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Завета на цветните лъчи на 
Светлината е една малка книж-
ка, която Петър Дънов написва 

през 1912 година. Основно тя представлява 
подбрани цитати от Библията. Има и съвсем 
ограничен брой текстове, написани от самия 
него, които са дадени в курсив. На пръв по-
глед изглежда като че ли тези цитати са, така 
да се каже, „отскубнати“ оттук-оттам от раз-
лични места  от Стария и Новия Завет. Не-
посветеният не вижда смисъла на подобно 
„пренареждане“ на библейските текстове. 
Всъщност те са така подредени, че да въз-
действат по специален начин на читателя.  
Учителят е дал определени наставления как 
точно да се четат въпросните текстове, за да 
имат най-голямо въздействие. Първоначално 
той е давал книжката само на ръководители-
те на братските групи в страната, като е из-
исквал от тях да дадат специално обещание, 
че ще пазят Завета и няма да позволяват 
той да попадне в случайни ръце. Сега обаче, 
100 години по-късно, в епохата на Интернет, 
обстоятелствата са вече променени. В наши 
дни информацията не може да се пази само в 
определени групи. Тя много бързо прескача 
организационните и националните граници. 
Затова сега е дошло правилното време една 
голяма част от сведенията да се изнесат по 
подходящ начин пред широката обществе-
ност. В тази връзка почувствах вътрешния 
порив да напиша тази статия.

Можем да приемем, че в голямата си 
част Словото на Учителя е базирано върху 
цитати от Библията. Върху всеки един от тях 
той е изнасял беседи и лекции, като е давал 
подробни указания и тълкувания. Началото 
обаче е поставено десет години преди това, с 

издаването на книжката му Завета на цвет-
ните лъчи на Светлината. В нея вече са за-
легнали над 2000 важни препратки към Биб-
лията. Всъщност може да се каже, че голяма 
част от цялото останало Слово на Учителя е 
изградено върху тази малка книжка. Затова 
ние можем да я разглеждаме като един вид 
конспект на един бъдещ тезис. В тази връзка 
точната дата, час и място на нейното „раж-
дане“ се оказват изключително важни от ас-
трологична гледна точка. Правилното тълку-
ване на „нейния хороскоп“ може значително 
да обогати представите ни върху замисъла на 
цялото дело на Петър Дънов. 

От астрологична гледна точка едно ва-
жно историческо събитие се „ражда“ тогава, 
когато в материалния свят за първи път се 
извърши нещо съществено, което оповестява 
неговото осезаемо присъствие на земен план. 
Например за момент на „раждането“ на една 
държава от по-новата история, като САЩ 
или Австралия например, се приема момен-
тът, когато първите заселници за първи път 
стъпват на новата територия. Или някакво 
ново движение, политическа партия или ор-
ганизация се считат за напълно проявени 
на физически план тогава, когато излязат за 
първи път с манифест, декларация или опо-
вестяване на тяхната програма. Така и в да-
дения случай. Книгата Завета на цветните 
лъчи на Светлината е тази първа сериозна 
заявка за Новото учение, върху която почива 
дейността на Петър Дънов.

Затова за мен беше изключително ва-
жно да построя тази астрологична карта. 
От втората страница на книгата може да се 
извлече нужната дата. Всъщност тя не е да-
дена директно, а е закодирана. На втората 
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страница на изданието е отпечатано съкра-
щение. Към пояснителните бележки в по-
новите издания на книгата е записано: „Съ-
кращението се чете: Винаги ще съм предан 
раб на Господа Исуса Христа Син Божи, 15 
август, Търново, 1912“.

