейст-
вието му над народите? Какво виждат масите? Телеви-
зионен кастинг на кандидатите с елементи на реали-
ти шоу, с пикантни подробности от личния живот на 
„главните герои“, тяхната конкуренция помежду им с 
противоречиви заявления, безкраен поток от взаимни 
обвинения и така нататък. Тоест, прави се всичко, за 
да се стимулира у хората Животинското начало, за да 
бъдат завихрени емоциите и мислите в един затворен 
кръг и в резултат на това тази маса да бъде по-лесно 
управляема, независимо от това кой от тези политиче-
ски властимащи марионетки ще победи.

Кой създава вектора на развитие на световното об-
щество в днешни дни? Архонтите, които манипули-
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рат световната политика като собствен инструмент за 
власт над народите. Архонтите са подчинени на сис-
темата на Животинския разум и въплъщават своите 
идеи чрез политиците. Но болшинството от хората са 
в неведение за тези неща, които се извършват „зад све-
товните кулиси“. Специално им представят тези теа-
трални действия, които се случват на политическата 
сцена в тяхната страна, като по този начин огранича-
ват възможността да се види цялата картинка, стесня-
ва се съзнанието, а следователно се лишават от своето 
желание да съпоставят и да анализират събитията в 
мащаба на световно общество. Затова хората виждат, 
как политиците разработват закони, по които е длъж-
но да живее обществото. Но у тях дори не възниква въ-
проса защо именно тези закони и именно тези поли-
тици осъществяват дадените проекти? Защо подобно 
нещо се внедрява или вече се е внедрило в политиче-
ската система на други страни и как това се е отрази-
ло реално в живота на хората, каква доминираща сила 
е активирало? 

В най-добрия случай на хората се позволява да разбе-
рат, че политиците в техните страни отстояват пози-
цията на една или друга банда, която представляват. 
Но отново – кой въплъщава всички тези програми в 
живота? Управлението на текущите дейности на вся-
ка държава се осъществява от чиновниците и служи-
телите, принадлежащи към същия този народ. А кои 
са тези политици във всяка държава? Политици – това 
са хората от „елита“, по голямата част от които са 
дошли на власт, с цел да обезопасят своя бизнес и да 
задоволят манията си за величие. Такива хора, попа-
дайки в зависимост и под властта на системата на Жи-
вотинския разум вече не се задоволяват само с пари-
те. На тях им се иска нещо по-голямо, например, въз-
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можност да управляват по-голям брой хора и тайно да 
се наслаждават на своето раболепие. 

Много от тях дори не разбират, че се явяват просто 
проводници на Волята на животинския разум. Дали 
човек осъзнава това или не, неговата душа неминуемо 
страда от този избор на Личността и неразумната зло-
употреба с жизнените сили, все повече отдалечавай-
ки я от духовния свят. А живота лети толкова бързо, 
властта се дава за кратко време, но цената й е несъраз-
мерно висока. Жизненият миг на човешка слабост се 
превръща в дълга агония на субличността и удължа-
ване на душевните мъки в плена на материята. Твър-
де скъпо се заплаща за избора на тези илюзии, които 
като пара се появяват за кратко време и тутакси изчез-
ват в мрака на битието. 

Същите умни политици, на които им се отдава да раз-
гадаят този глобален блъф и да прозрат днешната раз-
рушителна посока на движение на световното обще-
ство в посока на „обратната свастика“, които осъзна-
ват откъде пониква корена на злото формиращ нега-
тивните световни събития, на свой ред, не знаят какво 
да се направи. Те търсят отговор на въпроса как реал-
но да се избавим от това „старо, болно дърво“ на влас-
товата система на световните жреци, заразените коре-
ни, на което като октопод са оплели целия свят. 

Но всъщност тук няма нищо сложно, ако разбереш сам 
инструментариума, използван от Архонтите, в ръце-
те, на които е съсредоточена голяма част от земния ка-
питал. Задачата на Архонтите е да наложи поредната 
илюзия, идеологията на Животинския разум на въз-
можно колкото се може повече хора, за да може маси-
те  да повярват в тях. Например, за да се убеди обще-
ството в ползите от материалистичния начин на ми-
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слене, потребителската форма на обществени взаимо-
отношения, за да се всее страх у хората от поредната 
световна криза, за да ги убедят в необходимостта от 
една или друга война или междунационални раздори, 
да сблъскат един срещу друг последователите на раз-
личните религии, да устроят кървави разпри, конфли-
кти, цветни революции и така нататък. А когато маси-
те се заразят от тези идеи, то самите те ги материали-
зират, започвайки да извършват тези безобразия със 
собствените си ръце. 

Най-важното за Архонтите е да активират Живо-
тинското начало у хората, по-точно техния колекти-
вен Животински разум. Те просто съставят сценария 
и спонсорират своите политици. А тяхната обща све-
товна политическа мрежа изведнъж се явява активен 
инструмент за въздействие на масата. В крайна смет-
ка кой е политика? Актьорът, този, който изпълнява 
предписаната му роля. Неговата задача е често да се 
явява на телевизионните екрани и в пресата, да гово-
ри красиво и да представя на хората определени идеи. 
Политиката – това е изкуството на лъжата от Ариман, 
тя е била формирана от Архонтите изначално по този 
начин и до днес продължава да съществува в такъв 
вид в световното общество. Така че, политикът по съ-
щество представлява само един актьор. На публична-
та сцена на своята държава политиците работят за Ар-
хонтите, представяйки идеите на своите жреци „сце-
наристи“ и „продуценти спонсори“, за съществуване-
то, на които хората дори не подозират. Публиката, слу-
шайки изпълненията на тези „актьори“, си мисли, че 
всичко казано е самата „велика идея“ на самите тези 
политици, които така убедително призовават към вой-
на или към национални разпри, уж в името на „щаст-
ливото бъдеще на този народ“. Но никой от тях не спо-
менава, че войната носи смърт, а всички разпри – нес-
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табилност и икономически спад в обществото. Тълпа-
та слуша и започва да вярва в илюзиите, заразява се 
от идеите, активиращи Животинското начало които 
до голяма степен произлизат от програмите и установ-
ките на Волята на Животинския разум.  

Представете си, ако Архонтите започнат да излагат 
идеите си пред всеки здравомислещ човек на плане-
тата поотделно обяснявайки, че трябва да отиде да во-
юва със своите братя заради по-комфортния живот на 
самите Архонти, то къде би ги упътил да ходят този 
здравомислещ човек? Правилно, на конкретен общо-
известен адрес.  Кой умен човек би искал да унищожи 
мира и спокойствието на своето семейство, роднини 
и близки? А какво представлява войната за болшин-
ството хора? Това е смърт, разрушение, мъка. А как-
во представлява провокираната война между народи-
те за Архонтите? Това не е толкова метод за бързо за-
богатяване, колкото политическа игра, създаване на 
условия за усилване на контрола, разширението и ут-
върждаването на своята власт над населението на во-
юващите страни. Още повече, че по време на война 
воюващите страни изтощават не само своите ресур-
си. След приключването на дадена война останалите 
живи хора продължават да живеят в страх, а държа-
вата – в политическа и икономическа зависимост от 
„силите на деня“. Народите от двете страни продъл-
жават да се страхуват един от друг, изпитвайки нена-
вист даже и към новите поколения, родени след вой-
ната, с други думи, масите живеят в постоянен страх 
и заплаха от нова война. 

Тоест всяка война е начин за разделение, раздробява-
не на обществото, метод за сплашване на народите. Не 
хората искат война, а жреците и политиците. Не една-
та държава напада другата, а шепата политици и жре-
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ци водят своята игра за сметка на животите на мили-
они обикновени хора. Но ако между народите започ-
не да процъфтява дружба и самите хора способстват 
за това, то ще започне процес на обединение на цяло-
то световно общество. Обединявайки се, хората ще мо-
гат да предотвратят всяка война, защото всички кон-
фликти в съвременния свят първоначално се извърш-
ват информационно, тоест на първо място в главите 
на хората, световната общественост, а след това вече 
задвижват и сътворяват самата нея. Защото в нача-
лото е информацията, избора, изменението на 
съзнанието и след това като следствие на всич-
ко това се явява действието. 

