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Когато става дума за метод, преди 
всичко се задава въпрос за техни-
ката на психична реконструкция: 

как мисловният методологичнен модел може 
да бъде употребяван с честа, лесна и повто-
ряема активност на волята? Колкото и спе-
цифичен да е отговорът, употребата на всеки 
метод винаги се преживява като волево пре-
създаване на вече изработена парадигма. 

Петър Дънов, Учителя, определя Завета 
като метод на Христос под формата на книга 
за упражнение (избрани библейски стихове, 
заедно с багри и добродетели, които те „пре-
дизвикват и образуват”).1 Моята теза е, че 
Завета може да бъде интерпретиран и упо-
требяван като медитативна реконструкция с 
определена алгоритмична последователност: 

1. Преживяване на всеки библейски 
стих чрез специфичния инструментариум 
(представен, понятиен и идеен) на индивида; 

2. Волево „отблъскване” на индивиду-
алното съзнание от конвенционалните пред-
стави, понятия и идеи, породени от прочита, 
и концентриран пренос към цветовата пред-
става, съответстваща на стиха; 

3. Медитативно „присъединяване” на 
индивидуалното смислово преживяване 
на текста към съответстващата му цветова 
представа.

5.'"%. %&'# ()$*'&'*"+& 
,)%#+-',.%/*0
Дефиницията на Завета като метод 

на Христос, включващ библейски стихове, 
цветове и добродетели, изисква психофизи-

ологична интерпретация на понятията Хрис-
тос и познание за Христос. От друга страна, 
налага се точно морфологично описание на 
структурите, в които посочените психофизи-
ологични феномени могат да се случат.

I9?A?;56994 @02L>0L24 94 ;?76>4. 
Според християнската езотерична традиция 
съвременният човек се състои от сетивно 
физическо тяло и още четири свръхсетивни 
тела: етерно, астрално, ментално и причин-
но. Въпреки незначителните терминологични 
различия, тази окултна анатомия се използва 
от всички древни, средновековни и модерни 
школи. Някои доктрини допълнително раз-
личават три типа душа и три типа дух. Петър 
Дънов, Учителя, твърди, че в действителност 
е уместно да се говори само за три тела: на 
Любовта, на Мъдростта и на Истината.2

Сплитането на взаимодействията меж-
ду някои Висши свръхсетивни същества 
(Власти, Сили и Господства), които се устре-
мяват от Космоса и се индивидуализират в 
човека, пребивава като негово астрално тяло, 
но се проявява като дейност под формата 
на етерно тяло.2, 3 От етерното тяло започ-
ва Животът, в който всяко физическо тяло 
е потопено. Състои се от две части: на пър-
вата принадлежат топлинният, светлинният, 
химическият и жизненият етер, а на втората 
– моралната същност на етера.3 Съвестта се 
влива в човека като дар от Висши същества 
(Власти) и във вид на нравствени съждения 
се отпечатва в етерните ни тела. Само в ет-
ерната тъкан функционират Животът и мора-
лът; духовното, т.е. астралното, не се нуждае 
от Живот, а моралът изчезва с напускане на 
физическото и етерното тяло. 
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Според християнската езотерична тра-
диция всяко етерно тяло може да бъде наблю-
давано и изследвано във вид на цветни духов-
ни потоци от елементарни същества (гноми, 
ундини, елфи и саламандри), т.е. като свят, 
преливащ от багрите на светлинния спектър, 
в който приижда Живот.3 Тази функция на 
елементарните същества се възприема като 
първичната чистота, присъща на човечество-
то преди акта на грехопадение. С други думи, 
етерните багри са волевите действия на чове-
ка в Едемския рай.

Гледането на цвят е възприятие, което 
произвежда впечатление, и в етерното тяло 
на главата се създава представа за определе-
на багра. Зад възприятието стои сетивност, 
докато зад представата стои памет и тези два 
феномена могат да бъдат добре разграниче-
ни от реконструиращото мислене. Същест-
веното е в езотеричния детайл, според който 
с пробуждането на паметта индивидуалното 
съзнание се вплита подсъзнателно в Космо-
са, и по-точно – в дейността на някои Висши 
свръхсетивни същества (Ангели, Архангели 
и Начала): спомените се тъкат от Ангели, ми-
сленето възниква от вътрешна активност, в 
която присъстват Архангели, а носители на 
самите космични мисли и непосредствени 
участници във възприятията (гледане, слуша-
не и др.) са Начала.

