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Румен и Владко Цоневи отпразнуваха миналата седмица своя 60-годишен юбилей. Румен е служител в Общин-
ска администрация Балчик, а Владко е производител на зеленчуци и плодове. Нека кипят от здраве и се рад-
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Магията

Каква е символиката на 
предметите около нас. 
Каква е магическата сила, 
която те излъчват. Не е ли 
магия самото ни присъст-
вие, тук напълно отдадени 
на духовното. 
Какво правим тук ? Кои 
сме ние всъщност и къде 
отиваме? Това са много 
малка част от въпроси-
те, които си задавам и на 
които се опитвам да си 
отговоря. Есенциалният 
въпрос може би все пак 
си остава кои сме ние. 
Или може би това е само 
началото и пътят към по-
знанието. Нямам точен 
отговор на много от въ-
просите, които поставям, 
а може би и не бих мога да 
ги получа. Все пак, смея 
да твърдя, че в такива 
случаи вътрешното чув-
ство, светоусещането и 
интуицията, а не разумът, 
определят поведението и 
насоката.
В тази връзка искам да 
насоча за малко мислите 
към магичното. Но кога-
то говоря за магия имам 
предвид окултната наука, 
която се занимава с изуча-
ване на астралните сили 
и тяхното управление. 
Малко хора се отнасят с 
нужното внимание към 
тази тема, но същите тези 
хора приемат сериозно 
астрологията например. 
Те следят и преглеждат 
всеки ден личните си хо-
роскопи и се интересуват 
от зодиакилните знаци, 
не могат да заспят при 
пълнолуние и т.н. Може 
би не е толкова известен 
фактът но астрология-
та също е окултна наука, 
както и питагорейството, 
йероглификата, хирома-
нията, френологията и т.н. 
По какво се отличава ок-
ултната наука от науката 
в съвременния смисъл на 
думата? Окултната наука 
се занимава с видимото, 
единствено с цел да от-
крие невидимото, да се 
достигне тайното, докато 
съвременната наука изу-
чава само външния свят, 
без да се интересува за 
“скритото начало” и дори 
отричайки го напълно. 
Окултната наука е тайна, 
вътрешна. Съвременната 
наука е видима, на по-
върхността. Окултните 
науки са групи науки, изу-
чаващи невидимия свят 
и неговото проявление в 
света на видимото, по-
средством особен метод 
на аналогии, представля-
ващ философска система 
за изучаване на законите, 
управляващи всички яв-
ления, опровергавайки 

случайностите. Обратно 
на материализма, считан 
за основополагащ на ця-
лата материя и отричащ 
Божествения принцип, 
окултизмът признава три 
основополагащи начала: 
Божествен свят – подда-
ващ се на изследване само 
посредством аналогии, 
Духовен или астрален 
свят – достъпен за наблю-
дение при специфични 
условия и Физичен свят 
– достъпен за човешките 
сетива.
В тази връзка случайни 
събития или съвпадения 
няма. Ние сами опреде-
ляме живота си, но той 
много често е подвластен 
на закономерности или 
правила, независещи от 
нас. Бабите ни казват “Ще 
ти се случи това, което ти 
е писано”. Но все пак има 
ли начин “писаното” да се 
промени.
Имам предвид, способ-
ността на всеки от нас 
да управлява природ-
ния закон. Този контрол 
може да бъде осъщест-
вен чрез проява на лична 
увереност, в умението 
и  стремежа да разкрием 
действителността, такава, 
каквато бихме искали да 
бъде. Във всеки случай 
страхът и съмнението мо-
гат да бъдат изместени от 
намерението за успех.
Всеки един от нас вижда 
живота от своето собстве-
но физическо тяло. Това е 
все едно да наблюдаваме 
света от предното стъкло 
на изследователско пре-
возно средство, специ-
ално конструирано, за да 
оцелее в околната среда, 
която наричаме действи-
телност. По този начин 
ние сме лимитирани и 
ни се представя една из-
олирана представа, която 
може и в повечето случаи 
води до грешни заключе-
ния относно света. Напри-
мер, типично за човека е 
да смята себе си за център 

