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ПРЕДГОВОР

През последните години в България стана известен ме-
тода Силва. Хората бяха информирани, че съществува т.нар. 
Свръхсетивно възприятие, тоест възприятие на света око-
ло нас, извън познатите ни пет сетива. Зрение, слух, обоня-
ние, вкус, сетивен допир.Очевидно Шестото ни сетиво ин-
туицията в случая не бива да се смесва с това за което сега 
искаме да говорим. Самата интуиция е възприятие на света 
по вътрешен начин, различен от този на петте гореизброени 
сетива, но е известна като шесто сетиво или чувство. Тоест 
освен външните има и вътрешен път на възприятие. При 
телепатията, е подобно, освен познатата ни физическа форма 
на комуникация, гледане и слушане, има и вътрешен път на 
размяна на информацията. В повечето случаи самата теле-
патия се разбира като обичайното „четене на мисли“, как да 
разбереш какво мисли другия, до теб, който ти говори и как 
да възприемеш – дали той ти говори истината или просто те 
лъже, едно говори, а всъщност друго мисли. Защото обикно-
вено човек слуша едно звуково излъчване, поредица от звуци 
и думи, а отдолу всъщност се крие излъчването на неговата 
мисъл, поредица от образи и мисловни форми.

НЕКА ЗАПОЧНЕМ С НЯКОЛКО ВЪПРОСА:

Какво представлява мисълта? Поредица от образи, 
символи, образи или просто поредица от словосъчетания 
или думи – словесни формули. 

Какво представлява съзнанието? Кой го управлява! 
Колко вида съзнание има? Може ли самото съзнанине да до-



пусне да бъде самото то дефинирано или осветлено, тоест да 
бъде разкрит механизма на неговата работа.

Какво представлява личността?Личността ли винаги 
управлява нашите действия или понякога човек действува 
като биоробот сякаш някой го контролира отвън? Могат ли 
личностите да мислят, могат ли да контролират мислите си и 
въобще, има ли осъзнатост за това, как става процеса на са-
мото мислене?

Разликата между Съзнанието и Личността!
Защо понякога човек едно решава да прави, а всъщ-

ност извършва съвсем друго. И каква е разликата между 
неговият вътрешен Аз – в лицето на личността му и него-
вото его – управлявано от системата на съзнанието? 

Аз и не-аз, Аз-Себе и его, личност и съзнание.
Какъв е смисъла да се опитваме да оформим личност-

та у детето, съобразявайки се с неговата душа, когато съз-
нанието в определен момент надделява и личността става 
подвластна на него.

Ще се опитаме да отговорим на тези няколко въпроса и да 
предложим един прост метод за развитие на най-обикнове-
ни телепатични способности чрез един интересен и практи-
чен метод. Може би чрез простите игрови методи, днешното 
човечество ще може да се справи с игроманията на самата 
Система, компютърни игри и виртуални устройства, увели-
чаващи още повече пространството на илюзията, изплетено 
от света на съзнанието, не искащо да се разкрие и стараещо се 
да се увековечи. А нали личността иска да се усъвършенству-
ва в този свят!
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 Притурка 25 карти за игра

От всеки един символ по 5 броя, общо 25 броя.
Кръг, кръст, вълнички, квадрат, звезда

Съзнанието – поле за изява на личността в работата с 
картите и развитие на телепатична способност или четене на 
мисли и разпознаване на образи и символи

Съзнанието – поле за развитие на личността, но и поле за 
поставяне на капани пред развитието на личността



Забележка: Паралелно с играта на карти Зенер би могло да се използва 
като експеримент Биофийдбек замерване или изследване на мозъчни-
те честоти на играещите. (ЕЕГ – невро биофийдбек изследване)
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ИСТОРИЯ НА МЕТОДА

