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Светлината е Божествена сила, 
която разкрива вътрешната съ-
щина на нещата. Вътрешната 

същина на всичко е Бог, Който се проявява 
чрез Светлината. Изследвайки Светлината 
и свързвайки се с нея, ние изследваме и се 
свързваме със самия Творец на живота, кое-
то е точно и целта на метода Завета на цвет-
ните лъчи на Светлината. От тази гледна 
точка тази книжка е като една малка схема на 
структурата на Светлината, като една малка 
схема на Битието, на Божественото проявле-
ние, която си струва да разгледаме малко по-
обстойно.

В основата на всяко проявление стои 
Божествената Триединност като принцип 
на изграждане. Това най-лесно всеки може 
да провери в своето физическо тяло, което 
не само се състои от три основни части, но 
и всяка от тях продължава да се подразделя 
на три. Как се проявява тази троичност при 
Светлината? Тъй като има съответствие меж-
ду цвят и тон и всъщност те представляват 
едно и също нещо на различни полета, ще си 
послужа с музикалните тонове като пример, 
за да разберем по-добре троичната струк-
тура на краските и съответно на Светлина-
та. Когато прозвучи един тон, например до, 
от него, като основен тон, се възбуждат на 
принципа на резонанса по-високите тоно-
ве до, сол, до, ми и сол, след което и всички 
останали тонове, т.е. имаме т.нар. обертонов 
ред. Така всички тонове се сливат в един общ 
звук, който нашето ухо възприема като един 
тон – до. Тук наблюдаваме как основният тон 
първо се разлиства в трите тона до, сол и ми, 
след което се възбуждат и всички останали 

и имаме проявения звук. Аналогично става 
и със Светлината. Първичната Светлина се 
явява първо с краските червено, синьо и жъл-
то, а от тях се раждат останалите както след-
ва: червен и жълт раждат портокален, жълт 
и син раждат зелен, червен и син дават вио-
летов. Когато червената краска преобладава 
над синята, тогава имаме аметистов. Всички 
тези краски се сливат в едно и дават бялата 
светлина, която нашето око възприема. Свет-
лината, сама по себе си, също се дели на три 
полета, които са трите свята: Божествен, Ду-
ховен и физически. Самият факт, че ние на-
ричаме тези полета с думата свят, или свѣт, 
която е стара българска дума за светлина, 
показва, че тези полета представят различни 
състояния на Светлината. 

От Учителя знаем, че светлината на 
Божествения свят е Слава, тази на Духов-
ния – Виделина, а на физическия – светлина. 
Най-ниските трептения на светлината се въ-
плъщават в звук, което се потвърждава от съ-
временната физика. На физическото поле ние 
имаме необходимото сетиво да различаваме 
седемте тона; седемте краски обаче все още 
не можем да  възприемаме директно от свет-
лината. За човешкото око те са все още малко 
или много скрити и имаме нужда от призма 
или друго средство, за да може поне да доби-
ем представа за тях. Тогава можем да кажем, 
че на физическото поле имаме „Седемте Съз-
вучия”, на духовното поле „Седемте  Лъча”, a 
на Божественото – „Седемте Духове”, както 
е написано и на последната, 61-ва, страница 
на Завета, което ще разгледаме по-подробно 
след малко. Затова именно и седемте краски 
са дадени на три места в книжката. Самата 
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книжка също има троична структура: първи 
дял – 3(!) страници въведение; втори дял – 
основен текст за седемте краски, разделен в 
себе си на три части; и в заключение трети 
дял – Заповедта на Учителя, която също 
има въвеждащо изречение, основен текст и 
заключително изречение. Така всеки дял има 
в себе си тази троична структура и по този 
начин е отражение на цялото – една законо-
мерност, която се наблюдава в самото Битие. 
Да разгледаме това още по-обстойно.

Една гледна точка за разбиране на трите 
свята е да ги разглеждаме като тяло Божие, 
в което физическият свят представя тялото, 
Духовният свят представя Душата, а Божест-
веният – Духа на Бога. В първия дял на За-
вета, трите въвеждащи страници, тези три 
полета са както следва: Единицата, първа 
страница, е Духът; там четем и „Плодът на 
Духа”, който сам по себе си е също един ума-
лен модел на книжката, защото е написан на 
три реда и на всеки ред има по три „плода”. 
Двойката, втора страница, представя Душа-
та, или за нас по-конкретно човешката душа, 
която съзнава службата си на Господ като 
смисъл на своето съществуване. 