Хората не само трябва да разберат това, но според 
своите възможности активно да се противопоставят 
на развързването на всяка война, особено на етапа 
на подготовка на общественото мнение в интернет и 
СМИ. В противен случай Архонтите ще продължават 
да използват ефекта на „зараза“ на тълпата чрез ар-
мията от свои политици и жреци, разигравайки пуб-
лични спектакли, заплашвайки милиарди телевизи-
онни зрители и поробвайки техния разум чрез страх 
и покорство пред материалната система. 

Ако се пробуди активността на световното общество 
в посока самоуправление, а самия процес на управле-
ние и всяка, свързана с него, информация се извърш-
ва открито, и най-вече да се отстранят тези Архонтски 
инструменти – политиката и жречеството като светов-
ни системи, чрез които те оказват своето влияние над 
масите, то обществения живот качествено ще се из-
мени. Архонтите са жалка шепа в сравнение с цялото 
човечество и живеят с една лъжа, която не може да съ-
ществува вечно, както и всичко мъртво. За този, кой-
то веднъж е предал себе си, своята духовна природа, 
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Истината се оказва много нелицеприятна. Те живеят 
мамейки другите, но всъщност мамят самите себе си. 
Причината за лъжата не е в думите, а в желанието да 
измениш на своята природа. 

Анастасия: Получава се, че в политиката е същата 
ситуация, както и с духовните аспекти на обществе-
ния живот. Ако в световното общество бъде елимини-
ран такъв инструмент за влияние над масата, като по-
литиката, то в него ще изчезнат такива явления като 
власт, длъжностите на „тунеядците“, тоест тези, които 
се възползват от благата на хората. А умните и честни 
хора, действително милеещи за живота и съдбата на 
народите не само на думи, но и на дела, които за съжа-
ление, са критично малцинство в политическата сис-
тема, с отпадането на институциите на политическа 
власт ще продължават също толкова добросъвестно и 
безкористно да помагат на обществото. Например, да 
се обучават хора на основите на общественото само-
управление и контрол, и този опит да се използва за 
благото на обществото и т.н. Въпреки, че истинските 
хора в политиката, също както и „божите хора“ в ре-
лигията, са единици, но все пак съществуват. За тях 
Чест, Съвест, искрено служене на обществото, отдаде-
ност и преданост на делото – това не са просто думи, а 
начин на живот, където на олтара на служба за чове-
чеството е поставен техния живот. 

Ригден: Да, това е истински подвиг – да бъдеш в сис-
темата и въпреки това да останеш Човек. И помощта 
на тези честни и умни хора ще бъде значима за об-
ществото. Промяната трябва да настъпи не в отделна 
страна, а повсеместно по целия свят, Тогава този про-
цес трудно може да бъде спрян. Безусловно болшин-
ство хора по света трябва да вземат присърце тази 
идея, за да станат самите хора по-зрели в Знанията 
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и активно да участват в позитивното преобразуване 
на всички сфери от обществото, започвайки от своята 
страна и завършвайки със световното общество. Чо-
вечеството трябва да се обедини. Само сплотявайки 
своите усилия, хората могат да построят съвършено 
ново световно общество, където ще царуват Истината 
и няма да има място за никаква власт като средство за 
насилие над хората. Тогава в това обединено светов-
но общество няма да има нито жреци, нито политици, 
нито президенти, тоест тези хора, които властват над 
народите.  

Между другото думата „президент“ също се е поя-
вила в общество благодарение услужливостта на Ар-
хонтите – любителите на двояките значения.  Те не 
са именували тази длъжност да речем „ръководител 
на колектива“, или пък приембюл (от латинската дума 
„praeambulus” – „вървящ най-отпред“). Тази дума за-
пазили за предвижването на своите дела и я използ-
ват в качеството на обозначение на встъпителната 
част на законодателните актове, декларации или меж-
дународни документи, които се намират под контрола 
на „Свободните каменоделци“. А позицията на глава 
на изпълнителната власт, управляваща народа, са на-
рекли президент, което в превод от латински език оз-
начава „praesidens”, буквално преведено „седящ най-
отпред“, всъщност, блокиращ движението на народа. 
Достатъчно е да погледнем колко президенти са се за-
въдили по света, на различни корпорации, компании, 
академии на науките, да не говорим за политиката. 
Но смисъла е същия. Както жреците реализират своя-
та власт, прикривайки се зад името на Бога, така и по-
литиците, намирайки се в президентските кресла на 
своите държави, осъществяват своята власт, прикри-
вайки се зад името на народа. В началото Архонти-
те широкомащабно обнародвали думата „президент“ 
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в съзнанието на народните маси в качеството на тит-
ла „глава на нацията“ в хода на войните за независи-
мост на американските колонии. Нали помниш кога-
то разказвах за това?

Анастасия: Това е когато Архонтите режисирали и 
спонсорирали проекта за създаване на „най-свободна-
та и демократична държава в света“? Да, разбира се, 
аз въведох тази информация в книгата „Сенсей IV”. 
Щателно обмислят своите операции, изчисляват за 
много години напред и умело използват същите зна-
ци и символи, дори названия, които оказват подсъзна-
телно въздействие на масата…

Ригден: Когато болшинството хора се ограмотят по 
тези въпроси, то проблемите от този тип ще изчезнат. 
Във всички сфери от живота хората сами трябва да из-
ключат всяка възможност за проявление на Животин-
ското начало в човека, ограничавайки по този начин 
себе си и обществото от подчинението на Волята на 
Животинския разум. На човечеството трябва да бъде 
зададен духовен вектор на развитие чрез участието и 
усилията на всеки един човек. Тоест да бъдат създаде-
ни подходящи условия за регенерирането на Духовно-
то начало у човека и неговия разцвет, а също и за раз-
пространение на духовно нравствените ценности в ця-
лото световно общество. Когато самите хора и светов-
ното общество премахнат такива институции, които 
предполагат единствено понятието власт, то ще изчез-
нат много изкуствено създадени проблеми. Управле-
нието на обществото трябва да принадлежи на самото 
общество, а не на Архонтите и техните представите-
ли.  В обединеното общество не трябва да има никак-
ви граници. Всички хора по света трябва да живеят в 
абсолютно свободно за придвижване в пространство, 
тоест да имат всички възможности за придвижване по 
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планетата, без ограничения. Не трябва да има условия 
за възникване на разпри между хората, в това число и 
междунационални. Има национални култури на наро-
дите по света, в които са събрани различни традиции 
и знания на човечеството. Но има и едно по-висше по-
нятие – духовно, обединяващо хората от всички наци-
оналности, което, например в руския език, е известно 
под думата Човек. 

Между другото, само думата „Человек“ (човек) е доста 
сложна. „Чело“  изначално е означавало „висш“, пора-
ди това, че в старините с тази дума са обозначавали 
„челото“. А думата „век“ – „сила“, първоначално озна-
чавало „изпълнен със сила“, „вечен“. Човек означа-
ва преизпълнен (изпълнен) с висша (духовна) 
сила. А Истинския Човек е този преизпълнен, 
в който доминира тази висша, вечна сила – Ду-
ховното начало. 

Така че всички въпроси трябва да се решават колек-
тивно от самите хора, започвайки от местните селски 
съвети и стигайки до световно ниво, като този процес 
трябва да бъде напълно открит за всички участници 
в обществото.  Съвременните технологии позволяват 
реализацията на тези условия на практика. При това 
всички тези въпроси относно живота на обществото 
трябва да се обсъждат и приемат в свободното от ос-
новната работа време. Такава система на само упра-
вляемо общество ще проработи тогава, когато сами-
те хора поемат отговорност за подобрението на живо-
та в цялото общество и изразят готовността си редовно 
да отделят от личности си свободно време за участие 
в обществените дела, в това число и колективно съзи-
дателни. Това е равносилно на това човек да контро-
лира своите мисли и желания от Животинското нача-
ло, когато той взима отговорност не само за контрола 
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над самия себе си по тези въпроси, но и да работи за 
съзиданието на добри мисли, постъпки и дела от Ду-
ховното начало. 