През ранните 30 години на миналият век, Карл Зенер 
/1903–1963 год./създава дизайна на този метод. По-късно към 
метода се присъединяват Райн /J.Rhine/. Съществуват пет вида 
форми заложени върху картите като образ. Една разгъваща се 
крива, която се затваря и формира кръг. Две перпендикулярни 
линии във формата на кръст, три вълнообразни паралелни 
вертикални линии, четири прави линии, които формират 
квадрат и петолъчна звезда-пет линии центрирани в центъра 
ѝ. И петте фигури са дистанцирани всяка една от другите. 
Единствено е необходимо много точно да се възприема 
всеки един образ върху всяка една карта. Възприемането на 
образа визуално, излъчването му от страна на предавателят, и 
приемането му от другата страна в лицето на приемателят, тази 
връзка или канал-линия се определя като възможна функция 
на равнището на съзнание на двамата. В Бета честота е най-
трудно да се приложи телепатичната връзка. Но в състояние на 
Алфа ритъм броят на познатите карти e голям. Колкото е по-
ниска честотата на ритъма, толкова е по-силна телепатичната 
връзка. Влизането в ниска алфа честота на излъчване на мозъка 
увеличава телепатичната способност на човека.

РАВНИЩА НА СЪЗНАНИЕТО

Съзнанието, това е едно септонно поле, което тече между 
горната част на пирамидата, т.е. малката пирамида, която е 
изображение на личността, и долната и пресечена част. Цялата 
пирамида, това е модел на човека в Пето измерение. Септонното 
поле е с различна честота, алфа, бета, гама, делта и тета
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Забележка: Снимките са взети от видеоклип “Енергийна структура на чо-
века” от сайта http://www.allatra.tv Същият видеоклип е поместен и 
в българският сайт: http://www.allatra-bolgaria.infoсъс субтитри.
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Делта честота – от 0 до 4 херца в секунда /дълбок сън, 
липса на време и обикновено съзнание/

Тета – 4–7 херца /лечителска област/Възможност за 
намеса в името на лекуване. Тета състояние е вид дълбока 
релаксация, Преходно състояние преди сън и когато се 
събуждаме от сън. Монаси, отшелници се стремят да влезат в 
това състояние след часове от медитация в Алфа състояние. 
Тета вълните се генерират от дясното полукълбо, гранична 
зона между съзнанието и подсъзнанието. Пряк достъп от 
тука към нашето подсъзнание. Тета вълните са най-активни 
при творческите хора и при децата. Позволяват да се 
програмира и препрограмира вашето подсъзнанние с цел 
да се отървем от негативната настройка. Половин час в тета 
състояние се равнява на няколко часа сън. Освобождаване от 
зависимости. Навлизане в по-дълбоки нива на медитация. 
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Събуждане на клетъчна памет. Извор на прекрасни идеи. 
Вдъхновение и ясновиждане. Синхронизация на двете 
полукълба.

Алфа честота – 7–14 херца /способност за дълбок 
размисъл и медитация, релаксация/ Повишена способност 
чрез хипноза за намеса във вашият вътрешен свят. Това е 
мостът между Бета и Тета състоянието.

Бета честота. над 15 херца /възприятие на света пред 
петте сетива и наличие на работа на ума – пространствено 
временен континуум/ Възможност за намеса в работата на 
ума ви. Поле на дявола ако позволите такава намеса. Когато 
говорим с другите, нашият мозък е постоянно в това състоя-
ние. Около 14–18 херца обикновено, това е честотата на Бета 
състоянието.

Гама честота – над 21 херца, активира се това състояние, 
когато учим или обработваме информация. Стига от 40 до 
5000 цикъла в секунда.

Кратка схема на стълбата на съзнанието
Делта равнище – божествено състояние
Тета равнище – молитвено-лечителско-самолечителско
Алфа равнище – медитативно, дълбок размисъл
Бета равнище – разговорно, логическо, инициативно-

действено, задвижващо и в повечето случаи като импулсивно 
– дяволско, подвеждащо в невярна посока

Гама равнище – информационно обработващо
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЧОВЕШКАТА 
КОНСТРУКЦИЯ?

