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Предисловие от автора
Този, който живее мъдро, не се нуждае от страх от смъртта.
Буда

О

бикновеният човек често си задава въпросите: откъде идва, за какво живее, как да
намери щастието и как да се промени и да промени света около себе си? Навремето
и аз си задавах същите въпроси и стигнах до неутешителния за себе си извод, че
всъщност водя един скучен и сив живот. Тази книга не е някакво ново учение. Тя включва
моя личен опит по пътя на промяната на самия себе си и напълно може да отговори на изброените въпроси. От нея читателят може да узнае за най-недостижимите от гледна точка на
науката явления, такива като преобръщането на света в собственото съзнание, достигане на
Намерението, промяна на вътрешния и външния свят с помощта на Намерението, придобиване на лична сила, умение да се осъзнаваш в съня и много други.
За мнозина навикът за самоосъзнаване в съня е нещо ново и неопределено, обаче
други, в това число и моите ученици, го могат. Човек, който сънува и знае, че сънува, е способен на всякакви действия в съня си, което означава, че се е осъзнал в съня си. В осъзнатия
сън, който ние наричаме съновидение човекът вече не е пасивен и може да променя сюжета
му по желание в рамките на личната си сила. Когато за първи път имах съновидение, аз бях
потресен от неговата реалност и правдоподобност и всъщност то стана събитието, което
затъмни с яркостта си целия ми предишен живот. В тази книга има всичко необходимо, за
да придобиете това умение.
Многобройните читатели, които имаха щастието да прочетат първия съкратен вариант на книгата, ми писаха, че са потресени от знанията, които са открили там. Аз не призовавам читателя да вярва или да не вярва на тези знания, а му предлагам да провери тяхната
истинност с личен опит чрез следване на указанията и изпълняване на посочените простички упражнения. Следването на този път може да доведе читателя до хармония, до освобождаване на съзнанието и даже до просветление, както го наричат в източните религии. За мен
този път се превърна в докосване до това, което някои хора наричат щастие.
Книгата е резултат от общуването ми с един дух в продължение на няколко години и
съдържа преработените записки на голяма част от нашите съвместни съновидения. Без да
претендирам за правдивост и окончателност на сведенията, изложени тук, споделям с читателя знанията, предадени ми от духа, който нарече себе си Сид. Неговите думи не само ще
ви впечатлят, но и ще ви покажат пътя, по който животът радикално се променя и всичко
невъзможно става реално, както това се случи и при мен. В процеса на припомнянето и мак-

Стр.

Човек често си задава въпросите: откъде идва, за какво живее, как да намери щастието, как да се научи да се променя и да променя света около себе си?
От тази книга вие ще узнаете какво е това:
 Преобръщане на света в собственото съзнание
 Достигане на Намерението и промяна с негова помощ на вътрешния и външния свят
 Придобиване на лична сила и умение да се осъзнаваш в съня…
Човек, който сънува и знае, че сънува, е способен да извършва в съня си всякакви
действия. Той престава да бъде пасивен обект и може да променя елементите на съня по
собствено желание.
В тази книга има всичко необходимо, за да придобиете навици за осъзнато сънуване.
Тя е подходяща за хора с интерес към осъзнатото сънуване, стремящи се към радикална
промяна и подобряване на живота си, както и за тези, които се увличат от книгите на Кастанеда и на други автори по тази тема.
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симално точното излагане на знанието от Сид, се наложи да променя неговия словесен изказ, защото той никога не употребяваше думи от типа на „Аз”, „За мен”, „На мен” и т.н. Тези думи му ги приписвам аз, за да направя разговора по-разбираем.
Срещата със Сид се осъществи няколко месеца преди първото ми осъзнато съновидение. От тогава той стана мой постоянен спътник и събеседник. Сид обикновено приемаше вида на малко момченце, високо половин метър. За мен и досега си остава загадка кой
всъщност е този дух: съзнание на човек, фина същност или нещо друго.
Преди да започне да чете, читателят трябва да се съгласи с факта, че сведенията, изложени в книгата, могат да се окажат смъртно опасни или чиста измислица. Авторът не носи отговорност за последствията, които могат да възникнат в живота на читателя след прочита, както и за моралното и физическо състояние на читателя вследствие на изпълняване
на описаните упражнения и техники. Книгата съдържа задълбочени езотерични сведения,
които имат свойството да се приемат нееднозначно от съзнанието на обикновения човек.
Читателят, който не е съгласен с горните мои твърдения, не бива да продължава четенето.
Всички персонажи от тази книга са събирателни образи, т.е. съвпадението на имената
и събитията, описани в тази книга с имена и събития от реалния живот е случайно или са
плод на желанието на читателя да види себе си на тези страници.
Предлагам на читателя да напише отзиви за книгата на сайта www.atalisman.ru
Пожелавам ви мъдрост при четенето на книгата и ви напомням, че не може да съществува Намерение без лична сила.
Вадим Садовой,
17. Юли. 2005 г.

Присъни ми се огромна къща с дупки вместо прозорци. Качих се на втория етаж и
изведнъж без всякаква причина осъзнах, че сънувам. В мига, когато разбрах това, стените
около мен станаха много ярки и контрастни, а въздухът придоби сякаш кристална структура. Не мога определено да кажа, че това съновидение бе изпълнено с тишина, по-скоро с
някакъв постоянен звънтящ шум, който ту нарастваше, ту намаляваше. Бях абсолютно спокоен, само един неуловим възторг изпълваше съзнанието ми. Около мен нямаше нищо, освен пулсиращата тишина и огромните стени, губещи се в небето. Неочаквано чух звук, сякаш се смее дете. Отправих се по посока на смеха; беше ми доста трудно да ходя, сякаш
крачех под вода. Изведнъж в далечината се показа фигура, напомняща малко момче. Когато
наближих забелязах, че рисува нещо по стената. Момчето беше около половин метър високо, тялото му бе почти прозрачно и имаше светло оранжев цвят, сякаш светеше отвътре.
— Привет, Вадим! – викна весело момчето, почука с юмрук по стената и добави, –
здрава конструкция, направена по добър шаблон.
— Кой си ти? – попитах аз с пресекващ глас.
— Ох, тези хора, винаги имат нужда от етикети! Аз нямам име, но можеш да мe наричаш Афи, Сид или всяко друго име, – каза момчето и отново се засмя високо. Забелязах,
че в моето съновидение имаше ехо, защото гласа на Сид сякаш изпълваше всичко наоколо.
— Нали няма да възразиш, ако постоя малко в твоето съновидение, по-скоро в твоята
съновна програма? Тук определено има над какво да се поработи, – каза то и неизвестно
защо отново почука с юмрук по стената.
— Остани, – казах аз почти шепнешком.
— Това ще бъде договор, – каза Сид през смях и ме шляпна по дясното рамо. Чух силен звук все едно ми писнаха ушите, след което се събудих.

Сън 2
В съня си изпитвах странно безпокойство. Около мен беше необичайно сива пустиня.
Внезапно някой ме хвана за ръката. Погледнах надолу и видях Сид.
— Това е сън! – каза той през смях.
— Това е сън! – като ехо повторих аз и осъзнах, че спя.
— За да можеш по-често да осъзнаваш себе си в съня, във физическо състояние ще
трябва да правиш едно просто упражнение за повдигане на енергията, – каза Сид.
— Трябва ли да го правя на специално място? – почти шепнешком попитах аз.
— Ако смяташ, че енергията се намира само на определени места, то ти казвам да го
правиш на всяко място, желателно е само стъпалата ти да са колкото може по-близко до
Земята. За целта трябва да заемеш определена поза – прав, коленете леко свити1, ръцете до
тялото и леко сгънати в лактите, дланите отворени и обърнати напред, пръстите събрани.
Правиш въртеливи движения с ръце, при което ги повдигаш напред, сякаш загребваш енергия с длани, т.е. дланите през цялото време са насочени срещу движението. Когато дланите
достигнат над главата ти, част от енергията се излива върху главата и раменете ти. Малка
част от енергията сякаш се стича от дланите през китките, през лактите към раменните стави, които при въртенето на ръцете са най-подвижни, докато ставите на китките, лактите и
коленете са най-малко подвижни, но все пак леко ги движиш. Когато издигаш ръце напред,
пренасяш цялата тежест на тялото върху пръстите на краката, а когато след изливането на
енергията ги спускаш отстрани, пренасяш цялата тежест върху петите. Обърни внимание, че
дишането е само през носа. При вдигане на ръцете вдишваш, при отпускане издишваш.
1

както при Тенсегрити [бел. прев.]
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Сън 1

4

Посвещава се на русокосото момиче Кристина, чиито светъл цвят на косите ми
помогна не само да се осъзная в съня и осветли моя път в тъмнината, но и благодарение на
нея влязох в новия си живот и написах тази книга.
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Темпото на изпълняване е синхронно с дишането, при това е добре да се чува пукане на раменните стави. За да не ги повредиш, трябва предварително да ги разгрееш с масажиращи
движения. Освен синхронно с дишането, темпото на упражнението трябва да бъде максимално и постоянно до края. Изпълнявай упражнението по няколко минути няколко пъти
дневно и твоите осъзнати съновидения много плавно ще станат по-чести и попродължителни.
Сид неочакване се просна на земята. Исках да го попитам нещо, но съня бързо изчезна, а аз се събудих, за да запиша подробно думите на моя нов странен приятел.

Сън 3
Присъни ми се, че зареждам колата си на бензиностанцията. Внезапно някой ме хвана за ръката. Това беше малкото момче със странен цвят на кожата.
— Пречиш ми, – казах аз.
— Това е сън, – каза Сид.
Осъзнах, че спя, едва след като повторих тази фраза.
Сид изтръгна от ръцете ми маркуча, от който потече бензин и ме дръпна настрана.
Стори ми се, че усещах мириса на бензин. Изведнъж той се завъртя около оста си, реалността на съновидението сякаш избледня и когато дойдох на себе си видях, че съм заедно със
Сид в познатата сива пустиня.
— Как върви упражнението? – попита той.
— Изпълнявам го помалко, – чух се да казвам. – Трябва ли, докато го правя, да визуализирам енергията?
— Не, не е нужно да си я представяш, защото това отвлича вниманието и изисква
енергия. Трябва просто да знаеш, че повдигаш енергията с дланите си и че тя се излива върху теб. Това е. Човек получава енергия от околния свят по естествен начин, обаче човешкият свят е изпълнен с предметни ценности и те отвличат вниманието на човека от пътя на
силата.
— Накъде води този път? – попитах аз с пресекващ глас.
— Определено този път води към освобождаване от описанието на света, което човек
използва, както и от робството на неговите привички. Когато човек се освобождава от тези
неща, той започва да прави невъобразими неща, т.е. може да променя структурата на околния свят само със силата на своето намерение.
— Искаш да кажеш, че човек може да разруши света?
— Бих го нарекъл не разрушаване, а преобръщане. Проблемът на обикновения човек
е в неспособността му да приеме идеята, че околният свят е просто част от неговото съзнание, поради което той може с лекота да го променя в границите на своята лична сила. Обаче
в съзнанието на човека съществуват паразитиращи структури, на които не е изгодно той да
се изтръгне от описанието на света и всячески противодействат на развитието на съзнанието
му.
— В какво се изразява тяхното противодействие?
— От позиция на логиката мога да кажа, че те настройват съзнанието на човека да
интерпретира света под формата на предмети. Ако човекът престане да интерпретира света
като предметен, той ще възприеме директно енергията, която се явява основа на света и на
неговото съзнание.
Осъзнаването ми се изчерпа и аз се събудих.

Сън 4
Присъни ми се една позната на име Кристина. В съня ми грееше слънце, но въпреки
това тя носеше странна зимна плетена шапка. Вървях по пътя след нея, но не можех да я
настигна, защото когато тя вървеше и аз вървях, а когато аз спирах и тя спираше. Изведнъж
усетих, че някой ме дърпа за ръката. Погледнах надолу и видях Сид.
— Това е сън! – викна той през смях със своя странен детски глас.

Сън 5
— Привет, Вадим! – тези думи ме изтръгнаха от съня и всичко около мен рухна. Градът от съня ми се стопи и се превърна в пустиня. Сид, появявайки се пред мен, произнесе:
— Това е сън!
Осъзнаването, че спя дойде мигновено.
— Самоосъзнаването в съня е нелош шаблон, нали? – попита той, като пак се просна
на земята, явно очаквайки, че ще започна да говоря.
— Шаблон? – гласът ми пресекваше и след като произнесох тази дума, ми притъмня
пред очите и отново ми се проясни.
— Не говори толкова, – каза той безстрастно, – още си много слаб и използваш моята
сила, затова не злоупотребявай с нея, иначе ще се наложи да прекратя разговорите с теб и
появата ми в съня ти ще стане невъзможна, макар че общуването ни също е шаблон.
След тези думи той легна на една страна, започна да се търкаля и се опита да симулира пристъп на истеричен смях.
— Шаблонът, шаблоните – при обикновените хора те са цял легион! В теб също живеят огромен брой шаблони, така че не се учудвай, че ти е толкова трудно самоосъзнаването
в съня. Шаблоните са разпилели твоята енергия, затова си толкова слаб.
Продължавах да го слушам с интерес, докато изведнъж реалността на съновидението
започна да се размива.
— Не се втренчвай в мен, – изкомандва Сид, – върти очи или просто бегло се оглеждай наоколо само с поглед, а главата ти да остава неподвижна. Първо, това тренира осъзнаването в съновиденията и второ, по някакъв начин съхранява енергията ти.
Започнах да се оглеждам и за мое удовлетворение реалността на съновидението се
стабилизира.
— Та какво за шаблоните? – попитах аз със все същия пресекващ глас.
— Шаблоните са привички и модели на поведение, подхранвани от ежедневните ни
емоции. Но може и да се каже, че те имат свое съзнание, т.е. всеки шаблон е същество вътре
2 за улеснение използвам терминологията на Кастанеда [бел. прев.]
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— Това е сън, – повторих аз и осъзнах, че се намирам в съновидение.
— Колко странно – в твоя сън има само един и същи шаблон, при почти празна съновна програма. Познаваш ли това момиче? – попита Сид и се наклони към мен, сякаш иска
да надникне в устата ми.
— Да, познавам я.
— Какво те свързва с нея? – не ме остави той.
— Искам тя да е щастлива.
— Тя има огромно влияние над живота ти, защото образа й буквално е завладял не
само съновната ти програма, но и съзнанието ти. Утре трябва да я намериш и да й подариш
някаква дрънкулка.
— Не мисля, че е добра идея, защото тя си има приятел и като че ли иска да е с него,
а с мен едва се познава, – казах, сякаш се оправдавам.
— Работата е там, че приятелят й е в смъртна опасност, а значи опасността застрашава и нея. Т.е. ако искаш да я видиш отново, то утре пред сградата, където ходят на танци, в
12.30 след полунощ ти трябва да привлечеш към себе си вниманието на тази двойка, поточно да нарушиш програмата на смъртта. В техните очи ти ще бъдеш своеобразна пречка,
затова те ще превключат вниманието си от събитията, които трябва да се случат по програмата на смъртта към събитията, които ще предизвикаш ти със своята поява. Твоят подарък
за нея ще бъде символа, с помощта на който тя ще може да избегне неизбежната си преждевременна смърт.
— Мисля, че ще изглеждам като пълен идиот, – признах аз с тъга в гласа.
— Но ще е полезно за намаляване на чувството ти за собствена значимост2 , за което
ще ти разкажа по-късно, само гледай да не се сбиете – от това зависи живота на момичето, –
бяха последните думи на Сид, след което се събудих.
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в човека, и още по-точно – част от съзнателно същество. Шаблоните не съществуват сами
по себе си, а има две чужди съзнания, които свързват всички шаблони. Първият тип съзнание живее над темето на човека. Това е паразит, своеобразно устройство, което поглъща
голяма част от енергията, която всеки шаблон краде от човека. Вторият тип съзнание живее
извън човека. Този тип обединява всички еднакви шаблони в различните хора и също събира своя енергиен данък. Някои съвременни последователи наричат втория тип съзнание егрегор3, макар че явно не влагат смисъла, който тази дума носи.
Сид млъкна и ме помоли по-бавно да местя погледа си, защото гледането на предметите също хаби енергията, т.е. личната сила на човека.
— Интересна теория – признах аз. – А как се прогонват шаблоните?
— О, това е цяло изкуство! Шаблоните са много жизнеустойчиви благодарение на
двете чужди съзнания. Ако човек с усилие на волята премахне някоя привичка или някоя
последователност от действия, то шаблонът се разрушава. Например, човекът престава да
ходи на работа и този шаблон малко по малко започва да изчезва. Обаче това не е изгодно за
чуждите съзнания и те, независимо едно от друго, се стараят да върнат шаблона на мястото
му.
— По какъв начин правят това? – чух се да казвам.
Сид забави отговора си и изведнъж се превърна в огромен черен старец. Беше толкова неочаквано, че тялото ми отскочи надалеч. Той отново придоби предишния си вид и отново се приближи на една ръка разстояние.
— Достатъчно е само веднъж, нали? Страхът, приятелю, е добър начин за връщане на
шаблона на мястото му.
Например, когато човек загуби работата си, то страхът да остане без пари отново го
връща към шаблона и човекът като послушен роб пак започва да търси работа. Трябва да ти
кажа, че страхът е много силна емоция и изисква колосално количество енергия, която се
явява енергия само от позиция на логиката на обикновения човек, затова за да върне шаблона обратно, чуждото съзнание дава назаем енергия на този шаблон и този влог практически
винаги се връща и то с огромна лихва. Страхът, насочен в обратна посока, може да работи и
в полза на човека, проблемът е само, че на човек му е много трудно да го генерира срещу
конкретния шаблон. Например, ако човек всеки ден ходи на работа, то какъв страх може да
премахне този шаблон?
— Мисля, че никакъв, – признах аз.
— Мислиш повърхностно, даже доста, – каза Сид с престорена загриженост. – Трябва да мислиш задълбочено или въобще да не мислиш. За да се самоосъзнаеш в съновидение
за предпочитане е второто. Ако търсиш страх по отношение именно на шаблона за работа,
то това може да бъде страха да не загубиш семейството си. Ако жената е недоволна, че мъжа не й обръща достатъчно внимание и започне да го заплашва – или работата или тя, то
напълно възможно е един любящ мъж да остави работата си, но всъщност това се явява замяна на един шаблон с друг. Въпрос на приоритети в съзнанието на мъжа. Обаче чуждото
съзнание съществува и в жената и макар то да е в известно противодействие с чуждото съзнание в мъжа, понякога то сключва с него своеобразна сделка. За това когато парите в семейството свършат, жената отново започва да поставя условията, този път за намирането на
пари. Мъжът отново тръгва на работа и жената временно сякаш си затваря очите за това, че
не й достига вниманието му. Чуждото съзнание в мъжа получава енергия чрез шаблона му
за работата и за известно време споделя тази енергия с чуждото съзнание в жената, но това
обикновено не трае дълго и когато енергообмена се прекрати, жената отново ще започне да
предявява исканията си за внимание от страна на мъжа, което за него означава отново да се
откаже от работата си. Тук като че ли външното чуждо съзнание [егрегора] не се меси, а
действат само вътрешните устройства [съзнанията от първи тип] – на жената и на мъжа, но
егрегорът може да се намеси във всеки един момент. Някои съвременни последователи наричат чуждото съзнание от първи тип липс. Егрегорът многократно превъзхожда по сила
първия тип, понеже обединява еднаквите шаблони на хиляди, а често и на милиони хора.
3