Също така в обществото не трябва да съществува из-
общо понятието „секретен режим“ в делата за самоу-
правление на обществото. На първо място това се от-
нася до финансирането, тоест разпределението на из-
разходваните средства. Днес в света голяма част от 
информацията за направлението на финансовите по-
тоци е скрита от хората. Като правило, това укриване 
в различните страни се мотивира с държавни тайни, 
засягащи въпросите за националната сигурност, ико-
номически, политически и т.н. интереси. А хората ос-
тават в неведение къде отиват всъщност тези пари. 

Защо става така? Всичко това се случва, защото дейст-
ват световните политически и жречески банди, съ-
ществува борба за власт и контрол на финансовите по-
тоци. Под тази хитра „секретност“ политиците прием-
ат изгодни за тяхната власт и бизнес закони и крадат 
от държавния бюджет. А народите отново живеят в не-
доимък. Същото се случва и на световно ниво между 
самите държави, само че това крадене се извършва в 
още по-големи мащаби. А ако институциите на поли-
тическа и жреческа власт в света бъдат премахнати, 
то и тайните ще изчезнат. Когато световното общество 
бъде единно в своите съзидателни процеси и духов-
ни стремежи, понятието секретно ще изчезне. Просто 
самото общество ще решава какви разходи се явяват 
приоритетни и къде на първо място е необходимо да се 
вложат пари за подобряването на начина на живот.  И 
всеки човек от световното общество трябва да има въз-
можност да контролира къде именно отиват средства-
та, за какви нужди са похарчени, всичките до послед-
ната стотинка. Като цяло трябва да се създадат усло-
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вия, в които да няма никакви странични вратички за 
кражба на обществени средства и използването им за 
користна цели.

Решението на въпросите на самоуправление в светов-
ното общество трябва да  бъдат открити и прозрачни 
на всички нива. Днес хората не участват в този про-
цес не само в световен мащаб, но дори в собствената 
си държава. Да вземем повече или по-малко близък 
пример със славянските страни. В настоящата систе-
ма хората са делегирали своите „права“ на депутати-
те, които веднъж докопали се до властта, стоят там с 
години в „неприкосновеност“, получавайки куп пол-
зи и привилегии. По-голямата част от тези депутати 
отстояват своите лични интереси или интересите на 
едни или други корпорации, принадлежащи на жре-
ци или политици (властимащи).  При това те опери-
рат с пълномощията на народа (действат от името на 
народа или както се твърди в негово име) , който няма 
никакво отношение към решаването на тези въпроси. 
Между другото, самата дума „депутат“ също произ-
лиза от мъртвия език (един от любимите на Архонти-
те) – латински. „Deputatus” (deputare) означава „указ-
вам, предопределям“. Забележете, не избран, а назна-
чен, предопределен („от горе“, от властимащите) чо-
век! По принцип така е било по-рано. В Древна Гър-
ция, например, „депутат“ са наричали прислужника 
на жреца, който е бил изпращан със „свещени запове-
ди“ в Делфи или на Олимп. А в древнохристиянската 
църква „депутат“ са наричали едно от лицата на кли-
ра (свещенослужителите), който върви преди патриар-
ха и разчистващ пътя му. 

В новото световно общество, ориентирано към духов-
ния вектор на развитие, „постоянни“, упълномоще-
ни като такива както днешните депутати и подобни-
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те на тях, не трябва да има. Ако трябва да се делеги-
рат упълномощени представители за обществени съ-
брания, за да се съобщи мнението на хората от една 
или друга област, то заповядайте. Но тези хора тряб-
ва реално да се избират от народа, на базата на техни-
те лични нравствени качества, ниво на отговорност, 
професионализъм, конкретните дела, които вече са 
направили за обществото. Тези представители тряб-
ва да бъдат лишени от всички ползи и привилегии, ко-
ито познаваме днес. Да осъществяват обществена дей-
ност за своя сметка, в свободното си време, без да по-
лучават никакво материално възнаграждение или ка-
квито и да било преимущества по отношение на дру-
гите участници в обществото.  И само тогава, кога-
то този човек подобри условията на живот на всички 
участници в обществото, наравно с всички, той подо-
брява и своя живот. В резултат на създаването на та-
кива условия, по текущите въпроси за живота на об-
ществото ще се занимават честни, умни хора, които не 
заради себе си, а заради служенето на обществото са 
готови да пожертват своето лично време, което в из-
вестен смисъл е в ущърб на техния материален живот, 
не получавайки нищо в замяна. Естествено, че обще-
ството ще контролира решението на подобни въпроси 
и ще формулира приоритети. А най-важните, жизне-
новажни въпроси трябва да се решават от цялото све-
товно общество. 

Между другото съвременните технологии позволяват 
в реално време да се провеждат такива открити об-
ществени събрания, без скъпи пътувания и такси, спо-
койно да се решава всичко на място. Това не само спес-
тява много време и средства, дава възможност за опе-
ративни действия по текущите въпроси, но и предос-
тавя много повече – откритост на тези „интернет съ-
брания“ за обществеността, а също и елиминира не-
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нужните масови „събирания“ и изключва задкулисни-
те игри и лобирането на частни интереси, които са в 
ущърб на обществото. 

Анастасия: Добре, гласуване, контрол над отчитане-
то на твоя глас и проверка на данните, оперативно ре-
шение на въпросите, изказване на различни мнение 
– всичко това действително може да се направи дори 
чрез интернет. Но ако някой поиска да монополизира 
цифровите и интернет технологии в частни ръце и по 
този начин да си създаде инструмент за власт?

Ригден: Ако самото общество контролира и пресича 
всички опити за монополизиране в частни ръце на ци-
фровите, интернет или други технологии и средства за 
връзка, то това няма да се случи. Та и въобще при съз-
даването на такова световно общество трябва да се от-
чита, че всички стратегически, жизненоважни пред-
приятия и техните ресурси трябва да принадлежат на 
самото общество. Това се отнася за енергетиката, фи-
нансовите учреждения (банки и така нататък), про-
изводството и продажбата на лекарства, медицинско 
оборудване, минно дело и добив на полезни изкопае-
ми, а също така едрите индустриални аграрни и на-
учни предприятия. Всичко това трябва да принадле-
жи на цялото световно общество. Не трябва да се до-
пуска всичко това да се управлява от частни капита-
ли, тоест, всичко това по един или друг начин да бъде 
съсредоточено в частни ръце и да принадлежи на кон-
кретни лица или група от лица. Само при такива ус-
ловия е възможно отсъствието на корупция, ръст на 
цените и финансови кризи. Обществото ще определя 
само за себе приемливи за живота цени, качество на 
услугите и т.н.
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В противен случай, ако нищо не се промени, то поло-
жението ще си остане такова, каквото е днес, ако не 
и по-лошо. Тоест ще процъфтява корупция, различни 
машинации, покупко-продажба на „въздуха“, немис-
лими кредити, инфлация и всички останали капани 
на Животинския разум в сферата „свободни пазарни 
отношения“. Достатъчно е да се вгледаме в съвремен-
ния свят.  Всички резки спадове и повишения на на-
ционалните и международни валути, различните све-
товни икономически, продоволствени, политически и 
други кризи – всичко това е изкуствено, всичко това е 
дело на нечии човешки ръце. Просто някой създава ус-
ловия за това и натрупва невероятни капитали, а друг 
по време на тези изкуствено стимулирани процеси се 
лишава и от последното. В едно нормално човешко об-
щество това е недопустимо. 

Анастасия: Вие споменахте за това, че финансови-
те учреждения трябва да принадлежат на цялото све-
товно общество. Значи, това предполага, че хората все 
пак ще си имат работа с пари, облечени в една или 
друга форма. 

Ригден: Парите –  са еквивалент на обмяната. Екви-
валент в значение на имащ сила (от латински “aequus” 
– „равен“, “valentis” – „имащ значение, сила“). Тази 
сила е производна на материалния свят и от нея не мо-
жеш да се скриеш. Човек живее в материален свят и се 
намира във физическо тяло. А последното е подчинено 
на триизмерния свят, тоест трябва да се храни, обли-
ча, да удовлетворява необходимите жизненоважни по-
требности, да се поддържа чисто, да се бори с болести 
така нататък. За тази цел, естествено, са необходими 
продукти, лекарства, дрехи и други предмети на мате-
риалния свят. Следователно човек не трябва да пече-
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ли средства за насъщните жизнени потребности, кои-
то обезпечават неговото съществуване в тялото. 