Забележка: За да може човек да използва даден метод 
той трябва да познава устройството на своето тяло, на своя 
мозъчен апарат. Да познава механиката на процеса на взема-
не на решения. Трябва да знае какво представлява неговата 
конструкция на човек. Иначе и много методи да му бъдат 
дадени за овладяване, той ако не е въвел свой вътрешен се-
беконтрол, и не познава кой в неговият комплекс всъщност 
извършва управлението, целият метод като приложение се 
обезсмисля. 

Затова Учителя и казва: Човек трябва да се научи да ми-
сли, но....за да се научи да мисли на него му е нужен идеал, 
тоест той трябва да знае за какво е дошъл на тази земя и към 
какво се стреми. Каква е неговата цел в това училище на 
живота?

И много познания да придобие, ако не е придобил по-
знанието за самият себе си, – кой е той, какъв е смисълът от 
идването на земята му, защо живее, как всъщност мисли и 
взема решения, всичко това ако не се изясни, всичките оста-
нали познания на днешният човек се оказват безсмислени.

Петте съставки на човешката конструкция

Наименованията са от „Книга на мъртвите на Древен 
Египет“

Хат – физическо тяло
Ка – енергийно тяло, ефирно тяло
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Ба – душа, изобразявана от древните египтяни като пти-
ца

Ху – животински разум
Ах – душевен разум

Нагледен образ за човешката конструкция

Каляска, пътник, кочияш, два коня, които теглят каляс-
ката.

ОБЩА КОНФИГУРАЦИЯ НА ЧОВЕКА  
ОТ НЯКОЛКО АСПЕКТА

Във връзка с предстоящото разширение на съзнанието, 
следват някои нови постановки, първо по линия на кон-
струкцията на човека, и второ, по линия, на неговите ня-
колко тела, включително емоционалното. Емоционално-
то тяло е нужно да се осветли и постави в нова светлина. 
Емоционално-чувствения комплекс и пътникът в каляската 
– душата, се явяват фокус в бъдещото ново познание за чо-
века. Човекът досега е опознавал своя мисловен механизъм, 
но сега следва да се осъзнае и като душа, и като емоционал-
но-чувствен комплекс. Такава е повелята на Новата, по съ-
щество правилно наречена славянска, от „славене на Бога“, 
култура на сърцето.

Човекът – съвкупност от тела и аура
Човекът като съвкупност от тяло-скафандър, емоцио-

нално-чувствен комплекс, съзнание или действащ ментал и 
душа.
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Човекът като комплекс от един пътник в каляска, с ко-
чияш и два коня:

кочияшът, това е егото, или действащият ментал, 
пътникът, това е полусъбудената, спяща, приспана, буд-

на или разбуждаща се постепенно душа, конете, това са две-
те части на емоционално-чувственият комплекс, емоциите и 
чувствата. Каляската, това е физическото и енергийно тяло 
на човека.

Човекът като целокупност от биоструктура и ехострук-
тура: 

Биоструктурата, това са телата, физическо и енергийно. 
Ехоструктурата, това е духът, душата и семенният атом-бан-
ката от опитности от минали животи.

И така, представете си каляската, с двата коня, кочияша 
седящ отпред на капрата, и пътника вътре в каляската. Всъщ-
ност Светлината прониква през стъклата на каляската и така 
достига до самия пътник, който рано или късно под нейното 
въздействие, би следвало да се събуди и прояви като стопанин 
на цялата каляска. Светлината в същото време въздействува и 
върху кочияша и върху самите коне. Тя облива всъщност цяла-
та каляска като конструкция. Конете, в лицето на емоциите и 
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чувствата се оживяват под влияние на светлината. Кочияшът 
става по-умел и по-уверен. Всъщност, биофотоните са среда-
та на живот и обмен, между така познатите ни тела на човека 
– тяло на желанието, емоционално тяло, тяло на ментала или 
ума, етерно или грубо енергийно тяло, наричано погрешно 
астрално защото е светлинно – тоест виждащо се.

И най-вече вътрешните тела, познати като атмическо, 
будическо и каузално. Всички тези седем тела всъщност 
възприемат всяко едно, от светлинните въздействия. Са-
мите биофотони се явяват преходната среда между самите 
тела. Чрез биофотоните се извършва обмяната между тела-
та, между емоционалното и менталното, между енергийно-
то и емоционалното, между каузалното/пътника/ и ментал-
ното /кочияша/.