„Винаги ще съм предан раб на Господа 
Исуса Христа, Син Божий.” Тройката, трета 
страница, е тялото, физическият свят, край-
ният предел на изява на Троицата, която 
тук е и материално изобразена в началото 
на страницата. Това е едно обръщение към 
плът та – външния свят, който трябва да се 
учи, да търпи и да има надежда, както се го-
вори и в стиховете на тази страница. В тези 
три въвеждащи страници се наблюдава едно 
слизане от Божествения към физическия 
свят. Във втория дял имаме обратния процес 
– възлизане от физическия към Божествения 
свят, което следва да разгледаме.

В проявеното имаме множество, а в 
непроявеното – единство. Бог е единицата, 
а проявеното е двойката. Проявлението е 
свързано с поляризация, с взаимодействие на 

двата принципа – Дух и материя. Проявено-
то в себе си също е поляризирано на два свя-
та, които бихме могли да наречем: (1) свят, в 
който материята служи на Духа, или (2) Духо-
вен свят; и свят, в който Духът служи на мате-
рията, или физически, материален свят. Във 
физичекия свят важна е индивидуалността, а 
в Духовния – Цялото. В българския език, ко-
гато членуваме една дума, например думата 
Един, се има предвид нещо конкретно, нещо 
индивидуализирано, в този случай – Едини-
ят. По тази причина краските в първа част 
на втория дял са членувани: портокалените 
лъчи, жълтите лъчи, зелените лъчи и прочие, 
защото тук конкретната индивидуализирана, 
отчленена краска е  важна. Във втория дял 
виждаме, че членуването отсъства: порто-
калени лъчи, жълти лъчи, зелени лъчи и т.н., 
защото тук краските са обединени. Изклю-
чение правят само Червените лъчи, които, 
както вече споменахме, са основа на светли-
ната, както и самата светлина като съвкуп-
ност от всичките краски, т.е. Светлите лъчи. 
Само те са членувани и във втората част, за-
щото едните са основа на краските, а на дру-
гите краските са съставните части, поради 
което те и в Духовното поле вече са обосо-
бено цяло и съответно Учителя е отбелязал 
тяхната важност. В третата част, отговаряща 
на Божествения свят, където е коренът на 
всичко, всичко е едно – червен, розов, жълт 
и т.н. От гледна точка на Божествения свят 
няма много червени лъчи, но само един, на 
когото всички други са съставни части, тъй 
както единицата, която символизира Бог, е 
най-голямото число, а всички други са ней-
ни съставни части. Там отсъства даже думата 
лъч, защото лъчът сам по себе си е нещо про-
явено, нещо, което е излязло от първичните 
условия на своя живот и влиза във външна 
среда, на която да допринесе нещо. Но не, в 
трета част я има краската само като принцип! 
Изключение тук е Белият лъч, което показва, 
че той слиза от едно още по-високо поле от 
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останалите, което бихме могли да наречем 
Абсолютно.

Как Учителят е разпределил текста вър-
ху страниците също не е случайно. В разпре-
делението се вижда нагледно процесът на 
индивидуализиране, който се наблюдава при 
движението на светлината от Духа към мате-
рията, и процеса  на обединяване, който се 
наблюдава при движението º от материята 
към Духа. В Божествения свят, стр.60, всич-
ки краски са едно – всички са изброени на 
една страница. В Духовния свят имаме вече 
поляризация и процес на разчленение. „Бели 
лъчи”, от една страна, е обособено ядро, кое-
то започва и свършва на собствена страница, 
а всички останали са полуразделени, но все 
още заедно – всяка краска започва на съща-
та страница, на която свършва предходната, 
но тя самата свършва на нова. Само розовата 
още не е отделена от червената, защото за-
почва и свършва на същата страница, на коя-
то свършва червената, тъй както и аметисто-
вата по същия начин все още не е отделена от 
виолетовата, т.е. в Духовния свят те са едно. 
В първа част – физическия свят, всяка кра-
ска започва и свършва на собствена страни-
ца, крайният предел на индивидуализацията. 
Учителят обаче ги е подредил в книжката в 
обратна на описаната тук последователност, 
защото човешките души сега се намират в 
тази фаза, в която започват своето самосъз-
нателно движение от материята към Духа.