Интересното в случая е, че Петър Дънов 
съвсем откровено ни дава не само годината 
на написването на своята малка книжка, но 
и датата, както и мястото. Следователно той 
е бил наясно, че тази информация е изклю-
чително важна, затова я поставя на видно 
място на втора страница. Обаче в същото 
време я закодира, като вместо цифри използ-
ва старобългарски букви в качеството на ци-
фрови символи. Така той недвусмислено ни 
намеква, че съдържанието на неговата книга 
е закодирано гематрически. Даниела Тодоро-
ва – Кабала пише: „В България Беинса Дуно 
(известен със светското си име Петър Дънов) 
прави невероятен синтез между вибрациите 
на българската азбука и Кабала. Той поставя 
въпроса за четвъртото ниво на азбуката, със-
тоящо се от числата 10, 11 и 12“16. 

Според П. К. Дънов: „Славянството е 
девствена почва на бялата раса. Това, което 
евреите не можаха да разрешат, славяни-
те ще го разрешат“4. А как ще го разрешат? 
Като приложат Любовта във всички форми 
на държавното и социалното управление. 
Парите не могат да разрешат това, понеже 
парите водят до крайно раздробение и раз-
единение. Винаги, където в обращение има 
някакви парични знаци, един индивид на-
трупва повече пари от друг. Освен това спе-
цифична особеност на парите е да се кон-
центрират там, където вече има наличие на 
голяма сума пари. В България това е казано 
с поговорката: „Пари при пари отиват“. 

Всяка нова епоха изисква от човечест-
вото определено изменение на посоката на 
движение. И всяка епоха се характеризира 
с един етнос, който е създаден по такъв на-
чин, че е най-добре подготвен да изнесе на 

плещите си дадената промяна. А от друга 
страна, всеки етнос има свой език, който е 
най-подходящият инструмент да се изрази 
това, което е заложено в неговата народоп-
сихология. Следователно езикът (т.е. треп-
тенията), на който е написана книгата, е из-
ключително важен. 

Значението на тази малка книжка се 
състои в това, че тя се явява мост към целия 
бъдещ преход на човечеството. В нея селек-
тивно са подбрани определени текстове от 
Библията и са подредени по строго опреде-
лен начин. При това Дънов е избрал именно 
това библейско издание, което най-сполуч-
ливо предава езотеричния смисъл на Библи-
ята, преведен на новобългарски език. Всички 
беседи, които Учителят е изнасял впослед-
ствие, са били базирани всъщност на абза-
ците, включени в тази малка книжка. В този 
смисъл можем да заключим, че не става дума 
за нищо друго, освен за Трето писание, което 
е продължение на другите две. Неговата цел 
е да подготви човечеството за новия преход. 
Старият завет беше написан на староеврей-
ски, за да изготви Формата. Новият завет 
беше написан на старогръцки, за да подготви 
Разсъдъка. А Третият завет е написан на но-
вобългарски, за да подготви Любовта.

В този смисъл като астролог се заинте-
ресувах силно да изготвя астрологична карта 
на това изключително важно събитие, каквото 
е написването на книгата Завета на цветни-
те лъчи на Светлината. Всъщност става въ-
прос за изготвянето на астрологичен хорос-
коп на Третото писание. Ценността на една 
такава астрологична карта се състои в това, 
че за в бъдеще на тази основа биха могли да 
се изчислят по аналогия и съответствие ас-
трологични карти и на по-старите библейски 
писания. Тази работа би могла да се извърши 
в съдействие и сътрудничество с астролози, 
които могат да боравят със старите текстове. 

Денят и мястото на „раждане“ на Тре-
тия завет, както вече беше споменато по-го-
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ре, са дадени в слабо закодирана форма от 
самия Петър Дънов на втора страница. Ста-
ва въпрос за 15 август 1912 г., гр. Търново. 
Часът обаче е много важен, за да се изчисли 
Асцендента на тази карта. В този смисъл ко-
респонденцията ми с Ваня Вергова много ми 
помогна. Според нея (а тя се позовава на про-
токолите на събитието), мястото на първото 
публично прочитане на книгата е станало 
във вилата на лозето на Атанас Бойнов (1848 
- 1936). Тази вила се намира на около 3 до 5 
км. северно от Велико Търново. Този факт е 
важен от астрологична гледна точка, понеже, 
макар книгата да е била написана в Къщата 
на Завета, нейното „раждане“ е станало на 
друго място, в околностите на същия район. 