за удобство на читателя ще наричаме отсега нататък вторият тип чуждородно съзнание егрегор [бел. прев.]

Сън 6
След няколко дни Сид отново се появи в съня ми.
— Продължаваме ли да говорим за шаблоните? – попита той?
— Да.
— Шаблоните вътре в човека не живеят сами по себе си, а се явяват нещо като вътрешни органи на още една структура в човека, която някои съвременни последователи наричат човешка форма. Човешката форма е това, което прави човека човек, ни повече, ни помалко. Тоест тя задава неговото поведение в настоящето въз основа на миналия опит в подобна ситуация и определя вътрешния свят на човека.
— А какво определя външния свят? – попитах аз.
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Обикновено той не влияе на механизма на взаимодействие между един-два липса, обаче ако
става въпрос за голям брой хора, то енергията, която се отделя от тях в качеството на влог,
може да бъде колосална! От този прост пример може да се проследи противодействието и
взаимодействието между чуждите съзнания. Огледай се и ще видиш, че всичко в поведението на обикновения човек зависи от последователността, т.е. човек е последователен във
всички свои действия. Със своето последователно поведение обикновеният човек като че ли
се е вкопчил в своето описание на света, съществуващо извън знанието за смъртта. Разрушаването на привичната последователност във всичко – това е единственият мост, който
обикновеният човек може да прехвърли от пътя на ежедневието към пътя на силата. Преминавайки по този мост и единствено по него, обикновения човек получава необходимото количество лична сила и достатъчно осъзнаване, за да направи първата си крачка по пътя на
силата.
Сид млъкна и няколко пъти се завъртя около себе си като вихър.
— Все пак теорията за шаблоните ми изглежда съмнителна, – признах си аз.
— Помниш ли съня за момичето, на което те помолих да подариш нещо? – попита
Сид в отговор на моите думи.
— Да, подарих й значка с надпис „Аз съм най-красивото момиче”.Тя я показа на приятеля си и с него имахме неприятен разговор, който едва овладях да не премине в сбиване.
— Имаше ли нещо необичайно в твоя сън с момичето? – попита Сид.
— Да, грееше слънце, а Кристина беше със зимна шапка.
— Може би работата е в цвета на косите й или прическата; какъв цвят на косите харесваш в момичетата? – продължи разпита Сид.
— Тъмен, бих казал дори черен, а косите на Кристина са светли! – отвърнах с учудване.
— А казваш, че не вярваш в съществуването на шаблоните! Това, че харесваш тъмнокоси момичета е твоят шаблон, а значи част от твоята съновна програма, която се е проявила чрез шапката на главата й. Но към това момиче ти имаш не просто шаблонни емоции,
ти изпитваш чувства, затова трябва или да бъдеш с нея, т.е. да следваш чувствата си, или да
я избягваш, при което втория път не е по-добрия. Относно твоя подарък мога да кажа, че ти
направи всичко правилно. Програмата за нейната смърт е променена. Мога също да кажа, че
тя има неоснователен страх от теб, може би защото чувства същото, което и ти. Ако аз бях
гадател и погледнех през телескопа си, бих казал, че пътят ти към нея преминава през огромни трудности, много от които ще се проявят след години, понеже ти за нея си чуждо и в
същото време родствено съзнание.
— Как видя какво съм извършил и какъв е страха й към мен? Ти можеш ли да излизаш от съновидението? – възкликнах аз.
— Само вие хората можете да се премествате от физическата реалност в съновидение, макар това да са страни на едно и също тяло, – отвърна Сид през смях. – Енергията ти
се изчерпа и даже моята не може повече да поддържа твоето осъзнаване. Ще се видим следващия път, – каза бързо той и изчезна. Аз почувствах, че започвам да пропадам в тъмна бездна с някакъв грохот в ушите и се събудих в леглото.
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— Мислите на човека винаги са подвижни, т.е. човек през цялото време мисли за
нещо и това по правило са словесни мисли, които на свой ред правят външния свят такъв,
какъвто човека го вижда посредством една такава интерпретация. Това противоречие е забелязано от някои съвременни последователи и то се състои в това, че въпреки потока на
мислите физическата реалност, заобикаляща човека, остава статична. От гледна точка на
логиката те обясняват споменатото противоречие с това, че описанието на света се поддържа от енергията на думите.
— Как мислите на човека могат да построят цял свят? – учудих се аз.
— Много просто. Мислите на човека израждат света в неговото съзнание. Но този
свят е призрачен. Реалният свят в съзнанието на човека се изгражда от положението на неговата точка на светлината, за която ще разкажа по-късно. Т.е. света, който човек вижда и
възприема, се изгражда вътре в съзнанието на човека и се проектира навън. Обаче обикновеният човек напълно сериозно смята, че светът се проектира вътре в съзнанието му и това е
така. Може да се каже, че такъв човек гледа света с очите, а по-точно с едното око, но не го
възприема със съзнанието си. Човек, който гледа света „отвътре навън”, го възприема.
Човек, който гледа света „отвън навътре”, го интерпретира.
— Изключително странна теория, – признах си аз.
— Всяка мисъл на човека всъщност се явява едно най-просто същество, което има
свое съзнание, функциониращо в рамките на посоката на тази мисъл. Колко дълго ще живее
това същество и каква сила ще има се определя от силата на емоциите, които изпитва човек,
когато му идва тази мисъл, от това колко често му идва и от личната сила на човека. Силата
на мисълта може да бъде толкова огромна, че да се превърне в своеобразен аналог на егрегорите, затова ако човек през цялото време мисли за нещо, както повечето хора, той губи
колосално количество енергия, която би могъл да използва за премахване на шаблоните и
увеличаване на осъзнаването. Част от тази енергия, която се явява енергия само от позиция
на логиката на обикновения човек, отива за отместване на точката на светлината, чието положение в частност определя по какъв начин човек възприема и интерпретира заобикалящия го свят. Трябва да знаеш, че понятието стабилност на физическия свят съществува само
в рамките на настройката на намерението на човека, която е здраво свързана с положението
на точката на светлината.
— Разкажи ми по-подробно за човешката форма.
— Както вече ти казах, човешката форма определя вътрешния свят на човека. Тя може да бъде силна или слаба, в зависимост от количеството шаблони в нея и от силата на отделните шаблони. Много хора подценяват силата на шаблона. Пробват да пушат, надявайки
се, че само от един път няма да станат зависими. Обаче тютюнът е растение на силата и може да подтисне силата на човека, което значи, че такъв шаблон трудно се побеждава, особено ако личната сила на човека е разпиляна по други шаблони, затова обикновено такъв шаблон се превръща в част от човешката форма даже без подкрепата на чуждото съзнание. Например, твоят шаблон за тъмнокосите момичета може да изиграе лоша шега не само на твоето съзнание, но и на съзнанието на друг човек – например на съзнанието на някое русокосо
момиче. Мисля, че фактът, че цветът на косата й се явява за теб своеобразен разрушител на
твоя тъмнокос шаблон, трябва да се възприема от теб като някакъв знак, който да осветява
твоя път на силата. Ако изведнъж започнеш да се съмняваш или тревожиш относно това
дали постъпваш правилно, трябва да си спомниш за този знак и това ще ти помогне да вземеш правилното решение, да намериш изход от сложна ситуация; само гледай това припомняне на знака да не стане за теб шаблон, което може да се случи незабелязано. По-подробно
за знаците ще си говорим по-късно, а сега трябва просто да знаеш, че те съществуват. Сид
млъкна и ми каза да не го гледам толкова втренчено, а да си въртя очите. Това според него
стабилизира съновидението и не позволява да виждаш4 пряко енергията, която пронизва,
по-точно съставя отделните елементи на съновидението. Ако начинаещият практик вследствие своя втренчен поглед и висока лична сила види енергията, той има три изхода: да си
завърти очите, бързо да погледне към предмет, който все още не вижда във вид на енергия
или да излъчи намерението да се събуди.
4 в курсив отбелязвам акта на възприятие, наречен виждане, което става не с очите, а с цялото тяло [бел. прев.]

5 оригиналната дума е „кълбо”, но ще го превеждам като „пашкул”, т.к. при човека формата му е неправилна, а
не кълбовидна [бел.прев.]
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— Как можеш да излъчиш такова намерение? – попитах аз.
— Да го кажеш на глас. В осъзнатото съновидение съзнанието на човека е леко като
перце, а светът на съновиденията обикновено е достатъчно флуиден, за да може намерението, изказано на глас, да придобие силата на закон. Естествено, че зададеното намерение ще
работи само ако човек има достатъчно количество лична сила. Работата на намерението във
физическия свят и в света на съновиденията се определя главно от позицията на външното
намерение относно тези светове и от позицията на вътрешното намерение относно енергийния пашкул5 на човека. Но за това по-късно…
Сид внезапно се завъртя около себе си и продължи.
— Как мислиш, защо е нужно човек да се освободи от шаблоните, освен за да запази
личната си сила?
— Нима това не е достатъчна причина? – учудих се аз.
— Да, тази причина определено е главната, но има още и други причини, една от които е виждане на вътрешния свят на друг човек. Т.е., ако ти се освободиш от шаблоните и с
това разрушиш човешката си форма, ще получиш възможност да виждаш наличието или
отсъствието на шаблони в другите хора. Така за човек без човешка форма е достатъчен един
бърз поглед към друг човек, който всъщност не е и поглед, за да разбере структурата на неговата човешка форма, т.е. всичките му шаблони.
— Според мен това е просто невероятно! – възбудено възкликнах аз.
— Всъщност това е много просто, но изисква много време и главно сила, за да проследиш и разрушиш всеки шаблон. Ще го кажа по-просто: щом си забелязал твой шаблон,
значи личната ти сила е по-голяма от неговата. Точката на светлината се намира в позицията
на шаблона и ако човек възнамери да се освободи от него, шаблонът изчезва. Защото може
и да се върне обратно, както вече ти казах. За да разчупиш шаблон и да избегнеш връщането
му е необходимо да направиш преглед на шаблонната ситуация. Но затова по-късно…
— За какво ни е да знаем и проследяваме шаблоните? – попитах аз.
—Живял някога един звездоброец. Той винаги гледал през телескопа си и търсел решение на най-заплетените ситуации. Един път погледнал към звездите и видял, че на една
поляна сред гората го чака голяма изненада, която може да промени съдбата му към подобро. Когато отишъл на полянката, насред нея стояло магаре. Дисагите му били пълни със
злато. Звездоброецът се зачудил много, понеже никога не се бил стремил към богатство.
Тогава започнал да претърсва най-близките храсти и намерил младо луничаво момиче с неземна красота. То лежало на земята в безсъзнание, с глава върху един окървавен камък.
Звездоброецът бързо качил момичето на магарето, завел го в къщи и го излекувал. Момичето се оказало дъщерята на падишаха, която била открадната от разбойници, но успяла да
избяга от тях с магарето им. Когато минавала през гората, косите й се заплели в клоните на
дърветата и тя паднала на земята, ударила главата си о камъка и загубила съзнание.
— Интересна история, – признах аз, удивявайки се на разказваческия талант на Сид.
— Шаблоните изкривяват ценностите в съзнанието на човека. Освен това човек познава незначителна част от своите шаблони и по правило се гордее с тях, – отвърна Сид.
— Да, така е, – съгласих се. – Но как можеш да се освободиш от такъв шаблон като
работата, след като ще останеш без пари и ще умреш от глад?
— Това, че човек трябва да бъде образован, да ходи на работа, да има семейство, да
ходи на църква, да яде определена храна и т.н. – всичко това е намерение на егрегорите, а не
на човека. Ако човек поиска да разруши някои от тези шаблони, например шаблона на работата, ще му е нужна голяма лична сила. Успее ли веднъж да разруши този шаблон, ще му
трябва не по-малка лична сила, за да зададе команда на намерението да оцелее в обществото, без принадлежи към него. Т.е. в този случай трябва да победи намерението на социалните егрегори, които смятат, че човек ще умре без работа.
— Намерението нещо като желание ли е? – попитах аз.
— Близки са като понятия, но не много. Намерението е доста просто и същевременно
опасно нещо. Човек, който притежава голяма лична сила и умее да се обръща към намере-

11
Стр.

нието, може с лекота да променя структурата на цели светове. И ако не излъчиш намерение
повече да не ме срещаш в съновиденията си, в бъдеще ще ти разкажа по-подробно за намерението.
— Може ли човек да се сдобие с пари чрез намерението?
— Ако човек разруши всичките си шаблони и има намерение да получи пари, то ще
ги има преизобилно, макар примера да не е коректен, защото загуби ли човек шаблоните,
изчезва и желанието му за пари и материални ценности. Все пак, колкото по-голяма сила
притежава такъв човек, толкова по-бързо и безвъзвратно работи намерението му. За парите
ще говорим по-нататък.
Сид отново се завъртя и седна на земята с любимото си движение. Започнах да си
мисля, че когато прави тези движения, идва краят на съновидението ми. Оказа се, че тук
греша. Забелязал, че го гледам, ме помоли да въртя очите си.
— Защо се въртиш така?
— Това просто движение ми позволява да контролирам реалността на съновидението. Тъй като този свят е гъвкав и непостоянен, е нужен огромен контрол, осъзнаване и лична
сила, не само за да не допусна странични елементи, каквито при обикновените хора се явяват шаблоните, но и да задържа съзнанието си именно в този свят, съществуващ в конкретната позиция на точката на светлината. Всяко съновидение има съновна програма, която е
ограничена. Всъщност сюжетът на съня, който се разгръща пред спящия човек, се явява негова съновна програма.
— Може ли и аз да се въртя и как да го правя правилно?
— Ако нямаш ръце в съня, то въртенето зависи от настройката на намерението. Ако
имаш ръце, то въртенето може да зависи от това в какво положение се намират те. Това е
добър метод, но не е правило. Когато се завъртиш с ръце изнесени напред, това обикновено
стабилизира обстановката на текущото съновидение. Когато ръцете са встрани, съновидението може да се видоизмени до най-абсурдни образи, – това бяха неговите последни думи.
Светът се разпадна и аз се събудих, за да запиша този сън.