В първа част седемте краски без „Свет-
лите лъчи” са изброени на 40 страници. Чис-
лото 4 съответства на материята. Във втора 
част седемте краски без „Светлите лъчи” са 
изброени на 12 страници – число, съотвест-
ващо на Божествената Душа, на Божестве-
ното проявление, на дванайсетте порти към 
Небесния Йерусалим, на дванайсетте зоди-
акални съзвездия, на дванайсетте лъча от 
втория дял на Паневритмията. В трета част 
седемте краски без „Светъл” са изброени на 
една страница – число, съответстващо на Бо-

жествения Дух. „Светлите лъчи” представля-
ват седемте краски в едно, поради което не ги 
взимаме предвид в броя на страниците, кои-
то различните краски заемат в трите части на 
втория дял. 

Още по разпределението на текста 
върху страниците ще разгледаме начина, по 
който Учителя е написал самите лъчи. Той е 
отбелязал едно съществено различие между 
краските и съотвестващия им текст в първа 
и във втора част. В първа част името на крас-
ката стои написано над текста, който започ-
ва срещу думата лъчи, сякаш изхождащ, из-
тичащ като следствие от лъчите на краската. 
Във втора част те стоят на едно ниво – тек-
стът започва точно срещу името на краска-
та. Искам да отбележа, че това се наблюдава 
само в първото издание на Завета, от 1912 г. 
Една възможна интерпретация е, че в Духов-
ния свят мислите и чувствата са живи краски 
и краските са живи мисли и чувства, т.е. те 
са едно. На физическото поле мисленията и 
чувстванията, които преживяваме, са едно 
отражение, едно следствие на краските, кои-
то човек е възприел в себе си. Виолетовата и 
аметистовата краска в първа част са по-спе-
циални. Самите краски представляват синя-
та, смесена с червената. В музиката тези два 
тона са доминантният тон сол, в който има 
стремеж да се разреши в основната първа 
степен – до. Пътят, по който се осъществява 
това, са нотите ла и си, т.е. виолетовата и аме-
тистовата краска. Затова и те в края на първа 
част стоят срещу текста, тъй както краските 
от втора част, защото чрез тях става прехо-
дът към следващото поле, следващата окта-
ва. Или както казва Учителят за виолетовата 
краска на събора в Търново през 1912 г.: „С 
нея се извършва спасението на човечеството”, 
т.е. връщането в горната октава, в Духовния 
свят. А апостол Павел казва на едно място 
„...прощението на прегрешенията по богат-
ството на неговата благодат, която е преум-
ножил в нас...” (Еф. 1:7,8), т.е. чрез Благодатта, 
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която се отнася към аметистовата краска, се 
справяме с греха, със слабостите на плътта, 
което е условие за да влезем в Духовния свят, 
в Царството Божие, да се родим изново.

Ако човек се занимае по-обстойно, 
може да открие много аналогии в структу-
рата на Паневритмията и тази на Завета. В 
крайна сметка нали всичко е израз на Еди-
ния. Например в разгледаните три части на 
втори дял от Завета се наблюдава същото 
явление, както при трите дяла на Паневрит-
мията: първата част няма име, само втората 
и третата имат. Тъй като и ние, душите, жи-
веещи съзнателния си живот на физическо-
то поле, нямаме собствено име, но ползваме 
временни, взети назаем. А един ден, когато 
станем съвършени, „Ще му дам бяло камиче 
и на камичето име ново написано, което не 
познава никой, освен който го зема”(Завета 
на цветните лъчи на Светлината, стр.46). 
Така и тази част, отговаряща на физическото 
поле, или физическото тяло, няма име. 