Учителя Беинса Дуно в беседите си  
за Човешката конструкция:

Вашето тяло е като апартамент в който живеят мнозина 
обитатели. Вие сте собственикът на апартамента и от вас за-
виси кого ще пуснете да живее в него под наем.

Учение за Четирите същности /повече информация 
може да откриете в книгата Аллатра и също така кни-
гите на Анастасия Нових – Сенсей 1–4 книга/

Предна същност, възможност за контактуване с по-гор-
ни висши светове и йерархии. Събирателен образ – ангелска 
йерархия или човек. Понякога се изобразява тази същност 
като орел

Лява същност, връзка с вторичното съзнание, логически 
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блок, хитруване, податливост на измами и заблуди. Събира-
телен образ – змия

Дясна същност, връзка с тези състояния на човека, кои-
то го водят към агресия, гневливост, връзка с първичното 
ниво на съзнание, възможност за конфликти. Събирателен 
образ – тигър или леопард.

Задна същност, способност за гмурване в старите опит-
ности и състояния чрез тунелиране, припомняне на стари 
прераждания, връзка с опитности от минали прераждания. 
Събирателен образ – маймуна. Костенурка, риба или тюлен.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
НА МЕТОДА С КАРТИТЕ

Вземате колодата от 25 карти, съвкупност от пет вида по 
пет с едни и същи изображения, разбърквате я, и една по една 
вадите карта от нея, съсредоточавате се върху образа върху 
нея, излъчвате образа навън все едно като от телевизионна лъ-
чева тръба, и чакате отговора на вашият съиграч, приемника 
на образа. Така опитвате с 25 карти в разбъркано състояние. 
Образите върху картата са пет основни типа. Кръг, кръст, 
вълнички, квадрат и звезда. По двойки вие се тренирате да 
разпознавате образи отначало, а после вече и да разчитате съ-
ответната мисъл форма, символ, цифра и прочие.

Във всеки човек има природно вградено вътрешно ус-
тройство, което е в сферата на третото око, и е продължение 
на антената на шишарковидната пинеална жлеза. Когато тази 
антена започне да излъчва в чист вид, а тя в повечето случаи 
е замърсена и наслоена, тогава човекът почва да предава ка-
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чествени образи и да получава пак чрез този канал съответ-
ните образи от другата страна. Така трасето се задвижва и вие 
ставате един възможен приемател и предавател на мозъчни 
вълни.

Работа с партньор

Първи етап

Двамата се намирате около масата. Единият влиза в роля-
та на предавател или излъчвател, а другият в ролята на прие-
мател. При такава работа по двойки, двамата се приучват на 
синхрон и в същото време се обучават взаимно на вътрешно 
разбиране. 

Втори етап

Двамата се намирате в различни стаи.

Трети етап

Двамата се намирате пред скайп или на дистанция, свър-
зани чрез някаква телекомуникационна връзка.

Единият взема картата от тестето карти, фотографира 
с поглед картата и изображението върху нея. Без да мисли 
нищо странично, той прожектира върху своя вътрешен бял 
екран, образа който мислено е запечатал в съзнанието си 
или фотографирал. Дишайки дълбоко, не мислейки за нищо, 
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той излъчва образа. Натискайки спусъка на излъчвателното 
устройство той излъчва образа като един импулс или поре-
дица от импулси с евентуално повторение на ум на името на 
образа – примерно: кръг, кръг, кръг. Така второто действие 
подпомага другата страна да разпознае образа излъчен теле-
патично.

Приемателят се опитва да влезе в синхрон с предавате-
лят. Да улови неговото мисловно излъчване и да го проекти-
ра като лъч върху своя вътрешен бял екран, върху който той 
при спокойно състояние, след като се е вече обучил на това 
действие, той ще разпознае полученият върху този екран об-
раз. Освен това, той може и да се концентрира върху мисълта 
под формата на мисловна формула, тоест да долови в съзна-
нието си произнесената сричка на ум от предавателят.