Точното местонахождение на вилата на 
Атанас Бойнов не ми е известно. Затова реших 
да използвам координатите на с. Арбанаси като 
отправна точка за построяването на астроло-
гичната карта. По-конкретно реших да използ-
вам координатите на така наречената Къща на 
Завета в с. Арбанаси, където е била написана 
книгата. Според Михаил Борисович Левин, 
ректор на Московска академия, тя се намира в 
южната част на селото и нейните координати 
са 43°05‘46“ северна ширина и 25°39‘31“ източна 
дължина23. Направих астрологични изчисления 
за всички райони на север до 5 км. от Велико 
Търново. Но понеже разстоянията са толкова 
незначителни, Асцендентът на астрологиче-
ската карта се променя най-много с 1 минута 
от градуса. Това е нищожно отклонение и на-
пълно спокойно може да бъде пренебрегнато.

Моментът, в който Учителят е започнал 
да чете книжката, може да се приеме за ис-
тинския миг, когато Третият Завет се е „ро-
дил“ в материалния, физическия свят. А на 
основата на Третия Завет, както вече споме-
нахме, е изградено цялото по-нататъшно уче-
ние на Дънов. Оставаше само да се намери 
доказателство в колко часа е станало това. И 
тук Ваня отново много ми помогна. Цитирам 
пак от личната ни кореспонденция.

„За да бъде прецизна работата ви, поро-
вих се из Протоколите на годишната среща 
на Веригата през август 1912 г. До момента 
изкристализират следните три основни ба-
зисни информации, с които да стартира ас-
трологичното проучване:

Място и време на написването – краят 
на май до юли 1912, село Арбанаси, не зна-
ем и не може да знаем дали е написан целия 
текст тогава или текстовете само за отделни 
цветове. Склонна съм да предположа, че тек-
стът е цялостен.

Място и време на първо прочитане – 
къщата, колибата на Атанас Бойнов за пре-
подаване и на Бостанджиев за трапезария, 
край Търново, северно (сега там е застроено 
и няма помен от лозя), дата 15 август 1912 г, 
сряда, точно е открит Събора, присъстват 63-
ма души от различни места, записвал е Петко 
Гумнеров, на когото е къщата на ул. „Опъл-
ченска“ 66 в София, който е приел Учителя за 
няколко години да живее при тях  (жена му е 
Гина Гумнерова) и да приема гости от страна-
та. Тази къща и сега съществува.

„А сега преписвам дословно от протокола:   
Точно в десет и половина часа със ста-

ване на крака и вдигане на ръцете си помо-
лихме с „Добрата молитва“, изпяхме „Тебе 
поем“ и г-н Дънов възгласи: Аз ви поздравя-
вам от Господа като добри дошли...

За молитвата, песента и този текст има-
ме 5,6 минути, но не повече от 10 мин. […] Спо-
ред скромното ми мнение отправната точка на 
астрологичното проучване на книгата ще да е 
мястото и времето на прочитане. Не само за-
щото намерих най-много материал, но и защо-
то Словото е слово, когато е било говорено. И 
Христос не си е водил записки, нито е писал, а 
е говорил. Така и Учителят Беинса Дуно. Гово-
рил е, имал е три стенографки и т.н“.9

Ваня, разбира се, е съвършенно права и 
трябва да бъде поздравена за отлично свър-
шената работа по намирането и съпоставка-
та на всички ценни исторически документи, 
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което всъщност ми позволи да построя ас-
трологическата карта на събитието. Първо-
начално построих картата за 10.40 сутринта, 
но през цялото време имах съмненията, че 
този час трябва да се ректифицира на 10.37. 
Затова се допитах до М.Б. Левин. Оказа се, 
че той също се придържа към становището, 
че по-ранният час на започване на четенето е 
правилен. Ето какво ми пише той:

„Аз засякох. Добрата молитва продължа-
ва около 1 мин. 30 сек., ако се чете при обик-
новено темпо. „Тебе поем“ също продължава 
около 1 мин. 30 сек. Ако се пее два пъти подред, 
както обикновено правят в Братството, се по-
лучават 3 мин. 3 + 1.5 = 4.5. Ако добавим и мал-
ките промеждутъци от време, когато хората са 
ставали, сядали и т.н., се получават общо 6-7 
минути. Така че картата трябва да се построи за 
10.37 мин. сутринта. Тогава се получава, че за-
нятията са започнали при Асцендент от 1 гра-
дус в Скорпион, а Завета Учителят е започнал 
да чете, когато Асцендентът е бил във втория 
градус на Скорпион... Впрочем вторият градус 
на Скорпион се намира под управлението на 
Слънцето, което е косвено потвърждение за 
правилността на така подбрания час. Ако кар-
тата се построи за 10.40, Асцендентът се нами-
ра вече в третия градус на Скорпион“.23   

Накрая остава да направим едно по-
следно уточнение, а именно, че датата 15 ав-
густ 1912 е всъщност дадена по стар стил. 
Грегорианският календар се въвежда в За-
падна Европа още през 1582, но в България 
това се извършва едва през 1916, т.е. четири 
години след написването на книгата. Тога-
ва 31 март 1916 бива последван от 14 април 
191624. Следователно или картата трябва да 
се изчислява всъщност за 28 август 1912 (по 
нов стил), или трябва да се укаже в астроло-
гичния софтуер, че датата 15 август 1912 е да-
дена по стар стил. Програмата Solarfire раз-
решава това, при положение, че до датата се 
напишат буквите OS (Old Style).

И така, отправните данни са следните:

(:;H<A<O@FCD 9DH;D 
CD #H8;@J 2D=8;

.M?@;@8: Учителя Беинса Дуно (Петър 
Дънов) започва да чете пред участни-
ците на Събора своята книга Завета на 
цветните лъчи на Светлината. 
%D;D: 15 август 1912 по стар стил. Събо-
рът е свикан на този ден по повод празни-
ка на Богородица във Велико Търново10.
4<C9H8;C< QJ:;<: Къщата на Атанас 
Бойнов и Тодор Бостанджиев в лозята, 
северно от Велико Търново, в близост 
до с. Арбанаси. Тъй като най-краткото 
разстояние между Арбанаси и Търново 
по права линия е по-малко от 2 км21, мо-
жем спокойно да приемем като място 
къщата на Завета в с. Арбанаси. Тази 
точност засега е напълно достатъчна, 
тъй като отклонението в изчисления 
Асцендент не надвишава 1 минута от 
градуса.
-D: CD NDL<F=DC8 CD F8;8C8;<: 10.37 
сутринта. Този час може да бъде до-
пълнително ректифициран, но е много 
малко вероятно отклоненението да е 
по-голямо от плюс/минус 1 мин., което 
в случая е напълно допустимо.

Също трябва да обърнем сериозно вни-
мание на това, че когато правим астрологич-
на карта на книгата на Завета, то е все едно 
че правим хороскоп на цялото движение на 
Новото човечество през следващите 2000 го-
дини. А организацията на Бялото братство ще 
бъде особено силно представена чрез Слън-
цето, тъй като това движение в бъдеще ще се 
намира в центъра на ръководството на това 
движение. По същия начин, ако можехме да 
съставим астрологична карта на Новия за-
вет, в никакъв случай не бихме твърдили, че 
всъщност разглеждаме съдбата само на една 
книга. Ако разполагахме с такава карта, тя, 
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естествено, би разширила разбиранията ни 
за цялото християнство. Естествено, от таква 
карта би могло да се извлече огромно коли-
чество информация и за самата Църква, тъй 
като тя е изпълнявала ролята на негов ръко-
воден орган.