Накратко: етерното тяло може да се 
схваща като ключова морфология, в която 
функционират Животът и нравствеността, а 
присъщата му невинна добродетелност може 
да се преживява чрез паметови представи за 
багрите на светлинния спектър.

M90?5?A.;94 . E@.J?5?A.;94 26>?9-
@02L>N.8 94 O2.@0?@. По правило Христос 
се дефинира като свръхсетивно Слънчево 
същество, изпратено на Земята, когато бого-
вете творци и ръководители на еволюцията 
вече не могат да въздействат на хората пора-
ди психичните последствия от грехопадени-
ето. Слизайки към Земята, Христос „умира” 

за Слънцето, оставяйки на него Своето тяло 
на Мъдростта (Атма); в обкръжението на Зе-
мята оставя Своето тяло на Любовта (Будхи), 
а чрез тайнството на Голгота излива в етера 
на Земята Своето тяло на Истината (Манас). 
Кръвта, изтекла от раните на Спасителя, се 
етеризира, разширява, обхваща земната ат-
мосфера, свързва се с всички етерни тела, а 
самият Той осъществява изкачване в Духов-
ния свят (Девакхан), придавайки на етерна-
та Си кръв възходящ поток.3 Когато човек 
съзнателно изработва правилно разбиране и 
отношение към случилото се на Голгота, по-
токът на Христовата кръв се въвежда в етер-
ния стълб, струящ от всяко човешко сърце 
към пинеалната жлеза в мозъка (епифиза), и 
функционира като своеобразно  присъеди-
няване на индивидуалното към космичното. 
„Така трябва да разбираме Христовото уче-
ние – казва Петър Дънов, Учителя, – Христос 
духа и това духане се е преобърнало на Свет-
лина, а пък Светлината – на Живот.”1

Реконструкцията на тайнството на Гол-
гота по правило може да се идентифицира  
със собственото ни същество и специално – с 
проблема за смъртта. На Голгота Слънчеви-
ят дух на Христос се сродява със смъртта, 
възприема я в Живота като негова съставна 
част, като укрепващо го преживяване. Ми-
навайки през смъртта, Христос донася сили, 
създаващи в хората познания за истинската º 
същност. На физически план без смъртта чо-
век не може да намери своето причинно тяло 
(висш Аз), затова менталната º реконструк-
ция е интелектуална сила, с която се прехож-
да през нейната илюзия.3

До тайнството на Голгота във вътреш-
ността на причинното тяло не са съществу-
вали съждения и разбирания за обяснение 
на висшите свръхсетивни светове, а самото 
то е действало разрушително върху остана-
лите три тела. Встъпването на Христос в ду-
ховността на Земята снема причинното тяло 
в материята, за да го направи свободно, и чо-
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век става способен след смъртта си да помни 
представи за Христос като Негова светлина. 
Етерът, възприел Светлината на Христос, не 
попада в земните сили на умиране, около пла-
нетата се образува сфера от оживели етерни 
тела и така Земята еволюира в Слънце.3 На 
практика тайнството на Голгота е събитие, 
предназначено да възстанови хармонията 
между причинното и астралното тяло, и човек 
да ги почуства като структури, живеещи в сво-
бодна духовност, а не свързани с плът и кръв. 

Накратко: Христос може да бъде мен-
тално реконструиран като първия човек, 
проявил чрез въплъщение своето причинно 
тяло така, че да е способно да оживява, запа-
метява и пренася след смъртта всички етерни 
събития, умъртвени от сетивното индивиду-
ално съзнание. Уникалното Му едновремен-
но присъствие и като космично Същество, 
и като субстанция на човешките причинни 
тела предполага възможност за индивидуал-
но преживяване като обект и субект на съз-
нанието. 