Сън 7
— Днес ще ти разкажа за проследяването на шаблоните, – бяха думите на Сид след
обичайното „Здравей, Вадим”. – Това е много тежък, опасен, но и интересен път, който се
състои в изпълнението на толкова много елементи, че първоначално от толкова теория ще
ти се замае главата. Но когато човек започне да работи за освобождаване от шаблоните, при
достатъчна лична сила това ще му се стори детска игра. И наистина, по същността си това е
игра и за да я спечелиш, нужно е да играеш по правилата, имащи понякога силата на закон.
Той изведнъж се спря и започна да се смее бурно.
— „Нужно” ли казах? – попита той сам себе си, – думите объркват дори и мен, – и,
поглеждайки ме, добави – Не се учудвай, това е една игра, която играя с теб. После ще ти
разкажа за такива игри и за техните правила.
— Проследяването на шаблоните се състои от три части: проследяване в съня, проследяване в реалността и проследяване в рекапитулация (прегледа). Последната може да бъде
както част от реалността, така и част от съня. Рекапитулацията се явява само настройка на
намерението за освобождаване от шаблоните, но предвид ниското осъзнаване и малкото
лична сила, човек трябва да изпълнява прегледа в съответствие с няколко правила, свързани
с дишането. Освен това съществува модел за премахване на по-слабите шаблони с максимално дълбоко и учестено дишане, което се прави известно време, например няколко часа
във физическата реалност. Обикновено някои съвременни последователи използват това
дишане, за да определят местоположението на шаблона във физическото си тяло. Защо е
нужно това, ще разбереш по-късно. Както вече споменах шаблоните се явяват част от човешката форма. Човешката форма е реална структура с размери, напълно съвпадащи с контурите на човешкото тяло или по-точно с енергийния пашкул. Пред хора със стабилна човешка форма е безсмислено да се излагат някои аспекти от знанието, защото могат да бъдат
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толкова опасни, че личната му сила да се окаже недостатъчна и той да умре. Така че всичко,
което ти говоря, всъщност е едно смъртно опасно знание. Това не те ли плаши?
— Странно е, но смъртта вече не ме плаши, – казах аз, изненадан от това откритие.
— Да, защото в съновиденията, в които се намираш, смъртта е нещо призрачно и далечно, макар че реално тя може би диша във врата ти. Но за това ще говорим по-късно. За да
се научиш да проследяваш шаблоните в реалността, необходимо е да повишиш осъзнаването в живота си до ниво, немислимо за обикновения човек. Първата стъпка към постигането
му е едно упражнение, което винаги с лицето си, което трябва да правиш винаги.
— Нима може да се изпълняват упражнения с лицето? Да не би да трябва да мигам и
да си отварям и затварям устата?
— Всъщност, доста по-лесно е. Упражнението се състои от две части. Първата е постоянен контрол на лицето с помощта на точката на вниманието. Втората е максимално пълно отпускане на лицето.
— Каква е тази точка на вниманието?
— Това е особена точка, която съществува при хората. Особеното при нея е, че свободната енергия на човека винаги се фокусира в тази точка. Например, ако концентрираш
вниманието си в междувеждието, то ти отместваш точката на внимание в тази област, явяваща се енергиен център, който при обикновения човек едва-едва функционира. Когато започнеш да концентрираш в междувеждието свободната енергия, този център се завърта и
може да разкрие специфични видения и тогава човек получава възможност да премести съзнанието си в някои от другите светове. В човека има девет такива центрове, но съзнанието
може да бъде преместено само в седем от тях. Има множество допълнителни канали, които
са разположени например в ставите. Някои съвременни последователи наричат енергийните
центрове вихри на енергията. Когато започнеш да изпълняваш упражнението за постоянен
контрол и отпускане на лицето, ти не само ще повишиш съзнанието си, но и ще започнеш да
се пречистваш чрез свободната си енергия.
— И по какъв начин това упражнение ще ми помогне да проследя шаблоните?
— Управляването на точката на внимание при това упражнение прилича все едно
постоянно да се гледаш отстрани. Когато човек започне да наблюдава живота си по този
начин, с времето започва да забелязва излишните си действия, които обикновено са структури на шаблони. Освен това знаеш, че когато човек изпитва силна емоция, тя се отразява
върху лицето му. Емоциите – това са своеобразни енергийни паразити, хранещи се с личната сила на човека и поддържащи шаблоните, а понякога и щитовете. Някои съвременни последователи наричат емоциите лепилото, което задържа шаблоните към енергийния пашкул.
Когато човек следи лицето си и го отпуска, то това естествено отслабва и емоцията, защото
емоцията достига своята максимална мощност само когато намери израз в изражението и
думите на човека. Ако човек, упражняващ контрол върху лицето си забележи, че започва да
изпитва силна емоция, то той трябва максимално да отпусне лицето си, за кратко време да
спре да говори, да се движи и дори да диша и емоцията магически ще изчезне.
— Защо трябва да се боря с емоциите; нима без тях човек няма да заприлича на кукла, а животът му да стане безличен? – запротестирах аз. Сид не ми отговори веднага, завъртя се и продължи.
—Заблуждаваш се, както и повечето хора. Бих ли ти предложил да се изправиш срещу емоциите си, ако те са полезни за човека? При проява на емоции се извлича енергия,
която отива за поддръжане на шаблоните. Най-големият проблем при хората е, че бъркат
емоциите с чувствата. Емоциите носят разрушение и хаос, а чувствата – съзидание и хармония. Емоциите оставят след себе си усещане за опустошеност, а чувствата – пълнота и наслада. Макар че, признавам, понякога емоциите оставят временно приятни усещания, но това
е уловка на човешката форма. Главната причина, поради която трябва да се борим с емоциите е, че те са част от шаблони, които се захранват от тях за сметка на личната сила и осъзнаването на човека както в съня, така и във физическата реалност.
Осъзнаването ми в съня се изчерпа и се събудих.
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Сън 8
Бях в необичаен сън, в който общувах с непознато за мен момиче и то беше голо. По
нищо разбирах, че спя. Изведнъж тя започна да прелива в различни цветове и изчезна. Близо
до мястото, където стоеше, видях Сид, който каза през смях:
— Ето така трябва да се разправяме с шаблоните! Трябва да се отнасяме с тях без излишна сериозност и това да става винаги, дори в сънищата ни. Току-що разруших проявление на един от твоите шаблони, който дълго време няма да посмее да излиза в съновната ти
програма.
Когато престана да се смее, Сид продължи.
— И така, човешката форма пронизва и обгръща човека, ето защо във физическия
план той не е толкова гъвкав и флуиден, както в съновидение. Разбира се, това се дължи и
на физическите закони, които лесно могат да бъдат преодолени, дори само с вътрешното
намерение, но е по-добре да промениш света в собственото си съзнание. За това ще говорим
по-нататък. Сега искам да обърнеш внимание, че шаблоните, които са част от човешката
форма, се намират върху конкретни органи в човека и влияят на работата им. Шаблонът
може да се разположи в крайниците, дори ако те отсъстват6. Ето защо повечето болести, от
които човек се разболява, се появяват след изживяване на силна емоция. И за да се излекува,
човек първо трябва да проследи шаблона, породен от емоцията и да се освободи от него.
Присъствието на шаблона в човека нарушава, отслабва или променя светенето на вътрешните енергийни нишки7, от които е изграден той. Всъщност целият свят се състои от такива
нишки, а човешкото осъзнаване ги използва временно, при това трябва да отбележа, в повечето случаи това използване напомня на отношението на паразит към жертва. Като засягат
тези нишки, шаблоните карат човек да губи лична сила, защото това нарушава вътрешния
му баланс – хармонията на човешкото съзнание. Освен това придават и изкривено възприятие на света. А когато хората не могат да възприемат реално заобикалящия ги свят, те не
разбират нито света, нито другите хора, нито дори себе си. Освен това присъствието на
шаблоните в човека нарушава изначално съвършените енергийни нишки на света, затова
шаблоните не само разболяват човек, но и реално го състаряват. Ето защо с рекапитулация,
с преглед на шаблоните, можем да подмладим и физическото тяло. Следва да отбележим, че
пребивавайки в цивилизованото общество, човек се сдобива с много повече шаблони, отколкото ако живее сам или с малка група хора, вървящи по пътя на силата.
Въпреки съвременните достижения за лечение и удължаване на човешкия живот, медицината продължава да игнорира съществуването на шаблоните в човека. Това е съвсем
обяснимо – чуждородното съзнание няма интерес хората да знаят за съществуването на
шаблоните, защото докато съществуват те, чуждородното съзнание ще може да паразитира
върху човешкото съзнание, жизнен опит и лична сила.
Той млъкна и отново се завъртя няколко пъти.
— Защо отделяш толкова внимание на шаблоните? – използвах аз паузата.
— Търпение приятелю, търпение. Трябва да отбележа, че самото съществуване на
шаблоните може да бъде пречка за човек, изпълняващ някои от съвременните практики,
особено тези, свързани с намерението. Представи си спринтьор, който иска да постави рекорд. За крака му е вързан камък. Намерението на този човек няма да сработи, защото личната му сила няма да му стигне да изпълни зададената команда към намерението. Освобождаването от шаблоните прави човека лек като перце.
— Т.е. човек може да лети? – уточних аз.
— Тук думата „летя” има друг смисъл. Да, човек може и да лети с физическото си
тяло, стига личната му сила да позволява и да има това намерение. Шаблоните задушават
човека. Той едва се придвижва под тежестта им и затова не можем да говорим за възнамеряване. Излиза, че такъв човек не е свободен в избора си. Главно условие да направи първата
си стъпка към намерението е човекът да се освободи от шаблоните и стане лек. При неконт-
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хора с ампутирани крайници често усещат сърбежи и болки на мястото, където е бил крайникът [бел. прев.]
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ролираните сънища шаблоните владеят съзнанието на човека и определят съновната му
програма.
Сид замълча, сякаш очакваше въпрос.
— Какво е съновната програма?
— Тя определя съдържанието на съня на човека. Съновната програма може да съдържа мисли и прояви на шаблоните на човека, различни форми на чуждородното съзнание,
различни форми на прояви на енергията и т.н. Ще дойде време да говорим и за това.
— Значи човек ще може да лети едва когато се освободи от шаблоните?
— Едва когато загуби човешката си форма! Със сигурност мога да ти кажа, че когато
човек изгуби някой от шаблоните си и е наясно с този факт, то съзнанието му за кратко време полита. Това е много важен факт, затова обърни внимание на него! В такъв момент човек
чувства себе си толкова всемогъщ, че дори може за кратко да се докосне до намерението. Но
това не е повод за гордост. Този начин на съприкосновение се използва в някои традиционни и съвременни практики за достигане на намерението.
— Как изглежда човешката форма?
— Цялата енергия в света съществува под формата на енергийни кълба. Ако енергията има друга форма, това означава, че енергийният поток е изкривен или върху енергията е
приложена външна сила. В този смисъл човешката форма има формата на кълбо, ако енергийният пашкул на човека има тази форма.
— Ти каза, че човек се състои от енергийни нишки. Значи ли това, че върху тях е
приложена външна сила?
— Да, така е. Не само човек се състои от енергия, но и всичко останало, което изпълва този свят е енергия, видоизменена в един или друг образ чрез външното или вътрешното
намерение.
Обикновено първопричинната сила8 задава външното намерение, но това не е правило и закон. Тази сила е толкова необятна, че не може да се обясни с думи как е възникнала. Ако Първопричината изчезне, то всичко съществуващо се разпада на енергия във вид на
безкраен брой енергийни кълба.
— Всичко това е толкова необикновено, че не ми го побира съзнанието! – възкликнах
аз възторжено. – А тази сила не е ли Бог?
— Ако човек се научи не само да вижда тази сила, но и да я показва на другите хора,
то в разбиранията му тази сила ще е Бог. И ако Бог, според понятието на обикновения човек,
е човек надарен със свръхестествени сили, то Бог може да стане всеки човек, който има
непреклонното намерение да загуби човешката си форма и да се освободи от мислите.
— И как ще изглежда той?
— Ако човек увеличи личната си сила толкова, че тя стане по-голяма от Първопричината, той може да зададе команда на вътрешното намерение да изключи Първопричината
и тогава самият той ще се разпадне в енергийни кълба. Вътрешните нишки на този човек ще
станат нишки на нов свят, а вътрешното намерение на човека ще стане външно намерение за
съзнанията, които ще паразитират върху енергийните му нишки, така, както човешкото съзнание понастоящем паразитира върху енергийните нишки на Първопричината. Само че човек никога не достига такова ниво на лична сила, а и няма смисъл да се изключва Първопричината, защото веднъж достигнал до нея, външното намерение на тази сила може да
удовлетвори и най-немислимите му желания.
— Как може едно съзнание да паразитира върху енергийните нишки на човека? – попитах аз.
— Не само че може, но и го прави! Медицината го нарича вирус. Вирусът не е живо
същество, а форма на съществуване на съзнание, паразитиращо върху енергийните нишки
на човека. Медицината безуспешно се опитва да се бори с присъствието на вируса в организма, но реално нищо не може да направи, защото го разглежда като част от човешкото
тяло, а той всъщност се явява част от енергийна структура на човека.
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— Доста нестандартна теория.
— Това е нещо съвсем естествено. Ако човек се явява паразит по отношение на Първопричината, то защо да не е поразен от паразити отвътре и отвън, – ме парира Сид със студен тон.
— Доколкото си спомням ти казваше, че мислите поглъщат енергия и затова трябва
да се освободим от тях? – опитах се да сменя темата.
— Това е вярно само отчасти, защото аз самият ти описвам света посредством словесни мисли. Но те имат и още една функция – да поддържат шаблоните. Да речем, човек
преживява някакъв страх, възниква шаблон, който се образува вътре в човешката форма, да
речем в областта на сърцето. Шаблонът възниква с помощта на енергията от емоцията на
страха, а чуждото съзнание също може да добави енергия от себе си, за да предизвика болка
в сърдечната област на човека. Човекът си мисли: „боли ме сърцето” и така сам поддържа
своя шаблон. Ако непрекъснато мисли за болното си сърце, то сърцето ще боледува. Мисълта сама по себе си е способна реално да извика такава болест, която да убие човека, но
това обикновено не се допуска от чуждото съзнание, защото няма да има върху кого да паразитира. И наистина, трябва да признаем, че дори хората, които доживяват до преклонна
възраст, са в трагично състояние, както като сила, така и като физическо състояние. Нещо
повече, много шаблони дотолкова поразяват тялото на човека, че то повече не може да се
придвижва без чужда помощ, а медицината поставя диагноза след диагноза и все неточни.
— Как тогава човек да се бори с болестта?
— Първата крачка по пътя на отслабване на шаблоните е да ги разчупим, правейки ги
неустойчиви: да престанем да мислим и говорим за болестите си и дори да забравим за съществуването им. Също така трябва да си поставим задачата да се освободим от болестите.
Разбира се, за всяка болест има специфични магически процедури, които бързо възвръщат
нормалното състояние на органа. Може да се каже, че при болния човек е изкривена не само
енергията, но и не му достига енергия с определени свойства. Например при проблем с очите, лицето трябва винаги да се държи отпуснато, тъй като напрежението в областта на органа пречи на свободното протичане на енергията. Нещо повече, болният орган трябва да се
насити с енергия. Например, ако човек е късоглед трябва да къпе очите си в червена светлина, а ако е дaлекоглед – в синя.
Той млъкна и се завъртя няколко пъти.
— Какво означава понятието „да къпеш очите си в светлина”?
— Означава във физическо състояние да гледаш към източник на светлина с разфокусиран поглед. При това източникът трябва да излъчва толкова силно, че всички предмети
пред погледа ти да се сливат със светлината, но в същото време да не е толкова мощен, че да
заслепява.
Осъзнаването ми се разпадна и аз се събудих.