На първо място в картата, която сме 
построили, трябва да обърнем внимание на 
Асцендента. Той се получава в началото на 
Скорпион. При това управителят на Скорпи-
он – Плутон, се намира в собствения си 8-и 
дом. Това е едно много силно езотерическо 
разположение. Ако приемем Асцендента 
като начална точка, която подсказва типа на 
енергията, задвижваща цялата карта, то тога-
ва можем да приемем, че цялото движение е 
мотивирано от желанието да се открият оп-
ределени езотерични истини. В древногръц-
ката митология Плутон (Хадес) е бил богът 
на подземното царство. Преведено на дне-
шен език, тази планета се съотнася към всич-
ко, което е невидимо за обикновеното зрение 
(подземното царство). Фактически Плутон 
има директно отношение към духовния свят. 
Неслучайно в древногръцката митология, 
когато хората умирали, душите им, премина-
вайки Реката на забравата, се отправяли към 
царството на сенките на Хадес. 

Няма планети в близост до Асцендента, 
нито има такива в първи дом. Следователно 
енергията на Скорпион е чиста и ще се про-
явява в немодифициран вид. Една от ключо-
вите думи за този знак е силата. В дадения 
случай силата се проявява чрез знанието, по-
неже Плутон е във въздушния знак Близнаци. 

Виждаме, че картата като цяло не е 
лесна за отработка. Ако не броим аспекти-
те към Асцендента, отрицателните аспекти 
преобладават. Имаме наличие също така на 
голям квадрат. Тази фигура се получава в ас-
трологичните карти, когато четири планети 
отстоят приблизително на 90° последовател-
но една до друга. Често всяка планета прави 
една опозиция и две квадратури. Изглежда 

като че ли има нарисуван квадрат с два диаго-
нала. Страните на квадрата са квадратурите, 
а диагоналите – опозициите. Тази фигура не 
излиза много често в астрологичните карти, 
но когато се появява, тя е поразително мощ-
на по силата си. Повечето автори в западната 
астрология я тълкуват като сериозно изпита-
ние за силата на волята. 

Присъствието º може да се тълкува като 
потенциал за изключителен кураж, енергич-
ност и сила. Сами по себе си тези качества 
често обезпечават изключително големи 
постижения, особено за онези, които могат 
съзнателно да концентрират усилията на во-
лята си за тяхното достижение. В други слу-
чаи обаче, при недостатъчно голяма сила на 
волята, може да се стигне до пречупване под 
бремето на жизнените обстоятелства. Като 
цяло, присъствието на тази фигура означава, 
че последователите на Движението са поста-
вени под голямо изпитание. Проверява се си-
лата на волята им. Тоест, правото на живот в 
Духовния свят няма да им се даде току-така – 
то трябва да бъде завоювано с изключително 
закаляване на волята.

Допълнителна светлина върху въпроса 
може да хвърлят качествата на въвлечените 
астрологични знаци. Виждаме, че в дадения 
случай става въпрос за Близнаци, Дева, Стре-
лец и Риби, които са променливи. Можем 
смело да кажем, че на тези хора е дадено мно-
го, но от тях се изисква още много повече. 
Проблемът на големите квадрати се състои 
в тяхната затвореност и самодостатъчност. 
Обикновено има планета във всяка една сти-
хия – огън, въздух, вода и земя. Но всички 
те принадлежат към едно качество, в даде-
ния случай – променливото. С други думи, 
тези, които имат тази фигура в картите си, се 
считат за завършени в определен смисъл на 
думата и трудно подлежат на промяна. При 
тях е трудно да се осъществи обратна връз-
ка. Независимо че се опитват да изглеждат 
адаптивни (променливото качество), в край-
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Фигура 1. Астрологична карта на книгата „Завет на цветните лъчи на Светлината“ 
(Третия завет), построена по равнодомната система.
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на сметка са изключително затворени върху 
техните собствени идеи и трудно възприе-
мат нови възгледи. Оттук произтичат голяма 
част от проблемите им. 