$E.@06/?5?A.;94 26>?9@02L>  N.8 94 
O2.@  0?@. Според Петър Дънов, Учителя, 
съществуват четири епистемологични архе-
типа: старозаветен, новозаветен, праведен 
и ученик.4 По правило християнската езо-
терична традиция разглежда менталността 
като низходяща стълба на мисленето: в на-
чалото мислите се преживяват в причинно-
то тяло като органи на живи, свръхсетивни 
същества; на по-късен етап се преживяват в 
астралното тяло само като техни отражения; 
по-нататък – като душевен отзвук в етерното 
тяло; на последен етап се преживяват във фи-
зическото тяло като мъртви сенки на духов-
ното, най-често под формата на абстрактни 
понятия и сетивно-представна терминоло-
гия.3 Явно в историческата древност чрез ми-
слите човек се е чувствал в жива връзка с ду-
ховните светове, но за да постигне свободна 
воля, е трябвало да се отчужди от тях с неиз-
бежното чувство за отделност и напуснатост.

В старозаветния архетип функционират 
ментални импулси на родова наследственост 
и всичко се преживява като струящо откъм 
Космоса присъствие (Любов) на Бог Отец, 
пребиваващ в основата на всички вещи. 

Новозаветният архетип се формира 
след тайнството на Голгота и благодарение на 
Христос, снел причинното тяло в материята 
(Любов плюс Светлина), хората престават да 
наследяват мислите, а започват да ги получа-
ват като лично владеене, т.е. да ги изработват 
като свое достояние. 

Архетипът на праведния е плод на зада-
ващата се модерна епоха и на възрастващо-
то причинно тяло, в което, физически неви-
дим и несъзнаван, живее Христос, постижим 
единствено чрез свободното самосъзнание 
на Светия Дух. Светият Дух се дефинира като 
обективно битие на самосъзнанието, преди 
да се въплъти в човека като съзнание на при-
чинното тяло (Любов плюс Светлина, плюс 
Мир).3, 4 Без него човек би бил „задължен” на 
Христос за всички свои добродетели и нищо 
не би могъл да развие със свободата на собст-
вената си воля. Откъснат от духовните све-
тове, на праведния му остава единствено да 
се обърне персонално към Христос, но вече 
съзнателно, т.е. в духовните образи на тези 
мисли, които в низходящия си път са оста-
нали в неговото подсъзнание. С други думи, 
Светият Дух съобщава на хората, че свръх-
сетивното е постижимо дори тогава, когато 
духът е невидим.

Архетипът на ученика е свързан с тайни-
те на съвременната християнска епистемоло-
гия и човешкия интелект, когато физическото 
съзнание на причинното тяло се чувства съ-
вършен и свободен носител на интелектуал-
ността, но усеща, че духовните праобрази на 
мислите му са дълбоко погребани в неговото 
подсъзнание. В тази болезнена отчужденост 
и изправено пред самотата на физическата си 
свобода, съзнанието разбира, че мислите за 
свръхсетивното, макар и физически, могат да 
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принадлежат на онази Същност, която е ед-
новременно и негово притежание, и външна 
космическа обективност, т.е. че отчуждените 
от духовността мисли могат да бъдат обратно 
присъединени към нещо от духовния кос-
мос. С други думи, в резултат на собствената 
си свободна воля физическото съзнание на 
причинното тяло преоткрива Христос, Кой-
то единствен живее едновременно и в него, 
и вън от него (Любов плюс Светлина, плюс 
Мир, плюс Радост), и така човек се учи да ми-
сли и говори за природата и Космоса с езика 
на Христос.3

Почти всички езотерични доктрини са 
единодушни, че в ново време съществуват три 
подхода за връзка с Христос: чрез посвеще-
ние, чрез Евангелията и чрез вътрешен опит.3 

Исторически най-древно е посвещение-
то; при него, ръководен от йерофант и с поч-
ти пълно отсъствие на собствена свободна 
воля, окултният ученик отпечатва в етерното 
си тяло образи от духовните светове; тъкмо 
тези характеристики на метода го правят от-
носително неактуален в епохата на ментален 
индивидуализъм. 

Преживяването на евангелски образи 
и събития е изключително дейнствен похват 
в ранното Средновековие, когато все още е 
съхранена древната способност за ясновиж-
дане и чрез силите на паметта се постига дос-
тъп до присъствието на Христос в етерната 
субстанция на Земята; в процеса на прогре-
сиращ сетивен материализъм методът е с по-
степенно затихваща функция и явно се нуж-
дае от обновление. 