Сън 9
— Здравей, Вадим, – чух отнякъде шепот. В съня си най-вероятно се намирах в болница, наоколо се разхождаха хора в бели дрехи, подобни на медицински халати. Сид се появи буквално от въздуха в образа на малкото момченце, което бях свикнал да виждам. Разбрах, че сънувам.
— Ти как смяташ, реално ли е всичко, което виждаш? – попита той.
— Мисля, че да, защото усещанията са реални, – отвърнах аз, като в същия миг бях
докоснат по лакътя от минаващото покрай мен момиче в бял халат и бяла шапка.
— Мога да те уверя че всичко, което виждаме с теб, е проекция на твоите шаблони и
мисли. В това съновидение само два елемента излъчват енергия – ти и аз. Ти излъчваш
енергия, за да проектираш всичките тези неща, които се намират в съновната ти програма, а
аз излъчвам енергия, за да поддържам осъзнаването ти и за да не умреш от изтощение в този
сън, – каза Сид и се засмя. Момичето с белия халат с неодобрение погледна към нас и ни
отмина. Сид се завъртя около себе си и сякаш някой изключи осветлението. Когато можех
отново да виждам бяхме в познатата ми пустиня.
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— Както вече ти казах, човекът и всичко останало се състои от енергийни нишки. В
идеално състояние от позиция на Първопричината тези нишки изглеждат като чисти цветни
струни. Но шаблоните на различните съзнания създават много тънък налеп около тези нишки, променяйки техният цвят, светимост и енергиен поток.
— Как по тези нишки тече енергия? – попитах аз.
— Не можем да кажем категорично, че енергията тече, така както не можем да кажем
и че тя е спряла. Само обикновеният човек нарича енергията „енергия”. Протичането на
енергия е проявление на свойството й да се видоизменя и именно това свойство се възприема от човека като течение.
— Нали човекът също се състои от енергия?
— Човешкото тяло се състои от седем тела, които се проникват взаимно едно в друго, при все това остават изолирани. Всяко тяло принадлежи на своите енергийни нишки и
много рядко е възможно едни и същи нишки да принадлежат на няколко тела. В идеалния
си вид всяко тяло има вид на сфера. Човек без шаблони може да вижда тези тела по два начина: с възприятие и с интерпретация. Когато човек използва възприятието си той вижда9
енергията непосредствено, във вида в който тя съществува. А ако човек вижда чрез интерпретация, то енергията му се представя в образа, който съзнанието му дава. Понякога възприятието и интерпретацията съществуват заедно. Човекът използва тези начини на виждане и
във физическото си състояние, като предимството на вторият е, че не е нужно отсъствието
на шаблони и мисли, което е нужно, за да вижда по първия начин.
— Човек без човешка форма и без мисли вижда ли енергийните нишки, от които се
състои друг човек? – уточних аз.
— Не съвсем. Виждането на енергийните нишки е опасно за човека, защото чрез тях
съзнанието му може да бъде засмукано от Първопричината. Тя е създала човешкото съзнание, за да играе своеобразна ловна игра с него, а смъртта на човека играе ролята на ловджийското куче. Поради това трябва да имаш намерение да видиш съвкупността от телата
на човека, ако може така да се каже, под формата на своеобразно светещо кълбо, което някои съвременни последователи наричат светлинно тяло. Виждането на друг човек във
формата на енергийно кълбо представлява щит, който предпазва лишеното от шаблони и
мисли съзнание от засмукване от Първопричината. Виждането на шаблоните на друг човек
във вид на части от човешката форма, а не на налепи около енергийните нишки, също защитава съзнанието на човека от това засмукващо въздействие. Когато човек вижда енергийното кълбо, а не физическото тяло на човека, то той го гледа по метода на възприятието, обаче
факта, че вижда енергийното кълбо, а не енергийните му нишки показва, че го вижда по
метода на интерпретацията. Тази комбинацията от двата начина на виждане се явява защита
на съзнанието.
— А защо човек трябва да се освободи от шаблоните, за да може да види енергията
на друг човек? – попитах аз.
— Защото обикновеният човек има малко лична сила. Шаблоните ограбват силата,
необходима да премести точката на светлината в позиция за такова виждане. Нужно е човек
да разбере цялата структура на енергийната сфера. На повърхността й има две особени точки: точката на светлината и точката на тъмнината. Някои ги наричат точка на съзидание и
точка на разрушение, други – точки на живота и смъртта. Точката на светлината при обикновения човек се намира отзад, на една протегната ръка разстояние. Т.е. ако човек се обърне
и протегне дясна ръка назад, то точката на светлината ще бъде някъде около дланта му.
Точката на тъмнината при обикновения човек се намира отляво зад гърба му на една ръка
разстояние. Тоест ако човек се обърне и протегне лява ръка назад, то точката на тъмнината
ще бъде някъде около дланта му. Но това е относително, защото само човек без шаблони и
мисли може да види тези точки, ако погледне енергийния си пашкул по метода на възприятието. Точката на светлината изглежда като кълбо, излъчващо светлина с различна интензивност в различни посоки. Точката на тъмнината изглежда като кълбо, поглъщащо светлина с различна интензивност от различни посоки.
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— Как може точката да поглъща светлината, та ако това е възможно не би ли трябвало да не я виждаме? – удивих се аз.
— По принцип е така, но е трудно да се опише с думи, така, както на човек му е
трудно да опише въздуха, който диша, – уклончиво отговори Сид.
— Какъв е размера на всяка точка?
— Ако събереш пръстите на дясната си ръка, то в дланта ще се получи приблизителния размер на точката на светлината. Ако събереш пръстите на лявата ръка, то в дланта ще
се получи приблизителния размер на точката на тъмнината. Тези точки се намират на границата на енергийното кълбо. Точката на светлината осветява със сиянието си енергийните
нишки, принадлежащи на различните тела на енергийната сфера и налепените около тях
шаблони. Подобно на нея точката на тъмнината поглъща светлината на енергийните нишки
заедно със шаблоните. От това в каква позиция се намира точката на светлината и какви
енергийни нишки осветява тя, зависи това как човекът възприема света. А от позицията на
точката на тъмнината и от това кои енергийни нишки тя затъмнява зависи това как светът
възприема човека.
— Значи позицията на тези точки в пространството може да се променя?
— Да, може. Отместването на точката на светлината се задава от вътрешното намерение, а отместването на точката на тъмнината се задава от външното намерение. Тези неща
ще разясним по-късно. Както разбра, налепите по енергийните нишки пречат на човека да се
осъзнае в заобикалящия го свят и изкривяват възприятието му. В този си вид, с тези налепи,
човекът се явява чуждо съзнание по отношение на Първопричината.
— Не разбирам, какво значи това? – попитах аз.
Въпреки факта, че повечето време бях в безстрастно състояние, тези думи ме развълнуваха.
— Първопричината е източникът на съзнанието във всички светове. Всяко нейно
действие се явява резултат от работата на външното намерение. Съзнанието на новородения
човек се явява резултат от работата на външното намерение.
— Първопричината създава човека? – уточних аз.
— Не. Енергийното кълбо на човека е съставено от двете части на енергийните кълба
на родителите му – едното женско, а другото мъжко. Понякога се случва да бъдат три и
много рядко четири. В тези случаи обикновено едната част е женска, а останалите мъжки.
Външното намерение събира частите в едно цялостно енергийно кълбо. В много редки случаи се случва част от енергийното кълбо на човека да се явява част от кълбото на животно
или растение. Но не ме питай защо се случва, то просто е така.
Опитах се да премисля невероятните неща, които ми разказа Сид, но те бяха толкова
нови и необикновени, че в мен нямаше никакви въпроси. Сид продължи без да обръща внимание на объркването ми.
— На даден етап, с порастването си, човек придобива огромен брой шаблони, които
пречат на действието на външното намерение, изкривявайки съвършената структура на
енергийните нишки. Затова външното намерение се стреми да ги върне в първоначалния им
вид.
— То ли премахва шаблоните?
— Не. То възнамерява смъртта на човека, тъй като шаблоните се явяват работа на
вътрешното му намерение. Може да се каже, че старостта при хората се явява резултат от
борбата между външното намерение на Първопричината да унищожи човешките шаблони и
вътрешното намерение на човека да ги задържи. И както се досещаш, вътрешното намерение почти винаги губи в тази борба…
Нещо в мен потръпна при тези думи, сякаш тялото ми неохотно ги потвърди.
— Значи продължителността на живота при човека зависи от броя на шаблоните му?
— И от личната му сила, която подхранва намерението, създаващо тези шаблони.
Може да се каже, че обикновеният човек сам се бори да умре и същевременно се бори със
смъртта – ловджийското куче на Първопричината. Уви, вместо да работи съвместно с Първопричината, човек се бори с нея.
Тези думи ме хвърлиха в шок – не исках да повярвам, че всичко това е истина и че е
толкова просто и в същото време необичайно. Нямах причина да не вярвам на Сид, както и
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нямах причина да му се доверя. Всичко, което той разказа, бе част от една огромна система,
която функционира като добре смазан механизъм, а в нея човекът е само малко зъбно колелце, което със своята ръждивост застрашава системата. Безсмислено е да се молиш на
системата или да й се обиждаш, защото тя е безстрастна и обхваща неизброимо множество
светове и създания.
— Означава ли това, че освобождавайки се от шаблоните човек може да живее вечно? – зададох аз въпроса, който вероятно вълнува мнозина.
— Напълно е възможно, но физическото тяло е доста неподходящо за това. На твое
място бих се загрижил не за тялото си, а за съзнанието, т.е. за това усещане или самоосъзнаване, което изпитваш в настоящият момент и което на свой ред съдържа структурата на
всички светове, създадени от Първопричината. Ако се разрушат всичките шаблони, то съзнанието може да просъществува цяла вечност (според човешките мерки), достатъчно е само
да използваме оптимално периода, докато съзнанието обитава физическо тяло.
— Според библията има един човек, Матусаил, който живял 800 години. Значи ли, че
той е бил без шаблони? – попитах аз.
— Напълно постижимо е. Ако човек се отдели от цивилизацията, той се лишава от
присъщите й шаблони, като например: ядене по график, сън по график, работа по график и
други, които обхващат дори неща като заниманията със спорт и любовта. Веднъж отделил
се от цивилизацията, на човек му остава само да се освободи от шаблона на дишането, за да
може да се разруши човешката му форма.
— Но това е невъзможно, без дишане и храна човек ще умре! Или искаш да кажеш,
че човек може и без тях? – удивих се аз, – и не означава ли това, че животните би трябвало
да живеят много повече от човека, тъй като при тях няма никакви шаблони.
— Искаш да напъхаш всичко в рамките на логиката, но нещата са много прости: ако
храниш тялото си не по задължение, а когато ти искаш и с това, което свободното ти от
шаблони съзнание иска – шаблонът на храненето сам ще се разпадне. Ако винаги следиш
дишането си – шаблонът на дишането се разпада или силно отслабва. И тук ще ти кажа една
тайна – напълно е възможно човек да не диша дълго време, без да навреди на тялото си. Тогава ще превключи на друго дишане, състоящо се от външно дишане – чрез кожата, и вътрешно дишане, циркулиращо вътре в човека. При обикновения човек дишането служи не
толкова да вдишва и издишва въздух, а да изхвърля от физическото си тяло отровните вещества, които се образуват в резултат на неправилно хранене и дишане. А колкото до животните, то те живеят в съвсем друг свят и при тях борбата (за надмощие, оцеляване, територия и храна) е основен фактор в живота. При човека борбата се проявява само като борба
за нови открития, за постижения на цивилизацията, като тези постижения помагат на хората
да открият своите липси. Освен това продължителността на живота се определя от позициите на точката на светлината и тъмнината, като последната играе ключова роля за това. Човек, който вижда позицията на точката на тъмнината, почти сигурно знае колко време ще
живее един човек. Думата „почти” не важи за животните, но се явява определящ фактор за
човека, защото той е свързан с цивилизацията. И дори позицията на човешката точка да показва дълголетие, той може да умре от фактор на цивилизацията, като катастрофа. Именно
затова е толкова важно обикновеният човек да се осъзнава в настоящият момент. Защото
дори ако човек успее да отблъсне смъртта си с помощта на съвременната медицина, то резултата от играта му с нея е вече предрешен.
— Как да постигна умението за самоосъзнаване?
Сид се превъртя няколко пъти и се просна на пясъка.
— Как! Мен ли питаш? Не помниш ли упражнението за отпускане на лицето, за което говорихме? То много плавно повишава осъзнаването. В допълнение, трябва непрекъснато
да следиш дишането си и съзнателно да го променяш според обстановката. Например, ако
ти е горещо или е надвиснала опасност, трябва съзнателно да дишаш по-често, отколкото
обикновено. Ако си лягаш да спиш или ако си почиваш, трябва съзнателно да забавяш дишането си. Няма какво да мислиш трудно или лесноо е изпълнението им, полезни ли са упражненията или не, просто изпълнявай ги и с времето ще дадат резултат. Когато самоосъзнаването в човека е високо, смъртта отстъпва, но когато е ниско, смъртта може да нанесе
внезапен удар. Някои съвременни последователи го обясняват с това, че нивото на личната
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сила в човека и нивото на съзнанието му са непосредствено свързани едно с друго, но за
това ще говорим по-късно.
— Смъртта постоянно ли преследва човека?
— Да, постоянно. Тя е винаги редом с него, в каквато и ситуация да се намира той.
Смъртта е неизбежна, докато се явява задача на външното намерение. Може да се каже, че
смъртта не преследва човека, а неговите шаблони и според това определение смъртта се
явява убиец на шаблоните, – каза Сид през смях.
— Ти се смееш като истински човек, – отбелязах аз.
— Смехът е просто нещо. Ако човек с високо самоосъзнаване се научи да се надсмива над смъртта, то тя ще бъде за него не враг, а добър съветник.
— Та как може смъртта да бъде съветник?
— Ако попаднеш в безизходна жизнена ситуация или си изправен пред задача, която
се боиш да изпълниш, просто си спомни, че смъртта е редом с теб и може да те прибере по
всяко време. Тогава и най-трудната задача става изпълнима. За да стане силен, изпълнявайки ежедневните си задачи, човек трябва да помни, че това, което върши (или не върши) в
настоящия момент може да стане последното дело в живота му, тъй като смъртта е необратима и може да дойде във всеки миг.
Последните думи на Сид ме потиснаха. Реалността на съновидението започна да се
разпада. Сид се завъртя няколко пъти, но това явно не помогна и аз се събудих.