Втората част е кръстена на изявения в 
Светлината Бог Господ, „Отец на Светлините”, 
което също може да бъде казано и „Отец на 
слънчевите лъчи”, като под слънчеви не се има 
предвид само тези на нашето Слънце, но и на 
всички звезди. Така втора част представя ду-
ховното поле, или Душата. За това, че Господ 
може също да бъде разглеждан като Душа, като 
индивидуализиране на Бога, свидетелстват 
следните два примера: песента „Грее Слънцето” 
Учителя е нарекъл впоследствие „Химн на Ве-
ликата Душа”, а коя е тази велика душа четем в 
самия текст на песента: „Велик си Ти, Господи, 
велики са Твоите дела, Велико е Името Ти над 
всичко”; в портокалените лъчи Учителя цитира 
Псалом 103, стих 2, който би могъл да се пог-
ледне и от гледната точка, че Бог говори на Да-
вид: „Благославяй, душе моя, Господа”. 

Името на трета част, „Плодът на Духът”, 
отговаря на Духа. Плодът на Духа е описан на 
страница първа, която, както вече разгледахме, 
също отговаря на Духа и Божетвеното поле. 

Така се затваря един кръг: в първи дял 
имаме едно слизане от Духа към материята, 
а във втория – едно възлизане от материята 
към Духа.

За това, че първа част на дял втори от-
говаря на физическото поле, свидетелства 
още и фактът, че само там не се явява розо-
вата краска, защото във физичеката светлина 
тя не присъства. Розовата краска е червеното 
в една по-горна октава, в един по-горен свят, 
тъй както в музикалната гама след нотата си 
следва отново до, но в една по-горна октава, 
по-горно поле. Затова неслучайно при „Духа 
на Живота” Учителят е оставил празно, не е 
написал краската, защото там трябва да е ро-
зовата, а във физическото поле тя не се виж-
да. В Божествения свят пък, „Плодът на Духа”,  
тези две краски са едно, поради което стоят 
и написани под един номер. Интересен е още 
фактът, че в първа част Червените лъчи са за 
„Духа на Любовта”, а розовите, които теоре-
тично са там – за „Духа на Живота”. В трета 
част обаче срещу Червен стои „Аз Съм жи-
вотът”, а срещу Розов – „Любовта е от Бога”. 
Защо е така много лесно може да си обясним, 
поглеждайки отново устройството на нашето 
тяло, което също е „по образ и подобие Бо-
жие”. Главата представя Божествения свят, а 
краката – физическия. Мозъкът от главата 
управлява цялото тяло, включително и кра-
ката. Там се наблюдава обаче едно огледално 
обръщане – лявата половина на мозъка уп-
равлява дясната половина на тялото, а дяс-
ната половина на мозъка управлява лявата 
половина на тялото. С това ясно се обяснява 
и огледалното обръщане на „Любов” и „Жи-
вот” в първа и трета част. Същото огледално 
обръщане Учителят е използвал и в Пане-
вритмията: в първи и втори дял участниците 
се въртят в посока, обратна на часовниковата 
стрелка, а в трети дял, вътре в самия Пента-
грам, движението е по посока на часовнико-
вата стрелка. Троичната структура във вто-
рия дял на Завета се проявява на едно още 
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по-фино ниво. В Завета като цяло, както и 
в Заповедта на Учителя в частност, нареко-
хме троичната структура още въведение, ос-
новен текст и заключение. Това се наблюда-
ва и в трите части на втория дял. В началото 
на всяка част има първо „Светлите лъчи” за 
въведение, после следва основен текст, в кой-
то се изреждат различните краски, а накрая 
идват „Бели лъчи” или „Диамантено-белите 
лъчи”. В трета част по горе обяснената причи-
на „светъл” и „белия лъч” са обратно. На това 
място също искам да отбележа, че не в тре-
тата част нещата са огледално обърнати, а в 
първите две.

Следващото явление, което ще разгле-
даме, е варирането на белия цвят в трите по-
лета. В Божествения свят, „Плодът на Духа”, 
имаме Белия лъч като принцип, съдържащ в 
себе си всичките краски. Една от краските, 
последната, е диамантова. Какво всъщност 
следва да си представяме под диамантова 
краска? Какъв е цветът на диаманта? Диа-
мантът няма цвят, той е прозрачен. Неговата 
прозрачност е условие да може да възприеме 
бялата светлина, Белия лъч в себе си със се-
демте краски и по този начин да разполага с 
тях. Прозрачността е символ на съвършена-
та чистота и затова диамантът е емблема на 
съвършенство, чрез което единствено една 
душа може да бъде бяла в пълния смисъл на 
думата. И само такива души могат да заемат 
последната, най-долната стълбица в Дърво-
то на Живота, Царството Божие, и да бъдат 
негова основа, както се казва и в „Красивата 
молитва”: „Господи, Боже, направи ни твър-
ди като диаманта, за да станем основание на 
новата Вселена”. Твърди в мисъл, да устоява-
ме пред всичко нечисто, тъй както диаман-
тът външно може да се цапа, но вътрешно е 
винаги съвършено чист. Когато Светият Дух, 
т.е. Светлината, мине през такава душа, през 
такъв един диамант, тя прониква и нейната 
красота се изявява: явяват се седемте краски. 
Можем да кажем, че чистотата, или диаман-