От една страна, придържането към 
традиционни ценности и норми може да се 
разглежда като положително качество, тъй 
като става въпрос за опазване на Учението 
в неговата първоначална чистота и неопет-
неност. От друга страна, закостенялостта на 
възгледите може да изолира последователи-
те на Третия завет от останалите членове на 
обществото, докато всъщност задачата на 
движението е да се интегрира сред колкото 
се може по-широки обществени кръгове. За-
това трябва много внимателно да се намери 
баланс между придържане към основопола-
гащите принципи на Учението и крайната 
му цел. Ако Учението се изолира чисто само 
сред ограничен кръг последователи, то няма 
да може да изпълни основното си предназ-
начение – изнасянето на идеята за Любовта 
сред колкото се може повече последователи.

Старите рамки трябва периодически 
да бъдат разчупвани, за да може на тяхно 
място да се построи нещо ново. В противен 
случай доброто се превръща в зло. От това 
особено трябва да се предпазват движения с 
голям квадрат в картите. Затова едно от най-
големите предизвикателства в картата на 
Третия завет е да се движим в крак с време-
то и да поднасяме Учението на П. К. Дънов в 
съвременна форма. Това ни говори големи-
ят квадрат от променливи знаци. Същност-
та на учението трябва да се запази, но фор-
мата, под която се поднася то, трябва да се 
променя, за да съответства на условията на 
времето.

Освен голям квадрат, в картата на Тре-
тия Завет се наблюдава още и голям тригон. 
Участват три планети, всяка от които се на-
мира в тригон към останалите две, като по 
този начин се образува равностранен три-
ъгълник27. Такава фигура в картата може да 

се тълкува като бързо и лесно достижение на 
целите според елемента, в който се намират 
планетите. Доста астролози предупреждават 
за склонност към прекалено дълго отлага-
не на днешната работа за утре и леност при 
наличието на голям тригон. В дадения слу-
чай обаче тази фигура е добре дошла, за да 
неутрализира донякъде трудното въздейст-
вие на големия квадрат. Обикновено и трите 
планети попадат в един и същ елемент, което 
разположение е по-лесно за тълкуване. Но в 
дадения случай големият тригон не е от чист 
вид, тъй като две от планетите се намират 
във въздушни знаци (Сатурн в Близнаци и 
Уран във Водолей), докато третата планета 
се намира в земен знак (Марс в Дева). Това 
означава, че наред с интелектуалния елемент 
(въздушния) трябва да се развиват и опреде-
лени практически умения и навици (земен 
елемент). Интелектуалните идеи от Уран и 
Сатурн трябва да бъдат активно приложени 
(Марс) в практическия живот (Дева). 

В картата се наблюдава струпване на 
три планети в Дева. Стелиум на три плане-
ти в земен знак съвсем красноречиво говори 
за това, че Любовта (основното послание на 
Третия завет) трябва да обхване целия земен 
план посредством няколко основни инстру-
мента: Любовта, която изхожда от сърцето 
(Венера); Любовта, която поражда активни 
действия (Марс); и Любовта, която изхож-
да от Волята (Слънцето). И трите планети се 
намират в 11-и дом на обществените орга-
низации и сдружения, което недвусмислено 
показва, че практическото приложение на 
Учението трябва да бъде насочено към орга-
низираните групи в обществото. В частност 
Слънцето в 11-и дом подсказва, че цялото 
организационно движение ще бъде подчи-
нено на единна воля. По думите на П. К. Дъ-
нов: „... Светът страда от много воли. Пълен 
е светът само с воли. Владиката има воля, 
попът има воля, бащата има воля, наследни-
кът има воля, генералът има воля. Има едно 
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стълкновение между частите. Между хората 
коя воля да бъде? Казвам: в света докато не 
стане волята на Любовта, светът не може 
да се спаси. В света има само една воля – на 
Любовта. Когато тази воля стане, то е спасе-
нието на света“.28 

Девата освен всичко друго е известна 
със своята педантичност, което означава, че 
от новото движение се изисква максимална 
точност, прецизност и изключително високи 
стандарти в тяхната дейност. В Новото чо-
вечество няма да влязат хора с ниски стан-
дарти и с посредствени качества. Дошло е 
времето да се отсее сеното от плявата и въ-
просният стелиум в Дева недвусмислено ни 
указва това. Светът през последните стотина 
години все повече и повече се разделя на два 
основни лагера: последователите на Христос 
и последователите на Ариман. Чрез Третия 
завет се дава последна възможност на тези, 
които се намират в граничните зони, да зае-
мат своето окончателно положение. Това все 
още е донякъде възможно, макар че с всяка 
измината година става все по-трудно. 