Ролите се разменят на всеки 25 карти. Прави се равно-
сметка при всяка една колода, колко от картите са разпозна-
ти. 

Колкото повече човек се намира в състояние на Бета ри-
тъм, толкова ще е по-трудно разпознаването на образа върху 
картите. При алфа ритъм, което е често явление особено при 
децата, разпознаването на образите е много лесно и съответ-
но и броят на разпознатите карти голям. Колкото е по-ниска 
честотата на мозъчната ритмика, тоест когато биофийдбек 
връзката показва по-ниски параметри на мозъчния ритъм, 
толкова е по успешно разпознаването на образа върху изтег-
лената карта. Изводът е, че в по-ниските честоти пребивава 
самата телепатия.

Телепатичната връзка по този начин става реалност с ня-
колко експеримента и упражнения. Връзката е възможна на 
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равнище, родители и деца, баба, дядо и внуци. Приятели – 
другарчета между самите деца в детската градина и училище-
то.

Една колода карти придружени с една малка книжка за 
пътеводител на метода, могат да станат чудесен подарък за 
всяко едно семейство.

Етап първи може да се заменя постепенно с етап втори 
и етап трети в условията на разстояние между двамата учас-
тници.

По същият начин може да се следи за увеличеният брой 
познати карти, и преминаването постепенно към малко по-
сложни вече съчетания на приемане и изпращане. Цели кон-
струкции – мисъл форми! Също така и поредица от символи.

Ето ви на практика един чудесен наръчник за развиване 
на телепатия.

СТРУКТУРА НА ЧОВЕКА

ХАТ, КА, БА, ХУ, АХ

Физическо тяло, енергийно тяло, душа, животински раз-
ум или животинско начало и духовен разум или дух-опреде-
лител.

Тези пет съставки формират сложната конструкция на 
човека.

Бихме могли да покажем и един образен пример. Каляс-
ка, кочияш, седящ на капрата, пътник в каляската, два коня, 
които теглят каляската.
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Кой е операторът или кой е този, който постоянно у все-
ки човек заявява „аз“ и пак „аз“. На руски език е точно казано 
в думата за семейство – „семья“, седем аза, „семь я“, че все-
ки човек се състои от множество свои състояния, които той 
трябва да обедини около своят интегрален център в лицето 
на изграждащата се и консолидираща личност, в лицето на 
вътрешната си същност. Душата на човека пребивава в об-
ластта на слънчев сплит. И всъщност тази именно структура 
обитаваща т.нар. Седмо измерение, на нематериалния свят, 
тя е тази която се явява обединител на всичките състояния на 
човека, групиране на равнище – субличности около неговата 
личност, изграждаща се по време на неговият земен живот на 
земята.

Смисълът на един човешки живот е в опита да се обедини 
или интегрира душата с изградената през живота, личност. 
Когато личността и душата се прегърнат, тогава настъпва така 
нареченото обединение и завършеност. Но самата личност 
преди да достигне до този висок етап, трябва да е интегрира-
ла около себе си – субличностите, които пък се явяват про-
дукт на минали прераждания и живот опитности. Накратко 
да ги е поставила под контрол, защото самите субличности 
са като цяло препятствие за реализацията на новата личност. 
Ако човек не съумее да обедини личността си с душата, не-
говата личност след физическата свърт, преминава нататък в 
другият свят, като нова субличност и така изчаква поредното 
ново даване на възможност да се прояви, около вече новата 
личност формирана с новото прераждане на душата. 