Сън 10
Присъни ми се Кристина. Заедно събирахме по земята странни сини ягоди, приличащи на черници. Тя ми каза, че трябва да събирам само сините ягоди и да не пипаме червените и зелените. Изведнъж усетих как някаква сила ме придърпа, всичко наоколо потъмня и
когато се свестих, се видях до Сид в познатата ми пустиня.
— За да разруши шаблоните, човек трябва да премахне някаква привичка или някаква последователност от действия. Като начало ще му е нужно да направи списък на всичките си шаблони; след това за всеки шаблон да напише неговите съставни елементи; после
трябва да определи кой от елементите трябва да се отстрани, за да се разруши целия шаблон. Например, при тютюнопушенето да се извади от употреба всякакъв източник на огън.
Ако имаш личната силата да направиш това, шаблонът бързо се разрушава, – каза той.
— Звучи лесно, – съгласих се аз, – но си мисля дали повечето хора ще имат достатъчно воля да зарежат пушенето.
— Разрушаването на шаблона е работа на вътрешното намерение, а то се характеризира с три признака: простота, бързина и необратимост. Когато зададем команда на намерението и за нея важат тези три признака, само тогава тя ще бъде изпълнена, разбира се при
достатъчно ниво на личната сила. Все едно човек да пие вода от стомната, която държи в
ръцете си. Той просто я надига и пие. Намерението действа по същия начин.
— Това с намерението ми е доста неясно, – признах си аз.
— Всъщност овладяването на намерението е много лесно, стига да имаш достатъчно
количество лична сила. За един обикновен човек е трудно да приеме факта, че намерението
работи без никакви специални действия и поради това мнозина последователи изучават магията, съпроводена с всякакви ритуали, които в крайна сметка са просто настройка на намерението, което ще разгледаме по-нататък.
А сега е време да се запознаем с прегледа [рекапитулацията]. Рекапитулация – това е
механизъм на осъзнаване на личния опит с цел намиране и премахване на шаблони. Като с
телена четка тя изстъргва енергийните нишки от налепа на шаблоните и щитовете. Може да
се каже също, че рекапитулацията се явява своеобразна ваксина срещу смъртта, – добави
той с усмивка, – но това не е единственото й предназначение. Всяко събитие в живота на
човека, съпроводено със силна емоция, обикновено създава шаблон. Енергията, излъчена в
момента на събитието от силната емоция, става основа на шаблона. В интерес на истината
шаблоните могат да възникват и по други причини. Обикновено хората преживяват такова
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събитие и после го забравят, но когато възникне ситуация, сходна на тази, изградила шаблона, то в постъпките им ще присъстват действията, извършени по време на създаването му.
— Защо става това?
— Когато човек изпита силна емоция, отделената енергия отмества точката на светлината спрямо първоначалната й позиция. Така точката в новата си позиция осветява определен брой енергийни нишки и именно те се покриват от налепа на шаблона, появил се от
емоцията. При сходна ситуация със сходна емоция енергията на емоциите отмества точката
на светлината в това място и освещава енергийните нишки там, но вече през налепа на шаблона. Затова човек в такава ситуация се държи както в момента на създаването на шаблона.
Разбери, осветяването на определени енергийни нишки от точката на светлината се явява
ключов фактор за изграждане на човешкото възприятие. С други думи, възприятието зависи
от нишките, осветени от точката на светлината.
Например човекът и животните имат приблизително еднакво устройство на енергийния пашкул, само че човек осъзнава себе си като човек и затова действа като човек в съответствие с положението на точката си на светлината и осветените от нея шаблони. А точката
на тъмнината определя как околният свят възприема човека. Ако човешката точка на светлината се премести в животинска позиция, то на вид той ще изглежда като човек, но ще се
осъзнава и действа като животно. Ако и точката му на тъмнината също се придвижи към
животинската позиция, то той не само ще се осъзнава като животно, но и ще изглежда като
такова.
— Невероятно! – възкликнах аз. – Значи ли това, че ако отместим животинската точка на тъмнината в човешка позиция, то животното ще стане човек?
— Принципно е възможно, но не забравяй, че за отместване на точката на светлината
е нужна огромна лична сила и въздействие на вътрешното намерение, а отместването на
точката на тъмнината е въздействие на външното намерение. Нещо повече, за да се придвижи точката на тъмнината е необходима многократно повече енергия от тази за да се придвижи точката на светлината на същото разстояние, а също е необходимо достигане на външното намерение. Но дори и това да стане (да придвижиш животинската точка на светлината в човешката позиция), ще е нужно голямо количество лична сила, за да се задържи точката в новото й положение за известно време, докато тя не се фиксира в новото си положение,
което може и да не се случи. Ако все пак това стане, помни, че тъй като човешката позиция
е нова за животното, то и съзнанието му ще е като на новороден човек по простата причина,
че при него няма да има дори елементарните шаблони за общуване, говор и т.н., т.е. точката
на светлината в новото си положение ще освети чисто нови нишки.
— Може ли един човек да премести тези точки на друг човек? – попитах аз.
— Да, може. Ако човек достигне вътрешното намерение (а това означава че няма
шаблони и може да спира мисълта си), то той при достатъчно лична сила може да предизвика отместване на точката на светлината на друг човек. А достигне ли вътрешното намерение, човек може да поставя задачи на външното намерение и без проблем да премести точката на тъмнината на друг човек и да го превърне в каквото си пожелае. Представи си какво
ще се стане с човек, когато точката му на тъмнината е в положение на животно, а точката на
светлината остане в човешка позиция?
— Вълколак! – възкликнах аз.
— Във физическия свят някои могат да го правят, например хората на силата от Африка. Те наричат себе си хора-леопарди, съвършено владеят вътрешното си намерение и
имат минимален брой шаблони, нужни им само да общуват помежду си. С помощта на специални ритуали, които не са нищо друго, освен настройка на намерението, те достигат външното намерение и придвижват точката си на тъмнината в положение на леопард. Практиките им, включително и ритуалите, са резултат от целенасочено изследване и общуване с
неорганични същества в продължение на хилядолетия! Т.е. били са им необходими няколко
хиляди години, за да намерят начин да придвижат и фиксират за известно време точката на
тъмнината в едно единствено положение. Сега имаш ли представа какви усилия ще ти коства достигането на външното намерение?
— Мда, вече позагубих интерес към външното намерение, – признах си аз.
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— Всъщност не е чак така, – успокои ме Сид. – Съвсем реално е за няколко години
да извършиш колосалния труд по достигане на намерението. Главното е да поставиш задача
пред вътрешното си намерение и непреклонно да следваш този път. Външното намерение –
това е силата, която прави всички светове да са такива, каквито са. Действията ни по поставяне на задачи пред външното намерение всъщност са намерението ни да променим тази
сила. Направим ли го, можем да превръщаме всичко във всичко!
— Някои магове наричат това трансмутация на материята, – казах аз, след което се
събудих.

Сън 11
В съня си се намирах в пустиня, а от пясъка стърчаха огромни каменни изваяния.
Осъзнаването за сънуване дойде от само себе си.
— Сид, тук ли си? – извиках аз.
Едно от изваянията безшумно се смали и се превърна в момченце.
— Туук, – като ехо отвърна момчето. – Как върви проследяването на шаблоните?
— Напредвам, само че при мен няма много шаблони.
— Имаш ги колкото и всеки друг. Шаблоните ти приличат на тези фигури – виждаш
само стърчащите над повърхността на пясъка, а за да видиш останалите, които са отдолу
трябва да копаеш и то на различни места, т.е. да проследяваш от различни страни. Проследяването на шаблоните ти в реалността започва да се изчерпа като възможност и е време да
започнеш рекапитулация на реалността. Преди това изготви три списъка, като всеки от тях
се отработва последователно. Когато отработиш всички списъци или наново ги отработваш,
или съставяш нови и така до безкрайност.
— Каква е целта на тези списъци?
— Целта на списъците е улесняване на рекапитулацията, по-точно задаване на команда пред вътрешното намерение за преглед (рекапитулиране) и задачата е то да изчисти
енергийните ти нишки от налепа на шаблоните, а в някои случаи и от налепа на щитовете.
Първият списък включва всички хора, с които си общувал през живота си от сегашния момент до момента на раждането ти. Вторият списък включва всички събития в живота си,
които смяташ за важни. Третият списък включва всички емоции, които си изпитвал през
живота си. По логика тези емоции са само три: страх, обида и омраза и всички останали
емоции са производни на тях, но може да се каже, че в основата на всички емоции е страхът.
Списъкът представлява изброяване на събития, отбелязани с дата, но ако не си я спомняш,
можеш да пишеш само месеца или само годината. Основната цел на прегледа е – всички
събития в живота да бъдат прегледани. Едва след това и след правенето на другите техники,
е възможно премахването на налепа от енергийните нишки. Премахването на шаблоните е
необходимо, защото само така човек може да отслаби натиска на смъртта си. Разбери, че
шаблоните са своеобразно лепило, което фиксира точката на светлината във физическия
свят.
След като направиш списъците можеш да започнеш да ги рекапитулираш, постепенно приближавайки се към раждането. Според списъците прегледът е два вида: вертикален и
хоризонтален. Вертикалният е рекапитулиране на едно събитие от настоящия до най-ранния
момент – възникването на събитието в живота на човека. Хоризонталният е преглед на
всички събития от списъка по време. Рекапитулацията изразходва огромно количество лична сила10, затова желателно е на ден да се разглежда само по едно събитие, т.е. се започва с
вертикалния преглед на всяко събитие от списъка. След като отработиш всички списъци
вертикално, започваш хоризонталния преглед за всички времеви моменти, т.е. по една дата
на ден. След извършване на вертикална рекапитулация трябва в списъка да маркираш събитието, претърпяло рекапитулация. След извършване на хоризонтална рекапитулация трябва
в списъка да маркираш датата, претърпяла рекапитулация. Отметката е оценка за ефективността на прегледа. Ако според теб си успял да върнеш отново всички емоции, както и
10

[бел. прев.]

от друга страна по време на рекапитулацията си възвръщаме личната сила, която е била хваната от шаблоните

11

Методът, използван от учениците на дон Хуан и Кастанеда е малко по-различен: започвате като поставите ръка на дясното си рамо. Визуализирате напълно случката, сцената или хората, после обръщате брада върху дясното рамо и
бавно започвате да вдишвате и въртите главата докато брадичката опре лявото рамо. Това е раздухване на събитието съзнанието разглежда дадено събитие отначало докрай, докато тялото раздухва като с ветрило всичко, върху което съзнанието се съсредоточава. После издишвате като завъртате глава обратно към дясното рамо и я връщате в центъра. Прилича
на помитане на сцената. Когато вдишвате вие помитате цялата сцена, хората, местата, емоциите и каквото и да е и си
връщате обратно енергията, която е останала там. А при издишването връщате обратно всяка чужда енергия останала у
вас. [бел. прев.]
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всички усещания на тялото си от времето на реалното събитие, можеш смело да си поставиш 50%-тна оценка за ефективност. Когато всички списъци бъдат прегледани, трябва пак
да се върнеш към първото събитие и да го прегледаш. При повторна рекапитулация оценката се увеличава на 10%.
— Според мен това е неизпълнимо, – запротестирах аз. – По такъв начин рекапитулацията ще ми отнеме няколко месеца само за работата по едните списъци, а ти казваш, че
трябва да правя и други!
— Надценяваш възможностите си. Не месеци ще са нужни, а години и даже десетилетия. Но няма страшно, щом искаш да се отървеш от боклука, който изпълва енергийния ти
пашкул, трябва да направиш прегледа своя ежедневна привичка и да започнеш веднага.
Сид се завъртя няколко пъти около себе си. Забелязах, че каменните образувания изчезнаха.
— Tолкова ли е необходим прегледа? – не се предавах аз.
— Трябва да стане част от живота ти, ни повече ни по-малко. Може да се каже, че
рекапитулацията е шаблон, разрушаващ другите шаблони! Тя обикновено се прави в седнало положение на тихо място без внезапни шумове. Краката свити в коленете и стъпалата
притиснати едно до друго, ръцете се слагат на вътрешната страна на съответния прасец.
Прегледът се прави с особен вид дишане, което повишава ефективността му. Главата се обръща максимално надясно, вдишва се бавно, след което дишането се задържа и главата се
обръща максимално наляво. В това положение правиш бавно издишване11. После връщаш
главата надясно и пак наляво, задържайки дишането. Сега в ляво положение вдишваш. По
този начин упражнението се повтаря, т.е. след вдишването се прави едно движение с глава
със задържане на дишането, а след издишване се правят две такива движения. При изпълнението трябва да мислиш не с думи, а с усещанията на тялото си и с образи. Ето защо около
теб трябва да е тихо. Затова обикновено прегледа на живота се прави в гора или на място
без внезапни шумове.
— Какъв е смисълът на въртенето на главата?
— По логика някои съвременни последователи обясняват, че то е начин за вътрешен
масаж на главния мозък, макар че не е твърде сериозно.
— А кое е сериозно по време на прегледа?
— Това, към което обикновеният човек се отнася сериозно, човекът на силата се отнася отговорно или въобще не му придава значение, – отвърна Сид неопределено.
— И все пак защо се диша по този начин при въртенето на главата?
— Енергийният пашкул се състои от две части – дясна и лява. Съответно един шаблон има две части – дясна и лява и налепите на един и същи шаблон присъстват в лявата и в
дясната страна на пашкула. Обикновено в момента на събитието налепът върху дясната част
на пашкула принадлежи на позицията на точката на светлината в момента на събитието, а
налепът върху лявата част на пашкула принадлежи на положението на точката на тъмнината
в момента на събитието. Това специално дишане позволява да се премахнат налепите на
шаблона от всяка част на енергийния пашкул. При рекапитулацията трябва да си припомняш събитията като мнемонични образи и усещания на тялото, с напълно изключени словесни мисли, казано иначе да поддържаш вътрешно мълчание. Когато прегледът става по
тези правила, точките на светлината и тъмнината постепенно започват да се преместват в
позицията на нужното събитие.
— Зная, че дясната част принадлежи на логиката, а лявата на творчеството.
— Не е точно така. Поведението на човека се управлява от три механизма – съзнателен, принадлежащ на дясната половина на енергийния пашкул, подсъзнателен, принадле-
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жащ на лявата половина на енергийния пашкул и шаблонен, принадлежащ на огромния
брой шаблони, съставляващи човешката форма. Съзнателният механизъм представлява
действията в настоящия момент под управление на съзнанието и на енергийните нишки,
осветени в този момент от точката на светлината. При обикновените хора този механизъм
на практика изцяло се контролира от съзнанието на човека и от съзнанието на липса. Подсъзнателният механизъм представлява действията в настоящия момент под управление на
знанието на енергийните нишки, чието светене в този момент се поглъща от точката на
тъмнината. Обикновено този механизъм не се контролира от съзнанието на човека. Шаблонният механизъм на поведение представлява действията на човека в настоящия момент
под управление на конкретен шаблон. Понеже налепът на шаблона се намира и в двете части на енергийния пашкул, то този механизъм само частично се контролира от съзнанието на
човека. Именно затова ако човек е в шаблонна ситуация, при високо осъзнаване на действията си може да спре или промени шаблонния механизъм.
— Колко интересна и логична теория! – възкликнах аз.
— Това в действителност си е така и няма присъствие или отсъствие на логика. В
същото време, ако разгледаме техниката на прегледа от позиция на логиката, можем да кажем, че човек сякаш започва да наблюдава себе си от страни и да вижда поведенческите си
модели, повтарящи се в различни ситуации.
Внезапно Сид започна да се надува, докато се превърна в балон. Стори ми се, че балонът в по-голямата си част е с неестествен оранжев цвят и няма повърхност. Цялата му
вътрешност се запълваше от най-фини нишки, имащи почти неуловим оттенък на различни
цветове. Балонът беше с неправилна форма и приличаше на гигантски обелен портокал,
състоящ се от множество прозрачни резени. Вътре в балона сякаш по една вертикална линия
се намираха овални образувания, напомнящи шапка на гъба и състоящи се от множество
най-дребни линийки. Централното образувание имаше жълтеникав оттенък и се открояваше
от останалите. На повърхността на балона видях малко светещо кълбо, чието многоцветно
сияние осветяваше нишките, изграждащи повърхността на балона. Кълбото стоеше на върха
на изпъкналост от повърхността на балона. Макар и завладяващо, зрелището беше ужасно.
Балонът изведнъж замига в различни цветове и се спука толкова неочаквано, че се събудих.

Сън 12
Сънувах, че разговарям с някакви хора и ги наемам на работа.
Внезапно някой сложи ръка на рамото ми. Беше Сид, който произнесе:
— Това е сън и никого не наемаш на работа.
— Това е сън! – възкликнах по инерция.
Сид започна да се върти около себе си, аз разперих ръце встрани и се опитах да направя същото. Въртях се трудно, сякаш се въртя в бъчва с вода. Реалността около мен помръкна и се озовах в някаква сива пустинна местност, различна от тази, в която обикновено
разговаряхме със Сид. Повърхността й беше покрита с огромно множество дребни разноцветни камъчета.
– Не мога да те настигна, – чух зад себе си гласа на Сид. – Въртенето предизвиква тотална промяна в обстановката на съновидението, а познаването на техниката на въртене
позволява да контролираш съновидението си. Управляването на обстановката на съновидението всъщност означава промяна на съновната програма и е необходимо, за да можеш да
отстраняваш от съновидението предметите, които поглъщат, а да оставяш само предметите,
които излъчват енергия, макар че не е задължително последните да присъстват в конкретното съновидение, по-точно в съновната програма.
— Интересно, – признах аз.
— Човешкото съзнание има свойството да се вкопчва в заобикалящата реалност и в
миналото, – продължи Сид.
— Как може да се види това? – попитах аз.
— Опитай се във физическия свят да се въртиш около себе си с отворени очи и ще
забележиш как погледът ти непрекъснато се залепя за предметите и не можеш да гледаш

24
Стр.