Съотношението не бива да ни плаши, 
дори ако „доброто“ човечество представля-
ва нищожен процент спрямо „лошото“. В мо-
мента Земята е пренаселена с души, които 
нито имат представа къде се намират, нито 
им е ясно какво се изисква от тях. Те просто 
живеят ден за ден и са лесна плячка за упра-
вляващите, за които пък нещата са кристално 
ясни. Ще настане момент, когато Земята ще се 
оттърси от тези духове и ще бъде наследена 
само от доброто, Христово човечество.  Тази 
малобройна група ще наследи света. Задачата 
на Девата в картата на Третия завет е да бъде 
безкомпромисно взискателна както към свои-
те членове, така и към всички останали. Това 
ясно е указано от струпването на Слънце, Ве-
нера и Марс в 11-и астрологичен дом на об-
ществените огранизации и сдружения. 

Слънцето е символ на Слънчевия Бог 
(Христос), затова в дадения случай положе-

нието и аспектите му са изключително ва-
жни. Има положителен аспект между него и 
Асцендента, което подсказва, че има поло-
жителна връзка между силите, които пси-
хологически мотиварат движението и упра-
вленческите му структури. Положителният 
аспект между Слънцето и Плутон говори за 
това, че ръководството има реалната сила да 
извършва промени и че чрез тези промени 
ще се извършва положителна регенерация 
и трансформация. И понеже Плутон е раз-
положен в собствения си 8-и дом, следва да 
се предположи, че ръководството на Движе-
нието е положително задействано от много 
дълбоки езотерични източници. 

Меркурий в Лъв е добре аспектиран 
към Плутон и централно разположен на вър-
ха на картата в 10-и дом. Проблемът тук се 
заключава най-вече в обстоятелството, че 
Меркурий се намира в ретгроградно движе-
ние. Това означава, че много малко хора ще 
разберат същината му с мисълта си. Ще има 
недоразумения: например – П. К. Дънов е ка-
зал едно, хората пък си го четат и тълкуват 
по съвсем друг начин. Лъв е фиксиран знак 
и като такъв има опасност от твърдоглавие. 
Може да присъства желание да се наложи 
собствената правота на всяка цена.

Сатурн олицетворява способността за 
методична и целенасочена дейност. В този 
смисъл негативните аспекти към него може да 
се тълкуват като определено желание на ня-
кои членове да избягват черната работа. Това 
обаче не е нищо друго, освен признак, че даде-
ният човек не е достатъчно узрял, за да бъде 
пълноценен член на бъдещото общество. Не-
гативните аспекти към Сатурн означават, че 
такива хора ще има и те ще спъват прогреса 
на Движението. Те ще правят това чрез спъ-
ване на волята (квадратура към Слънцето), 
прекомерното охлаждане на емоциите (ква-
дратура към Луната) и залитане в крайности 
(опозиция към Юпитер). Противостоянието 
на Юпитер символизира, че тези крайности 
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може да са от финансово естество (Юпитер 
във втори дом) или може да са от идеологи-
чески характер (Юпитер в Стрелец). В крайна 
сметка, ако не се променят, такива хора трябва 
да бъдат пресяти в категорията на „плявата“, а 
не на „зърното“. Когато четем астрологическа-
та карта, нека не изпускаме това, че даденият 
исторически момент, в който живеем, е важен 
именно в това отношение – сега се извършва 
„пресяването“ на човешките души. След око-
ло 100 години преходът от едната категория в 
другата ще е станал 100 пъти по-труден. Това е 
съотношението.