Последният откъс е отнесен за тези, които са напреднали 
и които не се задоволяват само с придобиване на опитност на 
равнище телапатия.
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Най-добро представяне на структурата на човека като 
множество от елементи, може да се намери в образа на пи-
рамидата, с горна част пирамида намираща се на малко раз-
стояние от пресечената част на пирамидата. А онова което 
се движи между пресечената част и малката пирамида, в 
това пространство, това е септонното поле на онази слож-
на неопределена същност материя, която назоваваме с име-
то със-знание. Самото съзнание е функция от честотата на 
това поле. Контролът върху това поле води до способност за 
преминаване от една към друга степен на честота. От Бета 
стандартната честота, човек може да слиза на равнище Алфа 
честота, медитативна и обмисляща деятелност, на равнище 
Тета честота, подходящо за самолечение и накрая може да се 
достигне и до абсолютното равнище на Делта честота, гра-
ничещо с загуба на съзнание под 2 херца в секунда, време-
то отсъства, просветление, нирвана. Като цяло в долните си 
граници Делта равнището е състояние на дълбок оздравите-
лен сън. А горните граници се владеят съзнателно само от 
отделни високо посветени люде, които използват съзнателно 
това състояние. 

Относно петото равнище на съзнание Гама честота: 
Може и да се опита да се увеличи честотата на работа на мо-
зъка в секунда, като се премине в гама състояние. Понякога 
то води до просветление, краткотраен блясък в съзнанието 
за нещо високо, но в повечето случаи, излишната бета актив-
ност преминава в свърхчестотна Гама активност, водеща до 
паника.

И така:
Имаме подсъзнание, връзка с онова което е айсберга: де-

вет десети от него, имаме неосъзнавано, една десета част е ви-
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дима. Невидимата, деветте десети, това е всичко онова, което 
седи отвъд нашето съзнание от една девета част. Мостът от 
съзнанието към подсъзнанието за някои започва с навлиза-
нето в Алфа честоти, а за други в Тета честота. Така или иначе 
това е като вид гмурване на обичайното съзнание в една по-
бавна като активност работа на мозъчните вълни, но не и на 
самият мозък. Мозъчните вълни се забавят като честотност, 
но дейността която се извършва може да се увеличи.

Имаме свръхсъзнание, когато се намираме в положе-
ние под 4 херца или над нормалната Бета честота. И имаме 
обичайното ни състояние на съзнание, в което пребиваваме 
постоянно. Но като цяло самото съзнание се променя не-
прекъснато, то е като една осцилограма, синусоида, която се 
изменя по своята дебелина.
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СЪЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТ

Какво представлява съзнанието? Въпрос на който до-
сега съвременната наука не е дала еднозначен отговор. Свър-
зана ли е работата на мозъка със съзнанието? Изследванията 
на колектива около Международното движение Аллатра, на-
чело с академик Игор Михайлович Данилов дават следните 
отговори.

1. Съзнанието, това е полева структура, която досега 
не ебила открита в главният мозък. Потвърдили са го учени 
като Шерингтън, Пенфилд, Екълс, Бехтерев.

2. В обичаен режим на възприятие, човек може да на-
блюдава продуктите от дейността на съзнанието във вид на 
емоции, мисли, животински състояния като агресия, алфа 
значимост, обида, разочарование и пр., но човек не може да 
види самото септонно поле или животинският разум, който 
ги предизвиква тези състояния.

3. Съзнанието не е продукт на работата на главният мо-
зък. За това свидетелстват случаите в които човек е в кома 
или пък под наркоза, а също така и възможността му за въз-
приятие извън петте познати сетива.

4. Главният мозък е като приемнопредавателно устрой-
ство за предаване на информация, която той приема от съз-
нанието, а също така и от външният свят чрез петте сетивни 
органа за възприятие. Главният мозък всъщност обработва, 
прекодира и регистрира тази информация, която съществува 
на полево равнище.

Какво представлява личността? Това е също един от 
най-сложните въпроси, на който съвременната наука не е 
дала точен отговор.
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Личността, това е сложна енерго-информационнна 
структура, комплекс от установки, които се изграждат в пе-
риода на физическото укрепване от 3–5 годинки на детето, 
до 35–40 години на вече укрепналият като физика и психи-
ка човек. В този период постоянно се прибавят нови и нови 
установки, които оказват влияние за крайната същност на 
енергоинформационния комплекс от установки.