Анастасия: Но докато парите са в обръщение под ка-ъщение под ка-щение под ка-
квато и да било форма, ще съществува разделението 
на бедни и богати, това е доказано от историята. Освен 
богатство, това предполага и наличие на частен биз-
нес, а това значи и собственост. 

Ригден: Относно бедните и богатите… Обществото е 
длъжно да създаде такива условия за своето същест-
вуване, че да изчезнат явления като бедност. При съ-
временното развитие на технологиите всичко това е 
напълно реално да се осъществи: и да се нахрани ця-
лото човечество, и пустинята да се превърне в цъфтя-
ща градина, дори да се почистят замърсените води и 
да се пригодят за употреба, да се използват алтерна-
тивни източници на енергия, вместо не възобновяеми-
те ресурси. Всички тези технологии вече съществуват 
днес, но са достъпни само за единици. Голямата част 
от световното население не са запознати с този факт, 
тъй като тази информация специално се укрива, из-
куствено се задържа развитието на подобни прогре-
сивни технологии по целия свят по нареждане на све-
товните жреци. Защо се прави това? За да може тези 
Архонти да съхранят своята власт, политическите ло-
стове за влияние в световното общество, да продъл-
жават да експлоатират милиарди хора, да нагнетяват 
напрежение в света, поддържайки в по-голямата част 
от тях страха да не останат зад чертата на бедността. 
Защото когато съзнанието на масата е заето с въпро-
си за оцеляването си, те много по-лесно могат да бъ-
дат манипулирани и управлявани, да бъдат склоня-
вани в избора си към реализацията на Волята на Жи-
вотинския разум. 
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Така че, при създаването на новото общество трябва 
да се направи така, че бедността като явление въоб-
ще да не съществува на планетата. Трябва хората да 
са обезпечени с всичко необходимо, за да съществува 
само средно и високо ниво на благосъстояние. Ако чо-
век е работлив – моля, нека да си печели. Честния час-
тен бизнес е изцяло приемлив, например, да се доста-
вят някакви услуги на населението, но не и чрез вла-
дение на „заводи, параходи“, тоест едри предприятия, 
монополи и цели отрасли, които обезпечават живота 
на обществото. 

Трябва да съществуват ясни ограничения в богатство-
то! Максималната капитализация на едно семейство 
като единица не трябва да превишава в паричен екви-
валент (съгласно цената на днешна дата) с всичките 
движими и недвижими имущества десет милиона до-
лара. И дори това е много! Споменавам твърда голяма 
цифра към днешна дата само за да не бъде шок за хо-
рата, които разполагат с много по-големи капитали. 
Тези средства са повече от достатъчни, за да се издър-
жа едно семейство. А излишното, тоест доходите на се-
мейството, които превишават тази сума, трябва да по-
стъпват за нуждите на обществото. С други думи, чо-
век няма да забогатява, а в същото време ще помага на 
другите хора. Все пак още от дълбока древност е из-
вестно, че истинските ценности на трудолюбивия чо-
век са заключени в неговото духовно богатство. А в об-
ществото, където  доминират общочовешките духовни 
нравствени ценности, такива постъпки и примери на 
човека трябва да бъдат направени престижни. 

В края на краищата какво мотивира богатите хора в 
съвременния свят, нима самата жажда за пари? Не. 
Тях ги движи баналното желание, произтичащо от 
Животинското начало, да се похвалят пред другите. 
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Например ако има по-добра кола, по-добър дом и даже 
чорапите му струват много повече, отколкото съседа 
му изкарва за месец. Всичко това е смешно, всичко 
това са глупости, които са наложени от потребител-
ското общество и модата, които са създадени от ум-
ните за измама над глупавите, за да могат по-лесно 
да им вземат парите. Неограничения капитал пораж-
да в обществото агресия, провокира завист, желание 
за манипулиране на другите хора, насърчаване доми-
нацията на Животинското начало в човека. В нормал-
ното цивилизовано общество не трябва да се допускат 
такива неща. Това е грозно и порицателно. А трябва 
да бъде „готино, солидно и престижно“ да се помага 
на обществото и хората, не просто някой да бъде ед-
нократно нахранен или да му се подари играчка, а да 
се оказва реална, регулярна практическа помощ как-
то на него, така и на селото, града, региона и т.н., то-
ест реална помощ на обществото. 

Анастасия: А как ще се опазят хората от изкушени-
ето да използват своето положение на съответните 
постове?

Ригден: Ами, елементарно. Изпълнителният чинов-т чинов- чинов-
нически апарат, занимаващ се с текущите дела на об-
ществото, трябва да бъде съкратен до необходимия 
минимум и максимално да бъде ограничен от всички 
възможности да използва своето служебно положение 
в лични и частни интереси. С други думи, трябва да се 
създадат такива условия за работата на хората на тези 
длъжности, които биха изключили всички възмож-
ности за съблазън от властта, положението и матери-
алната изгода. И ще направим така, за да може наро-
да да осъществява постоянен контрол (в това число и 
в реално време) над дейността на апаратчиците, тоест 
на номенклатурните сътрудници на административ-
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ните апарати. А самия процес на изпълнение на слу-
жебните задължения на чиновниците ще бъде толко-
ва открит за обществеността, че тези хора няма да мо-
гат да проявят качествата на своето Животинско нача-
ло на своите постове. Тогава чиновникът наистина ще 
бъде служител, тоест ще служи добросъвестно на на-
рода и честно ще изпълнява своите задължения. 

Анастасия: Това, разбира се, е прекрасно. Но лично 
аз не мога дори да си представя как това би изглежда-
ло на практика. 

Ригден: Не се притеснявай, има много умни, профе-
сионални хора във всяка една сфера от живота на об-
ществото (и в тази също), които, когато попият обща-
та идея могат да се обединят с единомишленици (не 
само в своята страна) да обмислят заедно всичко – от 
минимума до максимума. Ако хората (всички, които 
не са останали равнодушни към тази информация) не 
стоят безучастно, а започнат да въдворяват ред  поне 
в известните им професионални или други сфери от 
обществото, рано или късно всичко ще се получи. Хо-
рата сами ще създадат такава система, която ще бло-
кира всички възможни вратички – входове и изходи, 
за проявление на всяка корупция в обществото, особе-
но на ниво обществени постове. Имайки опит в работа 
на една или друга сфера, знаейки за нейните „подвод-
ни камъни“, следейки и контролирайки своето Живо-
тинско начало, те ще помислят как да се изключи вся-
ка възможност, всички предпоставки за създаване на 
условия, които да съблазняват човека.   

Анастасия: А как обществеността ще осъществява 
контрол и управление, например, в науката? В края 
на краищата науката е много разнообразна и в таки-
ва специфични въпроси действително трябва да има 
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специалисти, за да разбират най-малкото за какво ста-
ва въпрос и да избират перспективни направления за 
нейното развитие. 

Ригден: Има специалисти и учени, които се занима-
ват с един или друг научен клон и го развиват. А до-
колко е важен, необходим и ефективен за цялото чове-
чество днес, дотолкова и обществото ще отделя сред-
ства за него. Обществото трябва, както грижовен сто-
панин да изразходва средства за това, което е наисти-
на необходимо. Така и в науката трябва да се изклю-
чат случаите на отпускане на средства на този, който 
жадува да притежава каквато и да е власт над хората, 
занимава се в науката, както казват в народа – „с тър-
кане на стола“, и самият нищо полезно не прави. На-
уката трябва да се освобождава от такива хора или да 
ги пренасочва към други дейности и там да се създа-
дат условия, при които от тези хора ще бъдат от полза 
за обществото. Аз вече не еднократно споменавах, че 
науката – това е процес по опознаване на Истината. Тя 
не трябва да бъде средство за достигане на власт. Спе-
циалиста трябва добросъвестно да изпълнява своите 
задължения и да има съответстващите условия, както 
за живот, така и за пълноценен професионален труд.