тът, е една врата, чрез която седемте краски 
се разкриват на човека. Тогава в „Плодът на 
Духа” Белият лъч е от обективния Божест-
вен свят, защото има думата лъч, а Христос 
е вратата, кристалът, диамантът, през който 
се пречупва Божествения лъч и дава Живота, 
т.е. „разпровожда седемте духове”, „развърз-
ва седемте печата”, „отваря седемте очи”. За-
това и всички тези неща ги четем именно при 
„Духът Христов”. В Божествения свят имаме 
Духа и материята като принципи, а в проя-
вения живот имаме взаимодейтсвие между 
Дух и материя. В конкретния случай Духът е 
светлината, а материята в нейния съвършен 
вид е минералът, който според окултната нау-
ка е единствената форма на живот на Земята, 
която е чиста материя – без етерно, астрал-
но, ментално или причинно тяло, т.е. без Дух, 
чиста материя. Затова във втора част, отго-
варяща на Духовния свят, имаме само бели 
лъчи, без диамантени. 

В трета част, Божествения свят, ди-
амантен е последният плод на Духа, т.е. ма-
терията, а във физическият свят, първа част, 
Иисус Христос е човекът, Който за първи път 
обединява двете начала в едно цяло и по-
стига съвършенството, при което плътта Му 
възкръсва и става едно с Духа, поради което 
и Той става едно с Господа. Защото Господ 
дава Живота именно жертвайки се и обеди-
нявайки Духа и материята в Себе Си. Затова 
и в първа част на втори дял тези две начала 
са едно в сършения човек по образ и подобие 
Божие и затова при „Духът Христов” имаме 
Диамантено-белите лъчи.

Трети дял е Заповедта на Учителя, 
която следва също да разгледаме по-де-
тайлно като отражение на Цялото. Заве-
тът започва с три въвеждащи страници. В 
началното изречение на Заповедта на Учи-
теля се изброяват трите качества на Госпо-
да, на Космичния Човек, с които Той сам се 
окачествява: „Аз Съм Пътят и Истината, и 
Животът”(Й. 14:6). Това е проявеният Бог, 



88

#89:;<=8 <; >?@A8BCD CDEFCD 9<CG8H8CI@J  !"#$%$&' 2012

Душата. После идва основният текст, където 
се изброяват съставните части на неговото 
тяло: ляв крак – Добро, десен крак – Пра-
вда, лява ръка – Любов, дясна ръка – Мъд-
рост, глава – Истина. Този текст отговаря на 
тялото на Космичния човек, на Пентаграма. 
Заключителното изречение представя Духа 
– „Само тогава ще Ме познаеш”, т.е. само 
когато се повдигнем до Божествения свят, 
ще можем да познаем Бога и „Аз ще ти Се 
изявя”, т.е. Той тук не е изявен, което също 
свидетелства за едно състояние от Божест-
веното поле. Тъй като в книжката се говори 
за седемте Духове и за седемте краски, след-
ва и в Заповедта на Учителя, като отраже-
ние на Цялото, също да присъстват. Начи-
нът, по който Учителят е съчетал троичната 
структура и седемте краски в третия дял на 
Завета, е забележителен. Споменахме вече, 
че първо има три краски, от които се раждат 
седемте, а също така може да се каже, че от 
Троицата се сътворява светът в един ритъм 
от седем степени, седем дена. Въвеждащото 
изречение представя трите основни краски: 
Животът е червената краска, защото, както 
знаем от Учителя, Животът изхожда от Лю-
бовта; Истината има синята краска, а Пътят, 
представящ всичко, което душата има да 
премине и да събере като опитности и зна-
ния, за да стане съвършена, е жълтата кра-
ска. От тях излизат седемте, сътворява се 
светът: Доброто има портокалената краска, 
която съответства на неделя – първият ден 
на Сътворението; Правдата има зелената 
краска, съответстваща на понеделник – ден 
втори; Любовта има червената краска, съ-
ответстваща на вторник – ден трети; Мъд-
ростта има жълтата краска, съответстваща 
на сряда – ден четвърти; Истината има си-
нята краска, съответстваща на четвъртък – 
ден пети. „Само тогава ще Ме познаеш” – в 
шестия ден е направен човекът по образ и 
подобие Божие. Само когато сме като Него, 
ще можем да Го познаем. Шестият ден, пе-