право пред себе си, освен ако не разфокусираш зрение. Бих казал, че очите изпълняват намерението на съзнанието да се вкопчва в света наоколо. Човек придобива това намерение в
много ранна възраст. Свойството на човешкото съзнание да се закача неосъзнато за околния
свят, да се вкопчва в миналото и в бъдещето, се явява инерция на съзнанието, която води до
загуба на лична сила. Инерцията на съзнанието не само пречи на концентрирането на свободната енергия в точката на внимание, но и служи като шаблон, който поддържа други
шаблони. Например, човек попада в ситуация в която изпитва различни емоции. Тази ситуация се съхранява в човешката му форма като шаблон. Когато в бъдеще попадне в подобна
ситуация, т.е. точките на тъмнината и светлината отново са в шаблонното положение, човек
може да постъпи по три начина:
1. действа в съответствие със шаблона.
2. ако навреме разбере, че това е шаблон, действието в съответствие с шаблона
се прекратява.
3. човек изпитва емоциите, но не извършва шаблонните действия. В този случай
се намесва инерцията на съзнанието, която присъства и в предните два начина. Инерцията на съзнанието възниква не само при повторна шаблонна ситуация, а дори само при спомена за минали събития и за изпитаните тогава емоции. В случая точките на светлината и тъмнината се отместват в позицията на
събитието, т.е на шаблона и това отместване подхранва шаблона с личната
сила на човека. Точката на тъмнината се отмества незначително, почти незабележимо. Запомни, че точката на светлината се отмества от всякакъв вид
енергия, било то енергията на емоциите, мислите или храната. Инерцията на
съзнанието е много опасно свойство на човешкото съзнание, понеже тя захранва множество други шаблони.
— Попадането в подобна ситуация французите наричат „де-жа-вю”, – забелязах аз, –
а как да се борим с инерцията на съзнанието?
— Инерцията на съзнанието се намалява чрез упражненията за повишаване на осъзнаването. Техниката на прегледа също преодолява инерцията на съзнанието и разчупва и
премахва шаблоните. Т.е. събитията, прегледани на сто процента, престават да тегнат върху
човешкото съзнание.
— А на какво се дължи това?
—Логично погледнато това се случва, защото прегледаните събития губят значимостта си, а това означава, че човек престава да мисли за тях, т.е. съзнателно се отказва от
своя жизнен опит. Освен това в процеса на прегледа човек всъщност се учи да контролира и
прекъсва емоциите, характерни за един или друг шаблон, следователно при достатъчно ниво
на осъзнаване когато отново възникнат емоции, характерни за шаблона, точките на светлината и тъмнината вече няма да се отместят в положението на шаблона. Казах ти вече, че е
безсмислено да мислиш как да живееш сто години със съзнанието си във физическо тяло.
По-добре помисли как да разделиш съзнанието и физическото тяло. Това е невъзможно за
обикновения човек, защото физическото му тяло е пълно с шаблони и жизнен опит, а и му
пречи инерцията на съзнанието, докато прегледът постепенно помага за успешното им разделяне.
— Как да премахна инерцията на съзнанието?
— Първо трябва да престанеш да разказваш на другите събитията от свой и от чужд
живот – това е съществено действие и ако ти не се заемеш сериозно с него, никога няма да
победиш инерцията на съзнанието си! Например, когато нещо се случи с него, човек бърза
да го сподели с другите. Или един чул нещо за друг и го споделя с трети и четвърти. Това
действие е голямо разхищение на лична сила. Инерцията на съзнанието кара човека да мисли за минали и бъдещи събития и не му позволява да се осъзнае в пълна степен в настоящето. Инерция на съзнанието представлява и всякакъв род критикуване на хора и събития, което се подхранва и от Аз-а. Единствено самоосъзнаването в настоящето и пълната отстраненост от собствените мисли и заобикалящите събития ти позволява да концентрираш вниманието си в една точка, в която всъщност ще е цялата ти свободна енергия. Дори някои съвременни последователи смятат, че инерцията на съзнанието е противоположност на осъзна-
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ването. Вече съм ти казвал, че осъзнаването на себе си в настоящето ти позволява да държиш смъртта си за юздите.
Последните думи предизвикаха у Сид изблик на емоции, които определено бяха преиграни, защото после той се разсмя. Аз лично не видях нищо смешно. В своите осъзнати
съновидения аз рядко изпитвах някаква емоция. В сънуване по-скоро бях безразличен, но
след събуждане обикновено изпитвах възторг, който Сид също характеризира като следствие от инерцията на съзнанието.
— Когато споделяш събития от своя живот с друг човек, смъртта те проследява полесно,– каза Сид загадъчно.
— Обясни с пример, – помолих аз.
— Някога живял един звездоброец. Много хора го смятали за мъдър, защото предсказвал бъдещето по звездите. Веднъж погледнал в телескопа си и видял, че смъртна опасност грози един от богатите търговци в града. Другите търговци му завидели и били пратили в дома му наемен убиец. Звездоброецът бързо се втурнал към къщата на търговеца в другия край на града, за да го предупреди за опасността. Някъде по средата на пътя видял човек, който яздел магаре в същата посока. Той държал за поводите второ магаре, което вървяло с него. Звездоброецът се обърнал към човека с молба да го закара. Получавайки отказ,
звездоброецът разказал защо бърза и предложил пари за магарето, но човекът поискал в замяна не пари, а наметалото на звездоброеца. Звездоброецът се зачудил, но приел странното
предложение и се отправил към пазара да си купи ново наметало и заедно с това да съобщи
на властите за подготвяното убийство. Но за беля човекът с магарето всъщност бил убиеца.
С наметалото на звездоброеца той бързо стигнал до дома на търговеца и на въпроса на
стражите отговорил, че е звездоброец и идва да предупреди господаря им за опасността.
Охраната го пуснала, той влязъл в покоите на търговеца и го пробол с кинжала си, след което избягал през прозореца. В това време дошли представители на властта заедно със звездоброеца, влезли в покоите на търговеца и го видели да лежи в локва кръв.
— Доста поучителен пример – признах аз, възхитен от разказа на Сид.
— Поуките в него са много, но трябва да притежаваш голяма лична сила, за да ги видиш всичките и да ги разбереш, – отвърна Сид през смях.
— Защо трябва да концентрирам вниманието си в една точка? – зададох аз въпроса,
който отдавна ме интересуваше.
— Защото човек не може да си позволи да пренебрегва енергията си, която без друго
е твърде малко. Шаблоните съществуват за сметка на енергията и именно енергия не ти достига, за да ги премахнеш. Както вече ти казах, човекът има 9 енергийни центъра, чието правилното функциониране позволява на енергийния пашкул да има кълбовидна форма. Освен
разрушаването на шаблоните, задръстващи центровете, съществува още един начин да се
усили и нормализира работата им. Този начин се състои в поставяне точката на вниманието
в центъра им, което ще позволи цялата ти свободна енергия да бъде там. Увеличаването на
енергията в центъра въздейства върху съответстващото му етерно тяло и бих казал, че то
12
става по-плътно и пълно. Например концентрацията в основата на гръбначния стълб укрепва физическото тяло.
— Как изглеждат енергийните центрове при човека? Чувал съм, че йогите ги виждат
като цвете с някакъв символ в тях? – попитах аз.
— Не е точно така. Да, ако гледаш с метода на интерпретацията може да ги видиш и
така. Интерпретацията на видимия свят обикновено се прекарва през налепите на шаблоните и през съзнанието на липса. Ако двама човека водят подобен начин на живот, то те интерпретират света около себе си почти еднакво. Ако гледаш на енергийния център с метода
на възприятието, той изглежда като възел от енергийни нишки голям колкото длан. Ако
един обикновен човек използва метода на интерпретацията, то за него коренният център ще
прилича на своеобразно цвете, чиито корен е върху гръбнака, а цвета му е в предната част
на тялото. За обикновения човек това цвете е неподвижно и безнюансно, а за човека на силата то е ярко, флуидно, дори пулсиращо или въртящо се с подвижни корени. Виждането
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Сън 13
— Защо човек се ражда човек? – попитах Сид.
— Защото всяко живо същество се ражда с положение на точката на тъмнината, характерна за него. Положението и отместването на точката на тъмнината, както вече казах, е
задача на външното намерение. С други думи, човек се ражда с точка на тъмнината в строго
определена позиция за човека и с точка на светлината, чиято позиция се определя от вътрешното намерение на този човек и от вътрешното намерение на околните.
— Разкажи ми по-подробно за точката на светлината.
— Хората учат новороденото да вижда света така, както го виждат самите те. Описанието на света, което родителите дават на детето, принуждава вътрешното намерение на
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на центъра като цвете, а не като възел от енергийни нишки се явява своеобразен щит за човешкото съзнание от всмукващата сила на Първопричината.
— Ако човек не вижда енергийните нишки, как е узнал за съществуването им?
— Всъщност има начин да защитиш съзнанието си от това всмукване. За целта трябва да използваш друго съзнание като щит, т.е. сякаш гледаш структурата на света през другото съзнание. За обикновените хора такъв щит се явява чуждoродното съзнание. Но по
правило човек го губи, щом се лиши от човешката форма. В мига, в който човек се освободи
от чуждото съзнание, той изпитва колосален прилив на сила, който му позволява да възприема директно енергийните нишки, което е опасно и той трябва да си намери достойна защита.
— Какво може да влезе в ролята на такава защита?
— Съзнанието на друго същество или особен вид съновидение, съществуващ в границите на позицията на точката на светлината. И както обикновено най-добрата защита се
оказва току под краката ни – съзнанието на билките. Ако човекът обедини съзнанието си
със съзнанието на билките, ще придобие такава защита.
— Как се осъществява такова обединяване на съзнанията? – чух въпроса си.
— Стандартният начин е като просто употребяваш билките, например слагаш някои
части от тях в храната си. Много съвременни последователи обичат да пушат билка без да
са поискали разрешение от съзнанието й, защото пушенето може да не е подходящия за тях
начин . Може да отнеме години в целенасочено търсене и общуване със съзнанието на билките, докато човек намери нужната дружелюбна билка. Всичко това трябва да се прави
внимателно, понеже много билки имат агресивно съзнание и голяма лична сила, дори поголяма от човешката. Енергийната сфера на такива билки може да превъзхожда по размери
човешката и затова много от тях са обявени от хората за опасни наркотици. Но тъй като човека носи повсеместна разруха в своя свят, той е настроил против себе си всички останали
същества, с които го споделя. Това прави контакта със съзнанието на билките труден и
всъщност единствената възможност за правилен контакт е загуба на човешката форма, заедно с пълния набор шаблони.
— По какъв начин човек, лишен от шаблони, може да установи контакт със съзнанието на билките?
— Това е много лесно. Човек трябва да седне срещу избраната билка и да я съзерцава
неотклонно часове наред, имайки намерение да разговаря с нея. Разбира се, това общуване
няма да е с думи. Първият резултат от такова съзерцаване ще се появи под формата на мисъл-форми, които растението ще изпрати на човека. Това може да се случи веднага или след
много дни на съзерцание – зависи от нивото на личната сила на човека и степента на развитие на съзнанието на избраната билка. Вторият резултат от такова съзерцаване се проявява
под формата на потапяне във вътрешния свят на съзнанието на билката. Този опит е строго
индивидуален и посочва начина на употреба на тази билка, както и дали е нужно човекът да
потърси контакт и със съзнанието на други билки. Ако съзнанието на билките е дружелюбно към този човек, може не само да стане на щит за неговото съзнание, но и своеобразен
учител.
Съзнанието в съновидението ми се изчерпа и се събудих.
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детето да премести точката му на светлината в същата позиция, както е точката на светлината на родителите му. Разбира се категорията „родители” е доста условна, защото не само
родителите, но и всички хора, с които то влезе в контакт, му налагат своето възприятие и
интерпретация на света.
— Да разбирам ли, че хората си предават по наследство един на друг възприятието за
света? – уточних аз.
— Може и така да се каже, но по-точното е – хората си споделят един с друг описанието на света. Описанието на света от другите хора – това премества и фиксира точката на
светлината. Бих казал, че родителите учат детето да мисли с думи, а това е свойствено за
личното „Аз”. При децата точката на светлината се мести свободно и при тях описанието на
света е това, което осветява точката в някое от положенията си. Когато престанеш да описваш света с думи и ти ще получиш възможност да преместваш точката на светлината, така
че да възприемаш други светове, стига да имаш достатъчно лична сила. Личното „Аз” притежава две свойства: постоянно да описваме света и стремеж да бъдем признати. Постоянният стремеж към описание на света се проявява като присъствие на словесни мисли в съзнанието на човека13. Това е свойството на човешкото съзнание неосъзнато да мисли за миналото и бъдещето, за заобикалящите предмети и събития. Постоянното описване на света е
много близко до инерцията на съзнанието, може да се каже, че са неразделни приятели.
Посредством описанието на света всичко, което се случва около човека, се отразява вътре в
него и оформя жизненият му опит. Затова, ако надникнем във вътрешният свят на обикновения човек, там ще открием огромно количество шаблони и щитове. Но ако надникнем във
вътрешния свят на човек на силата, то той ще отрази само празнота. Второто свойство на
„АЗ”-а – стремеж към признание – можем да наречем човешки егоизъм, защото то е характерно само за хората. Това свойството, което човек проявява непрекъснато, т.е. да полага
усилия да се хареса на другите и само то е достатъчно да се види колко е егоистичен всъщност. Просто известно време следи речта на обикновените хора и забележи колко често се
среща „аз”, „мен”, „за мен” и т.н.; или колко настойчиво се опитва да натрапи мнението си
върху околните.Аз-ът се явява един от най-силните шаблони на човека, затова той трябва да
бъде подложен на много щателно проследяване с всичките му части.
— Как да предотвратим порастването на Аз-ът?
— За да не се утвърждава Аз-ът в детето, трябва да го лишим от възможността да избира, – отвърна Сид неопределено, – Знаеш ли как можем да проверим колко е голям Аз-ът
на възрастния човек? Постоянно го лишаваме го от възможността да избира и Аз-ът ще се
изяви с пълна сила.
— Няма ли човек да стане предсказуем за смъртта, ако го лишим от избор? – попитах
предпазливо.
— Човекът на силата не прави избори, във всяка ситуация той постъпва по найдобрият начин в предела на възможностите си, които се определят не само от заобикалящата го обстановка, а и от осъзнаването и личната му сила. Затова поведението на човек на
силата не може да бъде обяснено и предсказано от позиция на логиката, понеже то не зависи
от шаблони и вариантите в постъпките му са безкраен брой. В същото време за някоя постъпка на човек на силата за конкретна ситуация, нито обикновения човек, нито човек на
силата би могъл да каже дали е бил възможен друг вариант на поведение за човекът на силата за тази ситуация. Някои съвременни последователи наричат всяка постъпка на човек на
силата построяване на фундамента на живота. Ако постъпката е извършена така, сякаш зад
човека стои смъртта, само тогава тази постъпка може да бъде опора за целия по-нататъшен
живот на човека. Т.е. от позиция на логиката всяка постъпка на човека на силата е съвършена.
— Какъв става човек, когато загуби Аз-ът си?
— Става флуиден и летящ. Такъв човек може да оцелее при всякакви условия, не е
претенциозен към храна, облекло и условия на живот. Освен това него не можеш да го обидиш с критика и в живота му емоциите са сведени до минимум. За него светът става живописен, хармоничен и загадъчен. Понеже изчезва натискът на Аз-а над съзнанието, внимание
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на човека се устремява от вътре към външния свят, който става по-интересен от самия човек, и най-важното за този момент е пълният контрол над емоциите. Също така не трябва да
забравяме, че такова преместване на вниманието на човека от посока навътре към посока
към външния свят е условно, защото структурата на всички светове се съдържа вътре в съзнанието му.
— А какво означава „да бъде флуден”?
— Логически обяснено това значи, че никакви събития или промени в живота на човек не му предизвикват дискомфорт. Т.е. нищо не може да наруши хармонията на неговото
съзнание. Не е ли това щастието според обикновения човек?
— Освобождаването от Аз-а звучи много примамливо, – отбелязах аз.
— Когато се роди, човекът няма АЗ. Бих казал, че това качество се придобива и утвърждава в него в процеса на порастването. Гледан с метода на възприятието, Аз-ът прилича на налепи по енергийните нишки, съставящи енергийния пашкул на човека.
— Освен сталкинга има ли друг начин да се борим с Аз-а?
— Понеже Аз-ът се храни с признанието на себеподобните, затова е необходимо постоянно, и най-важно реално да се унижава достойнствата в човека. Например: да даваш на
хората всичко най-добро и полезно, на което си способен, без да очакваш нищо в замяна; да
престанеш да изтъкваш добрите си качества; постоянно и съзнателно да престанеш да критикуваш хора и събития, а още по-добре, ако може да си сред хора, които да критикуват теб
– това ще нанесе непоправим удар върху Аз-а, но само ако съзнателно не се защитаваш от
критиките им. Особено полезна е техниката на съзнателна недодяланост, с която целиш да
станеш за смях пред всички.
— Но така ще загубя уважението на хората, – запротестирах аз.
— Уважението на околните хора е съвършено ненужно нещо и тежко бреме за човека
на силата. Когато хората те уважават, те очакват и от теб съответното уважение и определени модели на поведение, т.е. те очакват физически да проявяваш шаблоните си. Няма ли
уважение, няма и очакване. Тогава човек е освободен от много шаблони само благодарение
на това и става по-флуиден, безтегловен и летящ. Аз-ът – това е този шаблон, който заставя
човека да бъде с нещо по-добър от останалите хора. Забележи! Това обикновено се проявява
в предметни желания – да има много пари, да живее в голям дом, да кара скъпа кола и дори
да има богат и красив спътник в живота. Светът на човекът с АЗ е предметен и се върти
около вещите. Разбери, че човек няма да се освободи от Аз-а, докато не престане да се занимава съзнанието си с произхода си, родовата си принадлежност и собственото си име. Азът отслабва, когато човек започне да действа от позиция на смъртта, на гост, на съня и накрая от позиция на силата. Но най-добрият начин за проследяване на Аз-ът вътре в теб се
явява проследяването на шаблоните в другите хора.
— Как става това?
— Това е много проста техника и има общи принципи с техниката за запознанство
със съзнанието на билките. Трябва тайно да наблюдаваш всички действия и думи, включително и неосъзнатите, на хората около теб в настоящия момент. Някои съвременни последователи наричат това скрито изследване на чуждите шаблони с цел намиране на собствените,
изкуство на сталкинга. То преди всичко означава отказ от собствен натиск върху околния
свят. Когато наблюдаваш човек, практикуващ изкуството на сталкинга, виждаш или празнота, или отражение с очаквания. Именно поради това в изкуството на сталкинга няма открит
натиск, а само докосване или скрит натиск, видим и разбираем само за човек на силата. Когато започнеш да наблюдаваш действията на друг човек, много от шаблоните му магически
ще се откроят пред теб. Дори след краткотрайно наблюдение ще видиш човека в дълбочина.
Намирането на шаблони в друг човек трябва да се използва само с цел изследване на собствените. Забранява се използването на шаблоните на друг против него, т.е. чрез тях да въздействаш на поведението му, понеже ще имаш голямо желание да го критикуваш или дори
да го манипулираш. Мъж, който проследява шаблоните у някоя девойка, може използвайки
тези знания с лекота да спечели благоразположението й. Това важи и за девойка, която
проследява шаблоните у някой мъж. Трябва да се въздържаме и всячески да подтискаме
такива желания у себе си, които се явяват желания и действия на хищник, дори на паразит.
Някои съвременни последователи използват варианти на тази техника, за да властват над
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хората, но такъв път води не към освобождаване, а към укрепване на Аз-а, инерцията на
съзнанието и придобиване на нови шаблони. От друга страна изкуството на сталкинга се
използва от хора на силата, живеещи на групи, в които се обединяват за съвместна настройка на намерението и други цели.
— Смятам, че Аз-ът много пречи на човека, – казах аз, съгласявайки се със Сид.
— Докато човек притежава Аз-а, той прилага насилие по отношение на всичко около
себе си. Той мачка хората и всичко по пътя си. Човекът не може да бъде доволен от себе си,
докато Аз-ът му е с него, както и другите не могат да са доволни от него. Когато човек се
освободи от Аз-а, то той се променя по невероятен начин. Натискът му се замества с докосване, и то толкова незабележимо, че хората и целият заобикалящ свят сякаш ще престанат
да усещат присъствието на този човек. Освобождаването от Аз-а е първата стъпка на човека
в посока към сянката на света.
Сид млъкна, разсмя се от нещо, а после силно извика кратка дума на непознат за мене език. Събудих се с див вик, все едно са ме залели с ледена вода.