Въобще във всички отрасли и сфери на живота тряб-
ва да се създават такива условия, в които да не се дава 
възможност за проявление на доминиращо Животин-
ско начало, цялата информация да бъде открита за хо-
рата, и обществото да взема важните решения заедно. 
Колективът трябва да се грижи за всеки човек, а все-ът трябва да се грижи за всеки човек, а все- трябва да се грижи за всеки човек, а все-
ки човек да се грижи за колектива. Трябва да се из-
ползва свойството на човешката природа – подража-
нието. Подражанието това са инстинкти на Животин-
ското начало в човека. От тях не можеш да се изба-
виш, докато се намираме в материално тяло и живеем 
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в материалния свят. Просто трябва да ги използваме 
правилно. Например, когато в обществото стане 
модно и популярно да се върши добро, да се по-
мага безкористно на хората, безвъзмездно да се 
служи за благото на обществото, да се притежа-
ват такива качества като честност, отговорност, 
добросъвестност, като цяло да бъдеш Истински 
Човек – това ще накара много хора да последват 
този пример и да му подражават. Но най-важно-
то е, че тези идеи ще обхванат нови поколения, за ко-
ито подобни човешки стремежи, културно-нравстве-
ни ценности и доминиращо Духовно начало ще ста-
нат изцяло естествени норми на живот. А това означа-
ва, че новите поколения ще преодоляват по-леко свое-
то Животинско начало, ще постигат лично духовно из-
растване, което, естествено, ще се отрази на самоусъ-
вършенстването на световната общност. 

Анастасия: Да, това действително е абсолютно нов 
модел на човечеството, за който хората са мечтаели 
от древни времена като идеал на гражданското обще-
ство. Само че са си представяли всичко това ограни-
чено, в пределите на желанията от Животинското на-
чало. Сега разбирам защо не са успявали да въплътят 
тази идея в живота. Хората са се опитвали да сътво-
рят такова общество не от позицията на своята истина 
и духовна природа, а от позицията на материалистич-
ната властова система и управление, която, така или 
иначе, се пресича с програмите и Волята на Животин-
ския разум. В повечето случаи даже самата идея за 
нов обществен строй са разписвали с примеси от сво-
ите желания, породени от Животинското начало. 

Ригден: Съвършено вярно. Но това, което искам да 
кажа по този повод е, че човечеството в наше време за 
пръв път в историята, за целия период на съществу-
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ването си, има такава уникална възможност – да съз-
даде само управляемо обединено световно общество с 
духовен вектор на развитие. По-рано, преди някакви 
си 30-50 години, въплъщението на тези идея в световен 
мащаб би било немислимо, така, както не е имало тех-
нически условия и достъпност на болшинството хора до 
интерактивно общуване с помощта на вече познатите 
на много хора средства за комуникация, например мо-
билна връзка,  интернет.  

В своето историческо време отделните групи на посве-
тени в изконното Знание са се опитвали да преобра-
зуват обществото, имам предвид Имхотеп с неговите 
хора, също така и тамплиерите. И за известно време са 
успявали поне малко да подобрят живота на народите в 
своята страна и даже в няколко държави, давайки въз-
можност на много Личности да се развиват духовно в 
своя кратък човешки живот. Но всичко това са частни 
случаи, практиката, на които в последствие не е полу-
чила необходимото развитие, защото всичко това се е 
случвало в условията на съществуване на политиците 
и жреците начело на обществото, а по-точно в условия-
та на съществуване на изкуствено създадена жреческа 
система на управление на човечеството, съгласно про-
грамата на Волята на Животинския разум. 

Сега пред човечеството изниква единствения реален 
шанс за спасение на себе си и своето бъдеще. Днес Жи-
вотинският разум е постигнал своя апогей и тържество 
над човешкото мислене в обществото. Вижте с какви 
темпове се насажда потребителската форма на мислене 
по целия свят, още малко и ще бъдат подменени и уни-
щожени всички духовни стимули както в обществото, 
така и в съзнанието на индивида. По принцип бързи-
те темпове на повсеместно въвеждане сред народите по 
целия свят на достъпни технически средства за кому-
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никация, популяризацията сред хората на „допустима 
минимална грамотност“ по тези въпроси – това отново 
е работа на глобалните проводници на Животинския 
разум за организация на последващия тотален контрол 
над човечеството и подчинението му на животинската 
Воля. Но в това е и самата слабост на Животинския раз-
ум. Човечеството има уникална възможност да използ-
ва тези инструменти и подготвената техническа база за 
самоорганизация и обединение, за пряко противопос-
тавяне на Животинския разум и създаване на свобод-
но световно общество. Сега имаме уникална възмож-
ност да обърнем монадата, в противен случай още съв-
сем малко и ще бъде късно. Защото всичко се крепи на 
човешкия избор!

Анастасия: Да, това действително е реална възмож-
ност за преобръщане на монадата. Любопитно е, че 
принципа на власт и управление в обществото днес е 
във вид на пирамида с върха нагоре. В долната й част 
се намират болшинството хора, в действителност „оце-
ляващите“ в изкуствено създадените от политиците 
и жреците условия на нищета. А на върха се намират 
единици „надарените“ с власт от това общество, които 
живеят и ползват обществените богатства и имат всич-
ки блага и привилегии. 

Но ако обърнете знака, то се получава триъгълник, 
чийто връх сочи надолу, на принципа на съзидателния 
Аллат, като символ на обществото, в което няма власт 
като такава, където всеки човек, духовно се самоусъ-
вършенства, подобрява своя живот благодарение тру-
да си в полза и на цялото човечество, където световно-
то общество управлява само процесите на своя живот, 
движи се в духовно направление, използва всички бла-
га и ресурси. Това е същото това движение от по-низко-
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то към по-висшето, това е истински прогрес и качест-
вен еволюционен скок на човешката цивилизация!
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Рисунка 109. Пирамидата на човешкото общество: 
Триъгълник с върха на горе – символ на властта на жреците 
и политиците над народите; триъгълник с върха на долу – 
символ на свободното и равноправно общество – Аллат на 

народите.

Ригден: Съвършено вярно,  в действителност в това 
няма нищо сложно. Просто самите хора трябва да се 
включат активно в процеса на преобразуване на об-
ществото и да създават според своите възможности 
необходимите условия за просвещение на народите, 
обединявайки световното общество и повеждайки чо-
вешката цивилизация по духовния вектор на разви-
тие. 

Основни условия за създаването на такова обще-
ство:

Повишаване на духовната и интелектуална гра-1. 
мотност на хората;
Духовно самоусъвършенстване на човека и него-2. 
вото активно участие в обществения живот;
Самостоятелно обединение на народите в единно 3. 
световно общество;
Премахване на световната система на власт на 4. 
жреците и политиците;
Твърдо ограничаване капитализацията на инди-5. 
вида;
Управлението на обществото трябва да принад-6. 
лежи единствено и само на самото общество като 
цяло;
Най-главното – това е идеологическо прео-7. 
бразяване на обществото, което е неразрив-
но свързано с доминацията както у човека, 
така и в обществото на нравствените цен-
ности и Духовното начало.



861

Както всеки човек е длъжен да проследява в себе си 
проявлението на негативни мисли, произлизащи от 
Животинското начало, така и обществото като цяло 
трябва да контролира своите „обществени, публични 
мисли“. И тъй като за основни източници на послед-
ните служат средствата за масово информация във 
всички нейни форми, то за тази „чистота“ трябва да 
следи самото общество. 

Тоест трябва да има развита култура на популяри-
зиране на духовно нравствените ценности, знание-
то, добротата, съвестта, приятелството между хора-
та, позитивни и съзидателни модели, примери за на-
чин на мислене, най-добрите човешки постъпки, как-
то на Личността, така и на Колектива. Трябва да от-
съства отрицателната и негативна пропаганда, нало-
жена от Животинския разум – войни, насилие, убий-
ства, разпри, омраза и т.н. При това от самото обще-
ство трябва да произлиза инициативата и делата за 
популяризиране на съзидателната идеология, а също 
така да се предотвратяват всички опити за налагане 
на разрушителната идеология над хората. Тези усло-
вия са основа за формиране на единна световна общ-
ност с духовен вектор на развитие. 