Идеализмът и духовността на Движе-
нието са изписани с едри букви в астрологи-
ческата карта на Третия завет чрез планетата 
Нептун. Тя се намира на самия връх на карта-
та в 9-и дом в интуитивния Рак. Оттам тя пра-
ви положителни аспекти към Венера и Марс, 
но също така и отрицателни аспекти към Уран 
и Асцендента. Нептун се счита за висшата ок-
тава на Венера, в смисъл, че Венера управля-
ва любовта на по-нисше ниво (личната любов 
между конкретни индивиди), докато Нептун 
управлява любовта на висше ниво (Общочо-
вешка, Космическа Любов). В този смисъл 
положителният аспект към тези две плане-
ти е многообещаващ за изграждането на об-
щество, в което Висшата Космическа Любов 
струи към любовта на земен план (Венера в 
Дева) и се прилага на практика в организаци-
ите и сдруженията (Венера в 11-и дом).

Положителният аспект между Нептун и 
Марс може да се тълкува така, че конкретни 
активни стъпки ще бъдат предприети (Марс 
в Дева), за да могат Идеите на Космическа-
та Любов (Нептун в Рак, в 9-и дом) да станат 
достъпни на много широк кръг хора (Марс 
в 11-и дом). Нептун обаче се намира в ква-
дратура с Асцендента. Тъй като Асцендентът 
описва начина, по който се задвижват нещата 
първоначално, този негативен аспект означа-
ва, че последователите на П. К. Дънов може 
да са склонни към прекалено много умуване, 

медитация и съзерцание, преди да предпри-
емат конкретни практически стъпки. Тази 
склонност трябва да се има предвид и да се 
полагат съзнателни колективни усилия да 
бъде елиминирана. Самият Дънов, когото 
цитирахме по-горе, признава, че една от раз-
ликите между еврейския и българския наро-
ди се състои в това, че евреинът е добре орга-
низиран, „докато българинът все отлага“4.  

България нагледно може да даде при-
мер как да се разреши на пръв поглед труд-
ното противоречие между индивидуализма 
и колективизма (опозиция между 5-и и 11-и 
домове) – а това ще бъде една от основните 
задачи за разрешение пред Славянската раса 
в новата епоха на Водолея. Така че колектив-
ните решения на целокупния български ет-
нос влекат след себе си кармични последици 
от огромна важност не само за нас самите, 
но и за цялото човечество. Ще успеем ли да 
докажем, че действително заслужаваме да 
бъдем проводниците на Любовта сред света? 
От сумарното решение, базирано на свобод-
ната воля на всички последователи на Третия 
завет, зависи до голяма степен как ще се раз-
вият събитията занапред и как ще изглежда 
светът, населен от Новото човечество.

Книгата Завета на цветните лъчи на 
Светлината на пръв поглед изглежда като 
едно мъниче. На пръв поглед изглежда несе-
риозно тази книга да претендира за световна 
или общочовешка значимост. При внимател-
ното вглеждане обаче човек открива огром-
ната ценност на написаното. То е като един 
вид сгъстена мъдрост, и то сгъстена до такава 
огромна степен, че се е превърнала всъщност 
в един брилянт. Ценността на брилянта се из-
мерва не толкова с неговия физически обем, 
тъй като всички брилянти са сравнително 
малки; тя се състои най-вече в тяхната чисто-
та и в съвършенството на подредбата на тех-
ните атоми. Един ден в далечното бъдеще ця-
лата материя ще бъде облагородена по такъв 
начин. Книгата на Петър Дънов ни дава ясен 
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пример как това може да бъде постигнато. 
Към тази книга трябва да се отнасяме точно 
така, както се отнасяме към светите писания 
от Библията, защото това е всъщност Трети-
ят завет. В него е заложена същата Мъдрост, 
както и в първите два, ако не и повече.
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