ЛИЧНОСТ И СЛУЖЕНЕ  
НА ОБЩЕСТВОТО – ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО 

В сегашните енерго-информационнни структури на лич-
ностите на това Пето по ред, арийско човечество, отсъства 
установката за служене – „живот за цялото“. Нещо, което до-
принася за печалните резултати от дейността на цялото чове-
чество и по-специално в частност англосаксонската култура в 
преход към следващата – славянска.

Имало е един кратък период в историята на Древен Еги-
пет, когато познатият като революционер в истинската ево-
люция на човека Имхотеп, е въвел метод, според който за 
да се обучи един човек и стане ученик на неговото Учение, 
е трябвало първо – да се просвети. Започвало се е това про-
свещение, не от къде да е, в темите на човешкото познанние, 
а от темата за отношението към смъртта и живота.

Че Животът е едно Голямо Училище за придобиване на 
опитности и полагане на изпити. Че Смъртта като смърт на 
физическото тяло, не е смърт на душата, същносттта на чо-
века, тоест умирането е преминаване в друго състояние. Де-
лата на личността се преглеждат и в зависимост връзките ѝ 
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с душата, се взема решение за по-нататъшното състояние на 
връзката между двете. Душата остава за ново прераждане, а 
личността се превръща в субличност, изчакваща новите из-
питни схеми.

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ  
НА ПРОМЕНЕНОТО СЪСТОЯНИЕ  

НА СЪЗНАНИЕТО

Молитвено състояние
Медитативно състояние
Духовни практики за новият човек
Участие в Пан-евритмия, метод даден от Учителя
Демонстрации – бойни изкуства, марш на скок, висок 

скок и пр.
Пример: Стил Старият лама, Нападнатият седи в цен-

търа на кръга неподвижен, подпрян на своята тояга, и цялата 
маса от нападатели се сблъсква с нещо, което произтича от 
промененото му състояние на съзнанието

Пример: Марш на скок, тичане след определено състоя-
ние на умора на организма

Пример: Тренировка която протича след първите 2–3 
часа на рутинни занимания в които човекът работи само в 
равнище Бета, за да премине след това в ново състояние на 
съзнанието

Пример: Висок скок, и други скокове като Бънджи – 
съзтезателят се засилва като преди това е вече влязъл в със-
тояние на работа на съзнанието, забавен кадър или алфа рав-
нище
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Пример: Яздене на кон, отначало е състоянието при което 
конят не те разпознава, а после настъпва синхронизация във 
вашите мозъчни вълни и неговите. Преминали сте в неговото 
по-ниско лековито състояние близко до Алфа честотите.

При участие в кръга на Пан-евритмия, участниците на-
редени в кръг по двойки, ако се намират в променено със-
тояние на съзнанието, тоест в повечето случаи, по-ниска 
честота, подобна на медитативната, дават възможност на са-
мата Пан-евритмия да се осъществи качествено, за разлика 
от обикновената игра подобна на физ-зарядка, при която хо-
рата просто се опитват нещо да постигнат като външно син-
хронизиране, но това синхронизиране на външен план без 
вътрешното остава всъщност кухо. Всеки започва да разбира, 
че настройката на всички в кръга става из отвътре, и то само-
то синхронизиране е възможно само когато имаме промене-
но състояние на съзнанието на всички. Ако Паневритмията 
се играе с честота на ума, подобна на разговорната, получава 
се „жужене“ над кръга и самият кръг не постига нищо друго 
освен физическо повторение и заучаване по този начин на 
движенията.

Йайдо или въобще работата с меч или японската сабя, ка-
тана. Битката от двубоя на самураите се решава на вътрешен 
план, като всеки от двамата се намира в определено проме-
нено състояние на съзнанието. Външно се виждат телата и 
физическите движения, но отдолу се развиват невидими за 
простото око процеси.

Всички примери за промененото състояние на съзна-
нието доказват, че действително от равнището на съзнание 
в което пребивава човекът зависи и дейността му като ефек-
тивност. Много често в променено състояние на съзнанието 
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се решава светкавично нашият проблем, който преди това 
сме се опитвали да разрешим с методите на стандартната ло-
гика, и стандартен начин на търсене на решение. В повечето 
случаи на лечителските изкуства, се прилага точно този ме-
тод в който лечителят ни е „не-ума“. Тоест промененото със-
тояние на съзнанието.