Тук е важно да се разбере колко значима роля в чо-
вешкия живот играе изкуственото информационно 
поле, което самите хора създават, явявайки се или 
проводник на Животинския разум, или на Волята на 
Духовния свят. В днешно време не е тайна, че благо-
дарение на средствата за масова комуникация в све-
та се формира определена комуникационна човешка 
маса, която по численост неколкократно надвишава, 
която и да е била физическа маса. Но и в това изкуст-
вено информационно поле също се създават, разпрос-
траняват (по пътя на заразяването и подражанието), 
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функционират различни модели на еднотипно въз-
приятие, начин на мислене и поведение на хората, ко-
ито всъщност формират тази невидима единна маса. 
Тоест, случва се масовизация на съзнанието и пове-
дението на множеството индивиди, принадлежащи 
към обективно несвързани социални групи и култу-
ри. Наличието на комуникация свързва различните 
хора. Но кое е интересното, че за разлика от физи-
ческата тълпа в тази голяма маса всеки човек инди-
видуално по своя собствен избор се включва в едни 
или други информационни потоци, от който, в край-
на сметка, е съставено цялото разнородно информа-
ционно поле. Тези потоци като хиляди ручеи имат 
своето направление, разширение, усилване и вглъбя-
ване в програмите обединяващи ги в едни или други 
информационни канали. В пределите на материал-
ния свят съществуват само два противоположни ин-
формационни вектора – от Животинския разум и от 
Волята на Духовния свят, всеки от които формира 
свое информационно поле и съответно своя „критич-
на маса“. Последната, като явление, подчиняващо се 
на физическите закони на материалния свят (само че 
в глобални мащаби), е същата тази маса, необходима 
за началото на самоподдържаща се верижна реакция 
в човешкото общество със задействането на колосал-
но количество енергия. По този начин, когато се слу-
чи явен превес, благодарение на човешката комуни-
кационна маса, в глобалното доминиране на едно от 
двете информационни полета (от Животинския Раз-
ум или от Волята на Духовния свят), то монадата се 
преобръща. 

Анастасия: Тоест външно (илюзорно), се съхраня-
ва максимално възможната степен на индивидуали-
зация на хората. И един вид човека има свобода на 
избора в получаването на информация – например 
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да слуша радио, да чете вестници, списания, да гле-
да различни телевизионни канали (а след това да ги 
обсъжда с другите хора) или да отделя внимание на 
различни съобщения или развлечения в интернет. 
Но се оказва, че такава свобода в реалността няма 
и всичко това е само илюзорна индивидуализация. 
В действителност, избирайки нещо от предложения-
та на цивилизацията, човек се свързва с изкуствено 
създаденото информационно поле, което, може да се 
каже, формира тази маса. В крайна сметка, повечето 
хора гледат едни и същи телевизионни канали, четат 
еднакви вестници, слушат еднакво радио, влизат в 
едни и същи сайтове, общуват в едни и същи социал-
ните мрежи в интернет. И степента на канализиране 
активността на тази маса постоянно се наблюдава и 
контролира с помощта на рейтингите на същите тези 
телевизионни канали, посещаемостта на сайтове, по-
пулярните статии в пресата и т.н. 

Но, това си е истинската масовизация на психиката, 
която по-рано са практикували шаманите с дайре-
та, маговете с помощта на обреди и тем подобни ча-
родейци пред публиката. Само че днес същият този 
древен механизъм за въздействие на човешкото съз-
нание се осъществява чрез нови инструменти при 
това в глобални мащаби. Но принципите са същите. 
В началото аудиторията е обезпечена с нужната ин-
формация, създава се единна система за възприема-
не от масата, единно устройство, ценностни ориента-
ции. Съвременният комуникатор подава съобщения-
та, които предизвикват внушено вцепенение, безкри-
тично подражание и сляпо подчинение – т.е. общо за 
цялата аудитория емоционално психологическо със-
тояние. В крайна сметка това води до създаването на 
определен мисловен и поведенчески шаблон форми-
ран от подадената информация на човешката кому-
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никационна маса и насочването на нейното внима-
ние, а това означава и действие в закодираната посо-
ка, при това незабелязано от индивида, който влиза 
в състава на тази маса. 

Ригден: Абсолютно вярно. Това въздействие на чо-
вешкото съзнание е известно от древността, но днес 
то се използва по съвършено нов начин. И глобалната 
разлика се състои в това, че в изкуственото информа-
ционно поле, транслиращо чрез хората проводници 
Волята на Животинския разум, при цялото разноо-
бразие от информация, стимулираща Животинското 
начало у човека, фактически не оставя избор на ин-
дивида. За личността това е задънена улица в духов-
ното развитие, колкото и информация да е получил 
човека от този източник. Защото цялата тази инфор-
мация ще концентрира вниманието му върху удъл-
жаване живота на Животинския разум. 

А ето че в изкуствено създаденото в човечеството ин-
формационно поле, провеждащо чрез хората провод-
ници Волята на Духовния свят, избора у човека оста-
ва. Защото получавайки Истината, благодарение на 
тиражирането и в чист вид от такива хора чрез също-
то това изкуствено информационно поле, на всеки чо-
век се дава възможността да опознае себе си, да стане 
Наблюдател от Духовното начало. Тоест да се свърже 
с глобалното информационно поле, което по своята 
същност в никакъв случай не може да бъде сравнява-
но с изкуствено създаденото в материалния свят ин-
формационно поле от хората. А това означава, че чо-
век ще способства за духовното израстване на своя-
та Личност и нейната качествена духовна трансфор-
мация в ново същество. И в това се състои основна-
та разлика. 
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Анастасия: Вие казахте съвършено точно – огра-
ничено, изкуствено създадено информационно поле. 
Чрез СМИ (на първо място телевизия и интернет) за 
масовото съзнание се създава и активно се поддържа 
мит, който формулира определено светоусещане, съз-
дава установки, които в своето многообразие способ-
стват за взаимното усилване на информацията. Този 
мит затвърждава в съзнанието на индивида измисле-
ната причинно-следствената връзка между реалните 
обекти пораждащи легенди за събитията и публични-
те личности в миналото и настоящето, формира или 
представя в готов вид измисленият модел на отноше-
ние към действителността. Това е фрагментарно по-
знание за света, но се поднася в красива обвивка като 
мит, у масите се поражда илюзия за цялостно позна-
ние за света и събитията, които се случват. При тях 
сработва същия този принцип на лъжливо възприя-
тие, както и с публиката по време на сеанса на фокус-
ника: „видях го, значи е истина“. В действителност, 
хората дори не анализират самостоятелно получена-
та информация, не се опитват да разберат причини-
те, на кого и защо това е необходимо, По този начин 
масите отдават на тази информация своето внима-
ние, което зацикля в такъв тесен материален спектър 
на триизмерния свят. При всичкото външно многоо-
бразие от информация всъщност хората биват отуч-
вани да мислят самостоятелно, техните възприятия 
се пренастройват и мисленето на аудиторията проти-
ча по определен начин. Цена няма клиповия поток на 
различните съобщения, където се преследва главна-
та цел – емоционално да се възбуди и привлече вни-
манието към едно или друго съобщение.  

Ригден: Бих казал, че основната цел е не да при-
влече, а да отвлече вниманието на човека от негово 
вътрешно духовно развитие. Освен това ако се вгле-
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даш в цялото разнообразие на днешния поток от ин-
формация, то в неговата основа може да се открие 
единен материалистичен корен и активиране на Жи-
вотинското начало у човека, където всичко се основа-
ва на предизвикването на определени емоции и фор-
мирането на определен начин на мислене на тълпа-
та под въздействието на различни източници на ин-
формация. 

Анастасия: Действително, ако човек пребивава 
на вълната на Животинското начало, той всъщност 
няма никакъв избор, защото не осъзнава, че се явява 
обект на външни манипулации и възприема тези об-
рази и мисли като свои собствени идеи, без да се за-
мисля за истинския източник на техния произход. А 
когато човек се явява Наблюдател от Духовното на-
чало, той има база за сравнение, вече действително 
има избор, той разбира как му въздейства Животин-
ския разум, разбира какво е Духовния свят, колко е 
мимолетен живота и колко важно е духовното само-
усъвършенстване в него.