на реалността. Всеки друг 
е извън нас, отделно от 
нас и разделен от самите 
нас. Ние виждаме приро-
дата понякога като враж-
дебна, винаги непредска-
зуема сила, която трябва 
да бъде обуздана или най-
малкото се стремим да я 
държим далеч от нашия 
дом. Но това усещане не 
може да бъде вярно. Ние 
сме много, но все пак сме 
едно цяло. Ние може да 
изглеждаме разделени, но 
сме заедно и въздейства-
ме колективно на нашата 
действителност.
От метафизичен аспект, 
човек е дух, който оби-
тава тяло и има душа. 
Духът е божествената, 
безсмъртна и вечна част, 
божествената искра, която 
се съдържа дълбоко в нас. 
Човекът е дух, въплътен 
в тяло. Душата е интели-
гентната част, или онова, 
което наричаме личност. 
Tя се развива постепен-
но, като продукт на един-
ството дух-тяло. Когато 
човек е тъжен или е в 
депресия, в това участва 
душата. Но когато някой 
каже: “Аз съм това, което 
съм”, в него говори духът. 
Крайната цел се състои в 
обединяването на душата 
и духа. Законът на съот-
ветствието гласи: “Както 
е горе, така е и долу; как-
то е долу така е и горе”. 
Прилагайки го, можем да 
твърдим, че всичко, кое-
то е в нас, е и извън нас. 
Онзи, който покори въ-
трешната си природа, ще 
може да подчини и външ-
ната природа. Алхимията 
се занимава с превръща-
нето на основните метали 
в злато. В духовен аспект 
това символизира превръ-
щането на низшите страс-
ти в добродетели. Душата, 
която се е освободила от 
чувствата и необозданите 
страсти е като блестящ, 
златен щит, предпазващ 
човека от злини и страда-
ния.
Достигнали просветле-
ние, ние разбираме и 
приемаме схващането от 
Новия Завет за опроще-
нието, което освобожда-
ва кармичните енергии. 
За да израстнем, всички 
ние преминаваме през 
различни изживявания и 
получаваме своите уро-
ци - нашето отношение и 
чувства към тези изпита-
ния обуславят различния 
път, по който вървим. 
Отличаването на кармата 
от възможността променя 
нашите действия и реак-
ции, съобразно различни-
те стимули и подбуди. Из-

правени пред възможност, 
когато ситуацията изисква 
и води до растеж, ние 
чувстваме подтик и тла-
сък за извисяване и навли-
зане в нови неща. Но ако 
ситуацията е кармична, 
ние се чувстваме обърка-
ни и тласнати към дейст-
вие, като че ли сме част 
от някаква драма. Тогава, 
а дори и по-късно, може и 
да не осъзнаем какво ста-
ва - така че нека да следва-
ме интуицията си. Който и 
път да изберем, важното е 
да положим максимални 
усилия и да помним какво 
сме научили. 
Физическата част от нас 
е доста чувствителна към 
магичното. Всъщност 
умът ненавижда подобни 
неща и има един доста 
мощен цензурен меха-
низъм, който ни пречи 
да използваме или да за-
белязваме всичко, освен 
малка част. Когато хора-
та присъстват на реални 
магически събития съу-
мяват да не ги забеляз-
ват. Ако са принудени да 
видят нещо неоспоримо 
магическо те се ужасяват, 
отвращават и поболяват. 
Психическият цензор ни 
предпазва от другите ре-
алности. Той редактира 
повечето телепатични съ-
общения, заслепява ни, за 
да не предвиждаме, нама-
лява способността ни да 
регистрираме значителни 
съвпадения и да си при-
помняме сънищата. Но без 
психическия цензор физи-
ческият ни живот би бил 
невъзможен.
Има редица начини за за-
обикалянето на психиче-
ския цензор. Цензорът е 
по-активен на някои нива 
на съзнанието, отколкото 
на други. На сънно ниво 
възприятието, а понякога и 
волята, имат повече свобо-