Сън 14
Сънувах, че се разхождам безцелно из някаква гора, когато иззад дърветата се показа
глава на елен.
— Аха, аз те търся, а ти къде си бил! – извика той. Изведнъж формата му се разми и
изчезна и се оказа, че това е Сид. Веднага осъзнах, че сънувам.
— Как се справяш с ежедневните мисли? – най-неочаквано попита той.
— Боря се, както мога. Когато се усетя, че мисля за нещо, си казвам думата „тишина”
и се старая да не мисля за нищо, – отвърнах аз.
— Вместо тази дума използвай фразата „това е сън”, запълни съзнанието си с нея, за
да изтласкаш другите мисли. Когато я произнасяш мислено, добре е да си движиш очите,
тоест твоят поглед и внимание трябва да са подвижни. Мислите не възникват в човешкото
съзнание от само себе си, а трябва да имат предпоставка. Главната предпоставка за мислите
е позицията на точката на светлината върху някой от шаблоните. Т.е., когато човек попадне
в ситуация на някои от шаблоните, в съзнанието му възникват мисли, съответстващи на този
шаблон.
Например: когато човек е на работа, той мисли за работата, а когато е у дома, мисли
за домашните си дела и т.н.
Позицията на точката на тъмнината има ли значение на мислите?
— Да, има, но не толкова, защото точката на тъмнината е по-неподвижна от точката
на светлината. Нали си спомняш, точката на светлината се отмества с вътрешното намерение, а на тъмнината – от външното намерение. Т.е., бих казал, че повечето шаблони при хората са свързани с обща позиция на точката на тъмнината и различни позиции на точките на
светлината. Ясно ли ти е какво означа това?
— Не съвсем.
— Можеш да се освободиш от влиянието на човешката форма с незначително отместване на точката на тъмнината! – обяви Сид с тържествуващ вид.
— Ти си противоречиш. Нали каза, че за да достигне човек външното намерение
трябва първо да достигне вътрешното намерение, а преди това да се освободи от човешката
форма.
— Няма никакво противоречие. Не става дума да се освободиш от човешката форма,
а само да премахнеш натрапчивото й влияние върху възприятието, мислите и постъпките на
човека. Нещо повече, преждевременното премахване на човешката форма е опасно за човека, защото заедно с нея изчезва и цялото описание на света, което човек е носил в себе си
цял живот. Това го изпълва с чувство на копнеж по предишния му живот и загубеното човешко състояние и може дори да доведе човека до самоубийство. Това се случва с някои
съвременни последователи, които се освобождават от човешката форма, но не са премахнали инерцията на съзнанието, или по-точно не са се научили да я контролират.

— И как да се освободим от влиянието на човешката форма? – предпазливо попитах
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— Има една сила, която може мигновено да избави човека от много шаблони и тази
сила е смъртта.
Тук Сид направи голяма пауза, наблюдавайки реакцията ми.
— Когато човек се срещне очи в очи със смъртта, точката на тъмнината му се отмества и той започва да вижда света с други очи. С други думи казано – когато човек се къпе в
смъртта, шаблоните престават да имат значение за него, единствено животът има значение.
Това е логическото обяснение на обикновеният човек, преживял среща със смъртта. Но
всъщност поведението му се променя по една проста причина – човекът е станал друг, когато точката на тъмнината се е отместила в ново положение и е останала там, защото, както
вече ти казах, тя определя какво представлява човек и как го възприема околният свят. Отместването на точката на тъмнината може така да промени човека, че дори смъртта му да не
го познае за известно време. Такова отместване на точката на тъмнината оставя извън обхват много шаблони, чиято светимост е поглъщала преди.
— Какво ще се случи с тези шаблони? – попитах аз.
— Ако след изкъпването в смъртта точката на тъмнината не се върне в старото си
положение, с течение на времето шаблоните ще започнат да отслабват и да се рушат, защото не могат да съществуват без системно захранване от личната сила на човека. Но не бива
да се разчита на това, защото налепите от някои шаблони не изчезват. Затова човек все пак
трябва да рекапитулира живота си до мига, в който се е изкъпал в смъртта си.
— Много странно ми звучи това „да се изкъпе в смъртта си”.
— Точката на тъмнината при човека се отмества само тогава, когато той реално усети
смъртта до себе си, а по-точно осъзнае, че може да умре. Т.е., ако човек знае, че сега ще умре, но не умира, значи се е изкъпал в собствената си смърт. Някои последователи го наричат
„да погледнеш смъртта в очите”, тоест в този момент, когато всичко е кристално ясно и
хладно, изчезва не само суетата, неувереността и нерешителността, но и всичко ненужно,
пречещо и всичко, което изглежда такова. Обикновеният човек всеки ден се излага на
смъртна опасност, тъй като живее в техногенно общество, но не го осъзнава, по-точно прави
всичко възможно да забрави за нея, за което огромна заслуга има липса. Но когато човек
постоянно контролира лицето си и го отпуска, то при повишено самоосъзнаване тук и сега,
той може да почувства тази опасност и дори да се изкъпе в смъртта. Всеки момент от такова
къпане е много ценен за човека, дори по-ценно от целия му досегашен живот. Ето това отличава човека на силата от обикновения човек – той постоянно осъзнава себе си, за да се
къпе в смъртта.
— Значи ли това, че човек трябва съзнателно да се подлага на смъртна опасност?
— Това е безсмислено, защото така или иначе човек постоянно се подлага на нея.
Смъртта е необратим изпълнителен механизъм на външното намерение. И докато човек изкривява със шаблоните си съвършенството на енергийните нишки, то Първопричината постоянно изпраща смъртта по петите на човека – преследва го непрекъснато и или го осакатява, за да ограничи шаблоните в него, или човек умира. Трябва да отбележа, че в програмата
на външното намерение има едно изключение спрямо настъпването на този момент на
смъртта и той е, че смъртта никога не причинява вреда на човека веднага. Има една такава
особеност, че смъртта първо изкъпва човека в себе си, заставяйки го да измени живота си и
да се освободи от шаблоните. Ако човек разбере поканата на смъртта, той се отказва от
много от шаблоните си за сметка на отместване на точката на тъмнината. Ала, ако не извърши рекапитулация на жизнения си опит и не промени поведението си, той ще продължи
да се подлага на смъртна опасност, която повторно трудно ще бъде избегната от обикновен
човек. Но ако човек стъпи на пътя на силата, къпането в смъртта ще стане за него нещо обичайно, благодарение на което животът му ще се промени коренно. Трябва да отбележа, че за
всеки човек изкъпването в смъртта е уникално и леко отмества точката му на тъмнината в
нова позиция. Когато човек осъзнава близостта на смъртта, всеки миг от живота му е едно
неповторимо живописно събитие. Ако човек може всеки ден да приема живота такъв, какъвто е и без емоции, то никога повече няма да си създаде нови шаблони. Обърни внимание
на това!
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— Значи ли, че като се къпе човек в смъртта си, той се бори с нея? – попитах аз.
— Безсмислено е човек да се бори със смъртта, нужно е само да знае за нея и да
осъзнава, че тя може да се прояви във всеки един миг. Ако човек тръгне да се бори с нея, ще
загуби, защото тя притежава безгранична сила, а човек има на разположение малка лична
сила, все още неизядена от шаблоните му. Човек трябва да знае, че смъртта може да нанесе
удар всеки миг и мъдро да се възползва от това знание. Някои съвременни последователи
смятат, че тя се намира от лявата страна зад гърба им на една ръка разстояние, тоест в позицията на точката на тъмнината; освен това те искрено смятат, че са мъртви, тъй като смъртта не може да прибере вече мъртъв човек, а само да го изкъпе в себе си.
— Доста хитро, – признах аз, подражавайки на Сид.
— Самосъзнанието, че са мъртви прави тези хора по-незабележими за смъртта; тя ще
трябва да се постарае, за да ги проследи, – завърши Сид през смях. Реалността на съня започна да се разпада, всичко потъна в мъгла, от която се събудих.

Сън 15
Присъни ми се, че бродя из тесните улички на някакъв изоставен град. Никъде не се
виждаха хора. Изведнъж видях момченце, което идваше към мен.
— Привет, Вадим. Това е сън! – чух познатата фраза.
— Това е сън, – повторих по инерция израза на Сид, който ми помагаше да се осъзная в съня.
— Как постигаш осъзнато съновидение? – ме попита Сид.
— Постоянно проверявам реалността. Първоначално ми беше трудно да си помня това, но с времето свикнах. Каквото и да правя, прекъсвам дейността си и се запитвам „Това
сън ли е?” и си отговарям на въпроса. Все по-често започнаха да ми се присънват сънища, в
които си задавам този въпрос и за моя радост, почти винаги отговарям утвърдително, след
което се осъзнавам. Разбирам, че това е сън, – отвърнах аз.
— Това добър начин и хитър спрямо намерението, защото не използваш пряка команда към намерението, – загадъчно каза Сид.
— Какво трябва да кажа, за да бъде то намерение? – попитах аз.
— Думите не командват намерението и нямат сила, но има хора, които заобикалят
това правило и заставят думите да извикват намерението, – добави Сид през смях.
— Дай ми пример.
— Да речем, че в съновидение човек произнася: „Искам да летя” и лети. Но той може
и да лети без да го каже с думи, като просто зададе команда на намерението. Тоест, намерението – това е безмълвно знание за това, което може да се случи. Обърни внимание на това!
Ако в съновидение искаш да получиш някакъв предмет, да речем малка раковина, достатъчно е да кажеш: „Искам тук да се появи малка раковина”. Предметът разбира се се появява,
но ако изречеш тези думи във физическо състояние, можеш да ги крещиш до прегракване,
ала нищо няма да получиш. Работата е в това, че във физическо състояние намерението се
крие от човека и затова нещата, които с лекота извършва в съновидение, са му недостъпни
във физическия свят.
— Защо е така? – запитах с голям интерес.
— Светът на съновиденията е по-флуиден и гъвкав от физическия. И главната разлика се състои в положението на намерението относно света. Във физическия свят намерението се намира на повърхността на света, затова е трудно да бъде достигнато. А света на съновиденията се носи по намерението, т.е. света на съновиденията се намира на повърхността
на намерението и затова е толкова лесно да го достигнеш в съня си. Това касае външното
намерение. Вътрешното намерение на човека се намира на повърхността на енергийния
пашкул във физическо състояние и вътре в пашкула по време на съновидение. Положението
на външното намерение спрямо света се определя частично от положението на точката на
тъмнината, а положението на вътрешното намерение спрямо енергийната сфера на човека
частично се определя от позицията на точката на светлината. Затова, за да достигнеш вът-
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решното намерение във физическо състояние, трябва да го преместиш вътре в енергийния
пашкул.
— Не ми се вижда просто, – признах си, без напълно да разбирам казаното от Сид.
— Четенето на различни надписи може да стане добър помощник в тестване на реалността. Прочети какво е написано на тази сграда, – ми каза Сид, посочвайки с ръка сива
сграда с надпис на нея. Опитах се да го прочета, но вместо букви виждах неразбираеми знаци.
— Нищо не разбирам, – признах си аз.
— Опитай още веднъж, – настойчиво каза Сид. – Погледнах към сградата и с удивление открих, че знаците са станали по-малко и казах това на Сид.
—Понеже светът на съновиденията е по-флуиден от физическия, то нищо в този свят
не е постоянно. Ако във физическо състояние гледаш този надпис, после погледнеш в друга
посока и пак към надписа, той ще остане неизменен. Ако направиш същото в света на съновиденията, то надписа почти винаги или се променя, или изчезва. Може да използваш тази
променливост, за да тестваш реалността. За целта е нужно да напишеш някаква дума на
дясната си длан. Когато си във физическата реалност повдигни ръцете на нивото на очите и
прочети думата. После погледни лявата длан и после пак дясната. Ако надписа не се е променил, трябва да си кажеш: „възможно е това да не е сън”, а ако думата се промени, си кажи: „възможно е да е сън”. Това просто упражнение ще позволи дори обикновен човек без
опит в осъзнаването в съня да постигне няколко единични кратки съновидения за броени
седмици практика. Важното е това упражнение да се повтаря постоянно, да речем на всеки
час. Трябва да се стремиш вместо да произнасяш думи, да извикаш в тялото си някакво специфично чувство, означаващо за теб, че това е сън или не. Например, такова подходящо
чувство в тялото ти е желанието да летиш.
— Каква дума да напиша на дланта си?
— Каквото искаш, може името си, – отвърна Сид през смях. – Това упражнение не
само помага да се осъзнаеш в съня, но е своеобразно приближаване към вътрешното намерение.
— Има ли и други упражнения за намерението? – попитах.
— Упражнения има много, но малцина ги знаят, тъй като те са част от тайни традиции и затова на някои съвременни последователи отнема десетилетия да достигнат вътрешното намерение със своя енергиен пашкул, а този срок може многократно да се намали с
такива упражнения. Сега ще ти разкажа за едно от тях. Трябва да го изпълняваш както във
физическо състояние, така и в съновидение. Няма смисъл, да го изпълняваш само в едното
състояние и затова преди да пристъпи към изпълнението му, човек трябва да има известни
успехи в самоосъзнаването на сън.
Сид се завъртя около себе си и продължи:
— Това упражнение на пръв поглед е много просто, но е своеобразен ключ към намерението. Първият човек изучил това упражнение бил Вед, човек на силата, живял толкова
отдавна, когато хората не знаели религии и магии, но пък се прекланяли пред природните
стихии и камъните и вярвали, че в тях влиза съзнанието на човека след смъртта. В осъзнатите си съновидения той общувал с огромен брой безтелесни [неорганични] съзнания, които
го научили на много неща, включително и на това упражнение.
— Каква е била ползата на тези същности да общуват с него?
— Сигурно искаш да узнаеш каква полза имам от нашето общуване аз? – попита Сид
засмивайки се.
— Е, и това също, – отвърнах смутено.
— Енергийният пашкул на човека има уникална по рода си конструкция, подобна на
която не се среща в нито един от другите светове. Той притежава много висока енергетика,
но в същото време притежава ниско осъзнаване за енергийния си пашкул. Точно това привлича множество същности от други светове. Повечето от тези съзнания се стремят да пребивават редом с енергийния пашкул на човека, защото той излъчва енергия, подобна на тяхната. Да бъдат близко до човека за тях е все едно да се заровят в топъл пясък, когато им е студено или пък да се заровят в преспа сняг, когато им е горещо. Така изглежда на думи, в
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действителност може да е малко по-различно. Освен това човек също възприема част от
енергията на същностите чрез своя енергиен пашкул.
— Това важи ли за липсите във всеки човек? – попитах аз.
—Не. При тях е малко по-различно. Чуждoродното съзнание от първи тип влиза в
човека още в бебешка възраст, разширява горната част на енергийния пашкул над темето и
разполага там една част от себе си, а друга частица от себе си в почти всеки енергиен център. Същността на това съзнание е да паразитира върху фината енергия на човека, намираща се в енергийния пашкул. Единственото, което липсът дава на човека, е част от своето
съзнание, т.е. съзнанието на човека и съзнанието на липса се смесват, като пясък и пръст.
Трябва да знаеш, че шаблоните са основните конци, с които липсът управлява емоциите ни
като марионетка и за които се държи самият той. Именно затова освобождаването от шаблоните отслабва липса и когато човек загуби човешката си форма, обикновено губи и липса.
— Струва ми се, че вече започвам да виждам нещата в нова светлина, – признах аз.
— За обикновения човек освобождаването от шаблоните прилича на самоизтезание.
Разрушаването на всеки шаблон причинява на човека огромна болка, понеже инерцията на
съзнанието му оказва натиск отвътре, а околните му оказват натиск отвън. Първата задача
ти е разрушаването на емоциите, изпитани в шаблонната ситуация. Невъзможно е да се
предскажат последиците от това, поради което човек трябва да действа предпазливо, но решително и да е готов за всякакъв изход, дори и смърт.
И така, стигнахме до упражнението за вътрешното намерение, което изисква усвояването на специфична поза. Тялото е в положение с изправен гръбнак, а краката сгънати в
коленете под прав ъгъл, т.е. все едно си седнал на стол, но без стол; главата изправена без
никакъв наклон; ръцете разтворени встрани, сгънати в лактите под остър ъгъл, с длани, успоредни на земята; пръстите леко свити като нокти на хищник; палците почти докосват тялото отстрани на нивото на гърдите. Трябва да се научиш с лекота да заемаш позата във физическо състояние. За целта са ти нужни здрави крака, здрав гръб и здрави коремни мускули, също и здрави ръце. Когато успееш с лекота да задържиш позата няколко минути, ще ти
покажа самото упражнение, – завърши Сид.
— Във военното училище няколко години спортувах.
— Това е добре, но трябва да повишиш издръжливостта на краката. За целта трябва
да тичаш с максимална скорост по няколко минути на ден като дишаш през носа на три
крачки – вдишваш, на три крачки – издишваш. Спри при максимален пулс и задъхване, когато тялото ти е обляно в пот.
Съновидението започна на избледнява, като първо изчезна местността, след това
премигна и изчезна и Сид, а аз се събудих.