тък, бидейки под влиянието на Венера и 
имащ розовата краска, е денят на Любовта. 
Христос, изявеният Бог, изявената Божия 
Любов, живее в розовата краска и в нея 
може да бъде познат. „И аз ще ти Се изявя”: 
с предходните шест действия трябваше да 
се извърши нещо, което зависеше и от нас 
– „обичай”, „постави”, „ще ме познаеш”; тези 
неща Бог ги върши чрез нас, като по този 
начин работи върху нас. Само в последното 
изречение, където ние вече сме съвършени 
и по този начин нищо не възпрепятства Бо-
жественото проявление чрез нас, Неговата 
изява става в пълнота, без пречки. Затова се 
казва, че в седмия ден, събота, Бог си почи-
нал от всичките Си дела, т.е. не е трябвало 
да работи върху нас и чрез нас, но може да 
се изявява свободно. И наистина, в предход-
ните шест изречения чисто граматически 
ние сме извършителят на действието, само 
в последното е Бог. Седмият ден има виоле-
товата краска. Аметистовата краска, както 
знаем от брат Боян Боев, следва след седмия 
ден, т.е. в първия ден, в неделя. Тъй както в 
музикалната гама е нотата си, така тук аме-
тистовата краска служи като преход преди 
започването на нов цикъл.

Всеки един от трите дяла на Завета се 
състои в себе си от три части, отговарящи на 
трите полета на Битието – физически, Духо-
вен и Божествен свят, което вече и разгледах-
ме. Ако погледнем сега от една по-далечна 
гледна точка, би следвало да намерим съот-
ветствие и на всеки един от дяловете към 
трите полета. Тъй като казахме, че всеки един 
от дяловете е отражение на цялото, тогава 
можем просто да погледнем каква е последо-
вателността там и на принципа на аналоги-
ята да я отнесем към цялата книжка. Какво 
срещаме обаче тогава? В първи дял имаме 
последователността:

1.   Божествен свят,
2.   Духовен свят,
3.   Физически свят;
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във втори дял имаме:
1.   Физически свят,
2.   Духовен свят,
3.   Божествен свят;

в трети дял имаме:
1.   Духовен свят,
2.   Физически свят
3.   Божествен свят.

Така Божественият свят е или пръв, или 
последен, Духовният свят е втори или първи, 
а физическият свят е първи, втори или по-
следен. Как да разбираме това? Коя от тези 
последователности важи за книжката като 
цяло? Тук виждаме нагледно, че трите са едно 
и не могат да бъдат делени едно от друго. Тъй 
както структурата на Битието е троична, така 
и разглеждането на всеки един въпрос може 
да бъде направено от три различни гледни 
точки: физичека, Духовна и Божествена. В 
настоящия анализ ще се опитаме да разгле-
даме това само от най-висшата гледна точка 
– Божествената. Бог е единственото Съще-
ство, което само дава. При това положение 
Той непрекъснато излива отгоре Своя Дух 
към материята, с което ни дарява живота. 
Т.е. от Неговата гледна точка, може би, жи-
вотът е едно вечно слизане на Духа към ма-
терията. Процесът на еволюция, т.е. цялото 
наше съществуване, е просто едно следствие 
на това. То е както когато пуснеш една топка 
на земята – рикошира и сама се връща, след 
което можеш отново да я пуснеш. Затова 
днес ще разгледаме цялостната структура на 
Завета на цветните лъчи на Светлината 
като едно слизане на Духа в материята. Така 
имаме първо Божественото поле на Божията 
триединност – три страници, като на третата 
са представени и трите символа на Троицата, 
преди тя да се изяви в дял втори. След това 
от пета страница имаме 55 страници прояв-
ление на тази троица – „Слово Божие”, т.е. 
изява Божия, както гласи и началото на този 
дял. Там започва изявата, ограничението на 
Вечния, което се представя чрез числото 10 