да да действат магически. 
Често цензорът попречва, 
или на заповедта “да се 
проникне в сънно ниво”, 
или на припомнянето му, 
за да бъде от полза на буд-
ното ниво. Будното ниво, 
в което сме съзнателни за 
мислите и емоциите си, е 
най-защитено от цензора. 
Много техники са пред-
назначени да отвлекат 
съзнанието от това ниво. 
Механизираното ниво, на 
което извършваме меха-
низирана работа е по-сла-
бо защитено. В състояние 
на разсеяна погълнатост 
от някакво занимание мо-
гат да се доловят странни 
проблясъци на почти под-
прагово възприятие, но 
цензорът често действа, за 
да им попречи да навлязат 
напълно в будното ниво.
    Но къде е магията око-
ло нас? Преданията от за-
падните окултисти идват 
още от дълбока древност. 
Много преди раждането 
на Христос египетските 
жреци предавали на пос-
ветените основните прин-
ципи и догми на своята 
религия. На древните 
египтяни била позната 
и тайната за обработка 
на метали, позлатяване, 
оцветяване на коприна, 
изработка на стъкло, до-
биване на лечебни масла 
от растения, умеели да 
дестилират течности, да 
добиват киселини и т.н, 
т.е. химията в древност-
та е била на високо ниво. 

Много от знанията, с кои-
то съвременната наука се 
гордее, са били известни 
на нашите древни предци.
Аз ще спра за малко вни-
манието ви на шаманизма. 
Той е стара магическа и 
мистична традиция. 
Шаманското знание е 
това, което съвременните 
магьосници се стремят да 
преоткрият. Шаманизмът 
представлява една много 
пълна магическа техноло-
гия, която резюмира всич-
ки окултни теми. Тъй като 
човечеството иска по-
скоро да разбере себе си, 
отколкото да се унищожи, 
то изпитва все по-голяма 
нужда от тези способно-
сти, отколкото по всяко 
друго време е изпитвало. 
Целият окултизъм е един 
опит да се възстанови 
една страховита изгубена 
мъдрост. Най-съществе-
ното за шаманизма е въз-
приемането на един отвъ-
ден свят или поредица от 
отвъдни светове. Този тип 
астрално или етерично из-
мерение, съдържащо раз-
лични сили и същества, 
позволява причиняването 
на реални въздействия 
върху този свят. Душата 
на шамана пътува в това 
измерение по време на 
екстатично или предизви-
кано от опиати трансово 
състояние. Необикнове-
ните традиции на шама-
низма са първоизворът на 
всички окултни системи. 
Към шаманизма трябва 

да се обърнем, ако иска-
ме да съберем парченцата 
на магията - най-древната 
човешка наука, и да ги из-
ползваме отново.
 И днес има изпитания, 
прераждане, проглеждане 
и добавяне на допълни-
телна сила, излъчвана от 
всеки един от нас. Чер-
ният цвят например е 
кулминацията на всички 
вибрации и съставки на 
светлината на материално 
ниво. Звездата с пет лъча 
представлява човешкото 
тяло и Земята, а комбина-
цията ѝ с кръга предста-
влява човека, обкръжен от 
силата на духа. Затова и 
Пентаграмата е символ на 
всеобщата мъдрост.
Никога не трябва да се 
забравя основното прави-
ло - светът не е наш враг. 
Нито е инертна, проста 
материя. Земята и всич-
ки живи форми споделят 
една и съща жива сила. 
Те са сътворени по при-
мера на интелигенцията, 
знанието и божественото. 
Целият живот е като мре-
жа. Ние сме установени в 
два свята - в света на еже-
дневието и в магическия 
свят на съвършенството. 
Трябва да сме нащрек 
за своите отговорности 
в двата свята. Трябва да 
носим отговорност за чо-
вешкото си съществуване 
и на магическото в нас. 
Само отговорните ще оце-
леят.                      
                  Пламен Лазаров