Ригден: Да, всичко това е точно така. За съжаление 
много хора дори не се замислят откъде възникват у 
тях едни или други мисли, защо им отдават внима-
ние и поддържат в себе си живота на едни или дру-
ги програми. На кого и защо му е необходимо да пра-
ви така, голямата маса хора (в чийто обем както пра-
шинка стоиш и ти) да види този или онзи впечатля-
ващ сюжет, филм, шокиращи съобщения, да прочете 
емоционално наситена статия. Хората не се замислят 
за първоначалния източник, който носи в себе си да-
дена информация и на кого служи тя всъщност, каква 
се крие зад това изкуствено създадено информацион-
но после, на което човека отдава своето внимание, из-
разходвайки за него своето ценно жизнено време. 
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Бих искал да приведа прост пример от живота на 
средностатистическото съвременно семейство, което 
вечерта след трудовия ден си почива вкъщи. Всич-
ки като правило са заети със своите информацион-
ни развлечения. Те прекарват време в интернет, от-
деляйки внимание на съобщения, игри, развлечения, 
които най-много привличат вниманието им и ги въл-
нуват. Достатъчно е да видим официалната статисти-
ка и наименованието на най-посещаваните сайтове, 
за да се види какви кукички на Животинското нача-
ло задържат вниманието на хората, формирайки оп-
ределен тип маса със своите характеристики. Други-
те членове на семейството например слушат музика 
и изпитват съответните за мелодиите емоции. Тре-
ти гледат телевизия, съпреживявайки на героите от 
филми или предавания, мисловно участвайки заедно 
с тях във виртуалното действие. Четвърти пък са за-
ети с работа в дома, но също така превъртат някаква 
информация в ума си, например за психологически 
преживени моменти, събития от деня, новини виде-
ни в СМИ или с текущи лични проблеми. 

Но при абсолютно всички изброени се констатира 
еднакво вглъбяване на вниманието в своето увлече-
ние, което, всъщност, има материалистичен век-
тор и е свързано със силата на Животинския раз-
ум. 

Фактически всички тези „занимания“ са празни, за-
щото това е информационно отвличане, губене на 
жизненото време. А живота тече бързо – като пясък 
между пръстите. Един вид човек и нищо лошо не е 
сторил, но в същото време и нищо добро. Животът в 
същността си се оказва празно място, като клас на 
вятъра, клатейки се напред-назад, и в крайна смет-
ка изгнил до корен, без да даде духовно семе. Така и 
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тук, всички като класове се отвличат от външната 
информация, от своето духовно развитие. Съзнани-
ето на хората до такава степен се свива и зацикля на 
една или друга емоция – мисли, породени от живо-
тинското начало, че никой в тези моменти не се за-
мисля за духовното, да не говорим за сериозна рабо-
та върху себе си. А всъщност духовното развитие се 
явява най-съществената част от живота на всеки чо-
век – смисъл на неговото съществуване. 

Човек емоционално съпреживява, отделя много вни-
мание на празни илюзии, които нищо не му носят, 
защото не го обогатяват духовно. За това пък тези 
илюзии изпомпват емоцията (силата) от сформира-
ната маса хора. Всичко, което индивидът получава 
след това е, спомена за участие в експанзивно (на-
трапчиво, импулсивно, несдържано) илюзорно пред-
ставление, носещо – опустошение, засилване на ми-
слите, емоциите и желанията от Животинското нача-
ло, един вид отрова за Душата. По този начин сфор-
мираната маса, увлечена по една или друга инфор-
мационна заблуда, която довежда всеки до своеобраз-
но илюзорно забвение и игнорира всеки намек за чо-
вешкото духовно развитие, е невидимо контролирана 
и управлявана от Животинския разум. Всеки ден хо-
рата несъзнателно му отдават своята жизнена сила, 
отдавайки му своето внимание, превръщайки се в до-
нори, които постоянно подхранват и умножават сила-
та на този нисш разум. 

Но пробуждайки се духовно, човек започва да се за-
мисля над тези толкова важни за него въпроси – за-
почва да разбира, че досега е бил просто подвластен 
елемент за възпроизводство на тази маса и ретран-
слатор на информацията от Животинското начало. 
Пробуждайки се духовно, работейки над себе си, чо-
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век всъщност прави своя истински избор. Той се пре-
връща в активен проводник на Волята на Духовния 
свят, способствайки за разпространението на исти-
ната в съществуващото изкуствено създадено от хо-
рата информационно поле. И истината се превръща 
в сила, която многократно умножава неговите въз-
можности. 

Анастасия: Да, Истината се оказва много проста... 
Оказва се, че Животинският разум на този етап ак-
тивно създава система, която цели да обхване глобал-
но съзнанието на болшинството хора на планетата. 

Ригден: За съжаление това е вярно. Сега активно се 
усъвършенстват инструментите, в който са включени 
всички суперефекти на новите масови комуникации. 
Този инструмент е вече добре познат на болшинство-
то хора на планетата – имам предвид Интернет, като 
едно от най-ефективните средства за масовизация на 
психиката в днешни дни. Днес Интернет, стремител-
но заменящ телевизията, активно се внедрява в раз-
лични страни по света. Прави се всичко възможно, 
за да се осъществи масов достъп на различни наро-
ди, т.е. да се привлекат максимално количество хора 
към световната мрежа. Преимуществото на интерне-
та пред телевизията, печатните издания, в това чис-
ло и радиото е, че той съчетава в себе си всички тези 
средства за масова комуникация и се явява по-евтин, 
следователно по-достъпен за масата. Той запазва сте-
пента на индивидуализация на човека, но най-вече 
в него е внедрена тенденцията за възпроизводство и 
тиражиране на информация по целия свят за сметка 
на най-организираната маса от хора, а също така и за 
сметка на „Лидерите на мнения“ и активните хора. 
Но в тази глобална технология се крие слабото място 
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на Животинския разум и умните хора трябва да обър-
нат внимание на това. 

Ако по-рано човек, намирайки се във физическа тъл-
па, разбирайки целия абсурд на извършените от нея 
действия, практически е можел да направи съвсем 
малко, за да измени ситуацията, то днес на всеки ак-
тивен човек се предоставя такава възможност. С дру-
ги думи, благодарение на новите технологии и сам 
в полето човек е войн, защото той сам носи Ду-
ховната истина на много хора. Всеки човек днес 
получава възможност за възпроизводство на инфор-
мация  и нейното бързо предаване и разпростране-
ние. И на всеки получил тази информация му се дава 
правото да извърши своя осъзнат избор: да продължи 
да служи на разрушителната Воля на Животинския 
разум или да въплъщава съзидателната Воля на Ду-
ховния свят.

Днес са се сформирали такива уникални условия, 
при които човечеството може да използва своя шанс, 
да превърне монадата в страна за духовно разви-
тие на цивилизацията. То може да създаде абсолют-
но ново обществено устройство на света, използвай-
ки инструментите за информационното въздействие 
на Животинския разум върху хората, но в съвърше-
но противоположно направление и цели – развитие 
на човечеството в духовно съзидателна посока. Лич-
ния принос на всеки един човек в общото дело на ду-
ховното преображение на обществото е много важен. 
Може да се каже, че всяко, дори на пръв поглед „не-
значително“ и малко действие, извършено с цел раз-
пространението на Истината, в крайна сметка се от-
разява на глобалната ситуация в обществото и фор-
мира неговото бъдеще. Така, както морето е образу-
вано от множество поточета и реки, така и глобал-
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ното съзидателно информационно поле се формира 
от мислите и постъпките на множеството хора, които 
са възприели Истината и са станали активни нейни 
проводници. Ако човек, разполагайки с цялата тази 
информация, пожелае да я разпространи, то му е не-
обходимо: 1) да предостави на хората целия обем от 
Знания, изложени в тези книги, като се стреми да 
ги разпространи до максимално много хора по це-
лия свят; 2) да съдейства за процесите на обедине-
ние на хората, основавайки се на тази информация, 
която неизменно води до  промяна в поведението, 
формиране на нови ценности и духовно самовъзпи-
тание на съобществата. В условията на реализация 
на тези задачи неизбежно ще се сформира критична 
маса в световното общество, която ще бъде способна 
да се самоорганизира и да решава важни въпроси и 
да претворява взетите решения в живота. Активна-
та комуникация на всеки участник само ще засилва и 
разширява въздействието от тази информация, пре-
давайки емоционално-психически тонус на другите 
хора, заразявайки ги с примера на поведение, общи 
идеи и действия. Като цяло няма нищо сложно. Най-
важното е да се предаде информацията до хората в 
чист вид, да бъдем активни участници в процеса на 
образуването на новото общество и неотлъчно да ра-
ботим над себе си. 