– 55 страници, 5+5 = 10, където единицата 
е Божественото начало, а нулата представя 
проявената, ограничената реалност, в която 
този Божествен Дух се изявява и работи, или 
Божествената Душа. Това число се състои 
също така от две петици – една мъжка и една 
женска, което представя необходимата за 
всяка една изява поляризация. Накрая, в За-
повeдта на Учителя, имаме всичко, събрано 
на една страница – там е Съвършеният човек, 
Пентаграмът, с което се достига крайният 
предел на Божествената изява – единицата, 
Азът, Човекът по образ и подобие Божие. 
Така и принципът, че „Денят се познава по 
изгрева” се оказва верен, защото структурата 
на дела, с който започва Завета, първите три 
страници, се проектира върху цялата книжка.

Преходът от Духовния свят (втори дял) 
към физическия свят (трети дял) става чрез 
„Светъл” на страница 61, където, както вече 
се загатна в началото, е илюстрирано слиза-
нето на Светлината  и влизането º в едини-
цата, човека, тъй както и възлизането º обра-
тно нагоре, чрез седем изречения:

1.   Седемте Духове,
2.   Седемте Лъча,
3.   Седемте Съзвучия,
4.   В пълнота на Божието единство,
5.   Очистени седем пъти,
6.   Възлюблени, сега сме чада Божии,
7.   Причастници на Божественото 
       естество.
Това са и седемте раси, през които ми-

нава еволюцията на човешките души. Първи-
те три са слизането на Божествения Дух към 
материята, а четвъртото е ограничаването му 
в човека: „В пълнота на Божието единство”, 
петото е сегашният период, в който тряб-
ва да се очистим: „Очистени седем пъти”. В 
шестата раса ще станем „чада Божии”, а в сед-
мата ще се слеем в едно с Бога и ще бъдем 
част от Неговото естество. Тогава ще сме съ-
вършени. Тогава материята е овладяна и чо-
век изпълнява Заповедта на Учителя. Затова 
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и тази последна страница на Завета, 61-ва 
страница, също дава числото седем – шест 
дни сътворение и един ден почивка. Така 
чрез тези седем изречения, чрез тези седем 
Духове, става преходът между физическия 
и Духовния свят. Как става обаче преходът 
от Божествения към Духовния свят? Това е 
кръстът, четворката, четвърта страница. На 
трета страница имаме символа на кръста, зад 
който стои тъмнина, олицетворяваща Непро-
явеното, или абсолютната Светлина, а около 
него имаме Светлина, или Проявеното. Чет-
ворката, квадратът, кръстът е това, чрез кое-
то Светлината завива на 90 градуса и се пре-
чупва, преминава от едно поле в друго, слиза 
от Божествения свят, изявява се. Кръстът е 
вратата, през която влиза Животът. Четвър-
та страница е Диамантът, който развързва 
седемте печата, който отваря вратата за ос-
новния текст на Завета. И пак ще повторим: 
диамантът е прозрачен. Също така четвърта 

страница е единствената, на която нищо не е 
написано. На 40-а страница, която кабалис-
тично е също четворка, е „Духът Христов” и 
„Диамантено-белите лъчи”, а от една гледна 
точка и четвърта страница е чисто бяла. Т.е. 
това е Господ Христос – вратата, чрез която 
влиза Животът.

Завета на цветните лъчи на Светли-
ната, бидейки схема на Битието, за да бъде 
обхванат в пълнота, трябва да се обхване от 
съзнание, което поне отчасти може да обхва-
не цялото Битие. За нас, градивните едини-
ци на това битие – човешките души, е при-
готвен единствено пътят на вечно изучаване 
и откриване на Божията Истина и нейните 
безброй възможности. Изхождайки от горе-
казаното, всеки един от нас трябва да гледа 
на изложения кратък анализ просто като на 
един приятен дразнител, който да ни подтик-
не към мислене, чрез което винаги да се вли-
ва нова светлина в нашето съзнание.