Пътят на вътрешния опит е актуален то-
гава, когато съзнанието на причинното тяло 
усеща непреодолима нужда от нещо, което 
не може да му бъде дадено от културата на 
човечеството, а само чрез импулс от духов-
ните светове, т.е. вътрешните душевни сили 
съзнателно се пренасочват към единствената 
духовна Същност, която едновременно е и 
вътрешна, и външна.   

Накратко: епистемологичната рекон-
струкция на Христос може да се разглежда 
като ментално присъединяване на представи 
и понятия за свръхсетивните светове към Не-
говата етерна същност с цел оживяване и оду-
хотворяване; спецификата на похвата зависи 
от архетипа на индивидуалното съзнание, но 
най-актуален за съвременния човек е методът 
на вътрешния опит, последван от преживява-
не на библейски картини и събития.

I6H.040.79. 06J9.>. 7 Завета. 
Текстовата тъкан на метода включва библей-
ски стихове, тематично свързани с Христос и 
тайнството на Голгота. Композирани са в де-
вет главни раздела, всеки посветен на багра 
от спектъра на светлината. Всеки раздел до-
пълнително е фрагментиран по теми, свърза-
ни с определени дарби и добродетели. Спо-
ред обяснителните бележки на Петър Дънов, 
Учителя, методът работи чрез „внимателен и 
благоговеен прочит” на текстове, което гене-
рира багри; те, от своя страна, трябва да бъ-
дат „прекарани през Живота, за да се обеди-
нят седемте духове и човек да се върне към 
първоначалния си източник”. В цялата тази 
методология Христос и розовият цвят, в кой-
то Той живее, се определя като „основен тон 
в живота ни”, който „примирява човечество-
то с Бялото Братство на Светлините”.

Интерпретацията на Завета като епис-
темологична реконструкция на Христос 
предполага разглеждането му като ориги-
нален синтез на два гносеологични метода: 
чрез преживяване на библейски текстове и 
чрез вътрешен опит. Явно исторически по-
старият похват, присъщ на отмрялото древ-
но ясновидство, трябва да се оживи с душев-
ната енергия на модерното индивидуално 
съзнание. В контекста на изложените по-го-
ре ментални реконструкции препоръчвана-
та медитативна техника осъществява т.нар. 
отделяне – чрез съчетано преживяване с оп-
ределена цветова представа свръхсетивните 
образи от Светото писание се „отблъскват” 
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от физическите си термини и понятия и се 
„пренасят” в Живота на етерното тяло, къде-
то цветовите потоци по правило пребивават 
заедно с функциите на Висши и елементар-
ни същества. Този пренос резултира трояко: 
мисълта естествено „намира” съответните си 
дарби и добродетели, защото етерното тяло 
по природа е невинно и добродетелно, т.е. 
човек ментално „се връща към първоначал-
ния си източник”, присъщ на естеството му 
до грехопадението; мисълта се витализира и 
чрез етерната памет се пренася след смъртта, 
защото след тайнството на Голгота етерното 
тяло е проникнато от Светлината на Христос; 
мисълта напуска пределите на индивидуал-
ното съзнание и се присъединява към кос-
мичната природа на Христос, защото Той е 
единствената Същност, която едновременно 
е и субективна, и обективна; с други думи, чо-
век съзнателно връща мисълта на духовния 
свят, откъдето му е дарена, и така започва 
да мисли и говори за природата и Космоса с 
езика на Христос. 

1&%234)+*)
Завета на цветните лъчи на Свет-

лината е оригинален метод за медитативна 

връзка на съвременното човешко съзнание с 
централното Същество на земната еволюция – 
Христос. Интерпретирането му като еписте-
мологична реконструкция на Христос детай-
лизира съставящите го медитативни техники, 
дефинира алгоритмичната им последовател-
ност, конкретизира целите им и оптимизира 
приложението им. Менталните процеси на от-
деляне и присъединяване притежават лесна, 
повторяема и универсална функция и освен в 
Завета, могат да бъдат употребявани от еже-
дневното съзнание като инструменти за по-
стоянно етерно оживяване. 
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