За такова общество хората мечтаят от както свят све-
тува, наричайки го в своите легенди „Земя на Добро-
то“, „Страна на блаженство“, „Златно хилядолетие“, 
„Справедлив свят“, „Милениум“, тоест бъдеще, към 
което можем да се приближим чрез божествена на-
меса, но достигнато с човешки действия. Например, 
в концепцията на Християнството, понятието „Ми-
лениум“ принадлежи към есхатологията (на гръцки 
„es�hatos“ – „последния Край“, „logos“ – „слово, уче-logos“ – „слово, уче-“ – „слово, уче-
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ние”), т.е. към религиозно учение за края на съдбата 
на човека и света, за последните етапи на управле-
ние на Животинския разум в човечеството. Есхато-
логията разглежда темите за „бъдещото хилядолетно 
царстване на Христос след второто пришествие – въз-
връщане на земята и победата Му над Сатаната“, за 
Армагедон – последната битка между доброто и зло-
то, където ще вземат участие „владетелите на ця-
лата земя обитаема“. Но кой всъщност е този, кой-
то в християнската концепция наричат Сатана? Жи-
вотинския разум на материалния свят. 

Достатъчно е да се погледне наоколо, за да види как-
во се случва: борба за власт, жреческо, политическо, 
икономическо насилие от Архонтската банда над на-
родите, доминирането на пазара, потребителските 
отношения, които формират у хората чисто матери-
алистично мислене, взаимоотношения, основани на 
животинските инстинкти. Тече същинска агресив-
на информационна атака на човешкото общество от 
страна на Животинския разум – в действителност ин-
формационна война. Съвременният човек често пра-
ви избор в страната на материалното, дори не изли-
зайки от собственото си Животинско начало, собст-
вения му егоизъм. Навързвайки същият модел и на 
останалите, без дори да забелязва, че сам се намира 
под властта на чуждата на Духовно му начало Воля. 
Това е силата на „Облика на Сатаната“, на животин-
ския разум, който е поробил човечеството и се раз-
хожда сред него без маска. 

Но в ръцете на човека е възможността да промени 
всичко това! Хората чакат божествената намеса, но 
това е същото като общуването на човека с Бог. Това 
може да бъде постигнато само чрез избор, действия 
и истинско духовно преображение на самия човек! В 
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библията има такива думи на Исус, отправени към 
учениците му: „И Аз ще помоля Отеца, и ще ви даде 
друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки, Духът 
на Истината, Когото светът не може да приеме, за-
щото не Го вижда и не Го познава…“ Знанията вече 
са дадени на човека и само от него зависи неговия из-
бор и действия! А чрез действията на всеки един чо-
век се осъществява промяна на цялото световно об-
щество! За всички живи хора това е реално послед-
ния останал шанс да спасят духовно себе си и циви-
лизацията.

Изграждането на такова общество – е необходимост, 
така както се явява единствен модел, който ще позво-
ли на човечеството да оцелее в бъдещето. Това може 
да се изгради много лесно. Основите са дадени и съв-
местното изработване на този нов модел ще бъде лес-
но за хората. Вече има много грамотни и умни хора, 
които действително могат и искат да променят съвре-
менното общество, да го направят свободно и равноп-
равно и не на хартия под лозунгите на Архонтите, а в 
живота, от позицията на доминиращото Духовно На-
чало у човека. Изграждането на такова общество за-
виси от действията и личния избор на всеки. Архон-
тите са приучили хората да бездействат и пасивно да 
чакат някой да дойде и да направи всичко. А „Робска-
та свобода“ в тяхната система е ограничена в рамки-
те на дивана, където може свободно да плюе и псува 
политиците и жреците, и без това никой не ще го чуе. 
Но тази наложена илюзия всеки човек може лесно да 
разруши вътре в съзнанието си. Той просто трябва да 
спре да стои със скръстени ръце, трябва да преобра-
зува себе си и обществото, превръщайки се в мирен 
вестоносец в пълния смисъл на думата.  
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Анастасия: Вестоносец? Всъщност много точно ка-
зано. Вестоносецът – та  това е изначално този, кой-
то носи знанието! А в съвременния свят така нари-
чат действащото лице в класическите трагедии, кой-
то разказва за това, което се случва извън пределите 
на сцената. Като се има предвид всичко казано, вес-
тоносец на мира – е този, който знае и пояснява скри-
тия смисъл на случващото се на всички хора,  наблю-
даващи спектакъла на световната сцена. 

Ригден: Всички ние, намирайки се в тяло, 
участваме в театъра на материята. Спектакъ-
ла е шокиращ, но е и назидателен. Пред очи-
те на едни се открива истината, а другите са 
погълнати от действието. Единствената разли-
ка е в това, на коя страна е твоето съзнание на 
това място на илюзорни зрелища. 

Вестоносецът е способен да предаде истината на мно-
го хора: на приятели, роднини, познати и непозна-
ти. Той е в състояние да предизвика у тях желание 
да се разказва за Истината в тяхното обкръжение и 
така на други. Така посланието ще полети по света 
като сокол в стремителния си полет. От самите хора, 
от усилията на всеки вестоносец, зависи колко бър-
зо тази информация ще се разпростре в обществото. 
Колкото повече са хората, в които прониква Исти-
ната, толкова повече ще бъдат тези, които ще започ-
нат да променят ситуацията в световното общество, 
въз основа на своите възможности. За разпростране-
нието на информацията могат да се използват всич-
ки възможни и достъпни средства – устно предаване, 
средствата за масова комуникация, в това число ра-
дио, преса, телевизия, както и основния лост на ма-
совата комуникация в съвременните дни – интернет. 
Ако всеки приложи към това своето действие,  ум и 
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чистотата на своите намерения, тогава изначалната 
информация бързо ще се разпръсне по целия свят и 
за кратък промеждутък от време тази идея ще обхва-
не болшинството от хората. А болшинството е реал-
ната сила! Когато хората получат и вникнат в тази 
информация, те сами ще разберат всичко – как да се 
подобри живота на обществото, изхождайки от свои-
те реални възможности, тогава ще се образува вълна 
от всеобщо обединение. Така че от един човек зави-
си наистина много, а главното е да не стои и чака ми-
лост от Архонтите!

Истинската духовна страна на човека в обществото 
се проявява в искрените му намерения и безкорист-
ните му действия за благото на обществото. Обединя-
вайки се в такова намерение, хората могат да достиг-
нат нещо повече – да създадат условия за формиране 
на качествено нова цивилизация – човечество ръко-
водещо се от същността на думата „AëëàòÐà“

Тайната на тази Дума някога са пазели в кръгове-
те на духовно посветените хора, противопоставящи 
се на властта на Животинския разум във всяко него-
во проявление. Това са истинските воини на Светли-
ната, пазители на Изконното Знание. За техния под-
виг невиждан е открита Истината: „Няма по-висша 
сила от Духовната! Притежавайки Изконните Зна-
ния, притежаваш и силата. Притежавайки силата, 
въздействаш със словото, което е слава, име и зов. 
Славата възвестява Истината в сиянието на безсмър-
тието за тези, които с чест са увенчани за близост с 
Единния. Та нали името проявява знака на Изкон-
ния, който е и основата и ключът към разбирането на 
събитията. Вечният зов е Изначалния Звук, Звукът 
на Съзиданието. Той изпълва знака със силата на 
Аллат и го прави могъществен в творението. Защото 
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Аллат е самото проявление на Божията Воля, везде-
съща сила, Прамайка на всичко, сътворено по Него-
вата Воля. Достойният върви по вечния зов на Душа-
та, огласявайки вика на Нейната победа: „AëëàòÐà“! 
Всеки слушащ е Призван, а всички заедно притежа-
ваме сила да променим целия свят“. Съзидателната 
сила, произлизаща от Бога, това е

„AëëàòÐà“

В книгата не е поставена точка, 
защото, последната дума е оставена на хората…
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