Въпросът е как да се научим да променяме своето със-
тояние на съзнанието. Как да променяме ритъма на части-
ците – клетки от мрежата на септонното поле, каквото всъщ-
ност представлява самото съзнание – полева структура

Чрез дишането
Чрез вглъбяване и изпадане в по-ниска честота на ума
Чрез влизане в себе си
Всичко това се явява паралелна работа на опита ни да 

усвоим извънсетивната опитност известна ни като четене на 
мисли, символи и знаци, или телепатия. Самата телепатия е 
невъзможна в стандартният ритъм на работа на ума и зато-
ва в този ритъм е дадена разговорната реч. Но отвъд разго-
ворната реч протичат дълбоките процеси на мисълформите, 
които напускат светкавично сферата на главата и даже не е 
необходимо съответната мисъл форма да я обличаме в звуко-
ва и речева форма. Мисъл формите са предхождащи процеса 
на обличането им в думи, и по същият начин по който маши-
нописецът седи пред компютъра и съчинява своето писмо, 
натискайки клавишите и изписвайки съответната дума, така 
и при комуникация на равнище мисъл форми, мисъл форми-
те циркулират в пространството и само когато те бъдат обле-
чени в думи и превърнати в реч, мисълформата се изразява на 
съответният език. Самата телепатия е всъщност умение да се 
научим да приемаме образа на отсрещния партньор посред-
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ством това приемно предавателно устройство работещо като 
антена предавател и приемател. Да приемем образа излъчен 
от отсрещната страна и да разчетем мисълформата.

Методът на картите Зенер се въвежда в обръшение в па-
ралел с действуващата ЕЕГ-невро-биофийдбек изследване с 
една единствена цел: да се постигне самоконтрол и саморе-
гулация в непознатата засега на съвременният човек черна 
кутия на мислене и мозъчна активност, както и тази на съз-
нанието.

Един спомагателен текст откъс от книгата „Съзнание и 
личност“, като ключ за разбирането на Проблема:

„Но нали съзнанието се възмущава? И при кого се възму-
щава? При всички роби на Системата. Системата е лъжли-
ва, винаги пързаля, и на първо място пързаля човека като 
личност. Просто го експлоатира. Бедата е в това, че хората 
не разбират за кого се смятат и не знаят кои са всъщност. Не 
разбират, че съзнанието е инструмент, а не самият човек.“

„Щом съзнанието ми пречи, щом ме лъжи така, следова-
телно няма да го развивам.“

„Всеки инструмент трябва да е в изправност и добре под-
държан. Колкото е по-широк мирогледа ти, толкова повече 
ще разбираш, и ще имаш по-голям потенциал за разбиране 
на триизмерността Въпросът е, КОЙ УПРАВЛЯВА ТВОЕ-
ТО СЪЗНАНИЕ?“



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

www.allatra.tv
www.allatra-bolgaria.info
Видеоклип – човекът в пирамидата
Видеоклип „Какво представлява съзнанието“
Книгата „АллатРа“
Книгата „Съзнание и личност“.
 Книгата „Кратък наръчник за Егрегориално  
и окултно управление“



Книжарница „Новото Битие“ 
Книжна борса Болид, ет. 2
Верига книжарници Сиела

Верига книжарници Букпойнт 
Верига книжарници Хеликон

ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
„СЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ!“

КНИЖАРНИЦА „НОВОТО БИТИЕ“
София 1000, ул. Хан Крум 7 А (до пл. Славейков)

За контакти: тел. 0887 025 404 
e-mail: heliopol@abv.bg

www.allatra-bolgaria.info

Интернет сайтове на Хелиопол: 
www.book-heliopol.com 

www.rosovazora.com 
www.imadrugpat.org 

www.heliopol.com 
www.beinsa.net 

www.7rilskiezera.com