Сън 16
Сънувах пустиня, по която бродя безцелно. Сид се появи внезапно като че от въздуха
и ми напомни, че спя. В ръцете си държеше въже.
— Как мислиш, мога ли да го хвърля до слънцето? – попита ме Сид.
— Мисля, че не, – отвърнах.
Той се направи на учуден и като замахна, го запрати на слънцето. След това се протегна, хвана го и придърпа слънцето малко по-ниско.
— За човек, достигнал вътрешното намерение, не е трудно да го направи в съновидение. Когато успееш да запратиш въжето на слънцето и да го притеглиш с него към себе си
в съновидение, тогава можем да говорими, че си достигнал вътрешното намерение.
Аз малко се смутих, тъй като не разбрах сериозно ли говори или се шегува. Струваше
ми се малко вероятно дори да намеря въже в съня си.
— Пречка по пътя към намерението може да се окаже неспособността на човека да
контролира желанията на съзнанието си, – започна да разказва Сид.
— Къде се намира този център? – поинтересувах се аз.
— Центърът на желанията на съзнанието се намира в точката на междувеждието.
Центърът на волята, с който човек може да противодейства на желанията си, се намира мал-
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ко под пъпа. Тези центрове съвпадат с цветята в енергийните центрове, за които ти разказах.
Центърът под пъпа помага на човека да променя себе си, а центърът в областта на слънчевия сплит му помага да променя външния свят. Тези центрове са свързани с други два. На
точката на светлината съответства енергийния център в областта на дясната гръд на човека
и е свързан с настройката на вътрешното намерение и с центъра под пъпа. На точката на
тъмнината съответства енергийния център в областта на лявата гръд на човека и е свързан с
настройката на външното намерение и с центъра в слънчевия сплит. Бих казал, че областта
на корема на човека се явява център на личната му сила. Пъпният център е областта на личната сила за вътрешното намерение, а центъра на слънчевия сплит е областта на личната
сила за външното намерение.
— Звучи сложно, но е разбираемо.
— Основният проблем на човека е, че той е в плен на желанията на съзнанието си,
което е склонно към излишества поради това, че част от него е чуждородно. Склонността на
човешкото съзнание към излишества е своеобразен вид инерция на съзнанието.
— Какво да разбирам под излишества?
— Излишествата са шаблони, които може и да не са шаблони, –отвърна Сид неопределено.
— Дай ми пример, – помолих аз.
— Например храненето. Човек може просто да хапне, каквото му се дояде и когато
наистина е гладен и това няма де и нито излишество, нито шаблон, но ако човек яде по график и все определена храна и през цялото време мисли за ядене, то той има шаблон, който е
излишество. Ако човек яде много и не по график, при това когато е гладен и негладен, това
е излишество в чист вид. Ако човек яде малко и по график или в съответствие с някакъв
ритуал, то това е шаблон на храненето, но без излишество. Или друг пример с работата на
човека. Човек може да свърши работата си и да забрави за нея, понеже трябва да извършва
всяко действие, сякаш е последното в живота му. Обикновеният човек, правейки нещо, може да мисли за друго нещо или като свърши работата, продължава да мисли как да я направи още по-добре. Със сигурност излишеството при храненето се среща при повечето съвременни жени, а излишеството при работата се среща при повечето съвременни мъже.
— Да, така е, трудно ще срещнеш жена да не се грижи за фигурата си или мъж да не
мисли за изкарване на пари, – съгласих се аз.
—Средният човек трябва да се научи да контролира желанията си за излишества.
— И как може да стане това?
— Първата стъпка в тази посока е контролиране центъра на желанията на съзнанието. Човек трябва със силата на волята си да спира такива желания. Това е много трудно, защото съзнание, чиито желания се ограничават от волята, започва да се държи непредсказуемо, отчасти поради това, че част от него е чуждородно съзнание. Излишествата са своеобразни силни шаблони и чуждородните съзнания всячески ги подкрепят. Затова е невъзможно да се предскаже реакцията на човека, когото друг човек се опитва да отучи от излишествата. Например, не може да се предскаже дали мъжът ще престане да ходи на работа, ако
жена му го обвинява, че й отделя малко време. Също така непредсказуема е реакцията на
жена, чиито мъж твърди, че яде много и не се грижи за фигурата си.
— Тези примери са ясни, а има ли други излишества?
— Колкото искаш. Всевъзможните игри, било компютърни или хазартни, гледане на
телевизия, увлечение по екстремни спортове, прелюбодеяние, алкохолизъм и още много
неща, които човек не може да си позволи да го има в малко количество с полза за себе си.
Когато човек започне съзнателно да противодейства на излишеството, личната му сила за
вътрешно намерение расте, т.е. енергията, която преди е поддържала шаблона сега се трансформира в лична сила. Нещо повече, такива волеви действия водят до повишение на осъзнаването в човека. Когато човек стъпи на пътя на силата и започне борбата с първите си
шаблони, в началното може да използва прости словесни техники за самовнушение в шаблонна ситуация, например, постоянно да си повтаря на ум или на глас „Аз ще успея да се
откажа от това” или „Аз мога да контролирам това”.
— Нещо като самохипноза.
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— Да, но не бива да злоупотребяваме с такива словесни формули, защото този път ни
отдалечава от намерението, макар че този начин води до забавяне на съзнанието и до известно отместване точката на светлината. Има един много добър аспект в контрола на желанията от центъра на пъпа, и той се състои в това, че колкото повече лична сила влагаш в това
действие, като резултат получаваш толкова повече лична сила. Разбира се този резултат не
се усеща моментално, а с малко забавяне, както се случва при прегледа.
— Значи, при изпълнението на тези действия личната сила временно намалява? –
уточних аз.
— Да, така е. Когато човек изразходва съзнателно личната си сила временно става
много уязвим за нападение от чуждородното съзнание. Затова е добре да прави някои техники, които временно повишават осъзнаването без да изискват лична сила.
Сид млъкна, завъртя се около себе си и седна на земята.
— А нима има такива действия, при които хем не изразходваш лична сила, хем повишаваш осъзнаването си? – удивих се аз.
— Да. Това са действия, които постоянно причиняват на човек неудобство и дори
болка и поради това човек непрекъснато им обръща внимание. Много добър начин е да
сложиш малко камъче в обувката си. Това създава достатъчно неудобство на човека, за да
фиксира вниманието си там. Такова действие също подтиска инерцията на съзнанието и
способства вътрешното мълчание.
— Кажи ми повече за забавянето на съзнанието.
— Когато при човек съзнанието е активно, то обикновено Аз-ът доминира над човек
и влиянието на шаблоните над постъпките е много силно. В такова състояние човек обикновено гледа на света чрез интерпретацията. Когато съзнанието е пасивно, то обикновено Азът не доминира така явно над човека и влиянието на шаблоните над постъпките е минимално. Свързано е с това, че при пасивно състояние на съзнанието точката на светлината леко
се отмества в някое ново положение, където е възможно върху енергийните нишки да няма
толкова много налепи от шаблоните. Това състояние на съзнанието се използва от много
съвременни последователи за общуване с по-фини същности или лакиси по правило чрез
някоя система за предсказания. Бих казал, че в състояние на пасивно съзнание човек обръща
съзнанието си към енергийния свят и загърбва физическия. Обичайно шаблоните така тегнат над обикновения човек, че дори при общуване с по-фините същности човек мисли само
как да увеличи властта и богатството си.
Сид внезапно плесна силно с ръце, което ме стресна и събуди.

Сън 17
В съня си се намирах на някакъв плаж сред много хора. Неочаквано някой ме задърпа
за ръката и видях Сид.
— Това е сън! – възкликнах аз, при което реалността на съня стана по-ярка. Може да
се каже, че се увеличи контраста и цветовете станаха по-наситено ярки.
— А как иначе! – потвърди Сид през смях, – как ти се вижда съня?
— Всичко е толкова реално, – казах аз с възторг.
— Кажи ми, вярваш ли, че заобикалящата физическа реалност съществува вътре в
съзнанието на човека и той само я проектира отвътре навън?
— Не, не вярвам, – признах си аз.
— Много лесно мога да ти го докажа, – предизвикателно каза Сид.
— Опитай.
— Докосни това момиче, виж доколко е реална, – ме посъветва Сид и посочи лежащата до нас девойка по бански. Докоснах я по ръката и погалих косите й. Стори ми се, че
ръката ми леко засия отвътре с оранжев цвят.
— Тя е съвсем реална! – признах си.
— Как е възможно това? – шеговито ме изимитира Сид, – тялото ти сега лежи в кревата, а съзнанието ти разговаря с мен в съновидение за това че този свят е реален като физическия.
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— Доста е необичайно, разбира се, но нали така и трябва да бъде в осъзнато съновидение, – опитах да се оправдая аз.
— Така и трябва да е, – съгласи се Сид, – но само защото този свят е вътре в съзнанието ти, така, както и всеки друг, който ти възприемаш в съответствие с позицията на точката
ти на светлината. Т.е. околният свят, който възприемаш като външен, се намира вътре в
съзнанието ти. Толкова ли е трудно за разбиране?
— Не мога да повярвам в това, – чух гласа си.
— Добре, щом не вярваш, че този свят е реален, защо тогава казваш, че момичето от
този свят е реално? И къде тогава да е този свят, ако не в съзнанието ти?
Сид ме постави натясно, не знаех какво да отговоря, защото чувствах, че тук не върши работа нито знанието, нито логиката. Наистина за мен бе необяснимо, как така щом спя,
как мога да усещам толкова реално този съновен свят и да чувам всичките му звуци.
— Помириши въздуха, – каза Сид. Поех въздух, въпреки че ми беше доста трудно.
— Мирише на море.
— Този свят е просто един от световете, който можеш да възприемаш в съответствие
с позицията на точката ти на светлината. Ако човечеството разбере, че светът се проектира
отвътре навън, ще направи крачка към намерението си и ще стане способно на невъобразими неща! Нещо повече, такова разбиране отслабва описанието на света и помага на човек
да преобърне света в съзнанието си. Ако възнамериш да фиксираш точката си на светлината
в позицията на съновното настояще, то ти можеш да останеш тук неограничено дълго, както се намираш за неограничено време във физическо състояние.
Стабилността на съновидението започна да се разпада. Аз започнах да въртя очи и да
местя погледа си от един човек на друг. Сид се завъртя около себе си и реалността се промени. Забелязах, че се намирам с него в познатата пустиня, в която обикновено се срещахме.
— И все пак, не мога да повярвам, че светът съществува вътре в моето съзнание, –
казах аз.
—Проблемът ти е, че си свикнал да възприемаш всичко от позиция на логиката и това е разрушителното действие на инерцията на съзнанието. Логиката ти не може да се съгласи с невероятните неща, които ти показвам, само защото не пасват с физическите закони,
в които си свикнал да вярваш, или по-точно в които са те накарали да вярваш хората около
теб и техните липси. Да вземем за пример закона за земното привличане. Човек, щом е достигнал вътрешното намерение, може да му заповяда да лети и в резултат човек ще полети. А
щом човек достигне външното намерение и има достатъчна лична сила, то той може да му
заповяда да премахне земното засмукване и то ще изчезне!
Въпреки че се намирах в съновидение, се почувствах крайно неприятно от нападките
на Сид. Буквално ми се зави свят и почувствах странен сърбеж по цялото тяло.
— Какво става приятелю, зле ли ти е? – попита Сид през смях, – май разтревожихме
чуждото съзнание в теб, защото започнах да разчупвам шаблоните ти и съставните части на
описанието на света, заложени от твоите родители. Е, за утешение мога да ти кажа, че на
него сега му е още по-зле, отколкото на теб. Да ти дам да пийнеш малко вода? – попита съчувствено той.
— А нима сега ще мога да я изпия? – силно се удивих аз.
— Как се чувстваш сега? – отвърна Сид на въпроса с въпрос.
Аз погледнах към себе си и установих, че неочаквано ми стана по-добре.
— Това е, защото престанах да разчупвам шаблоните ти и ето, че липсът се успокои.
— Той има влияние върху човека, даже в съновидение? – попитах аз.
— Има, но не толкова силно, както във физическо състояние. Като цяло то се проявява под формата на шаблони, които се явяват като части от съновната програма и в поведението на човек по време на сън и в осъзнато съновидение. Сега влиянието на шаблоните е
минимално, защото по време на сън точката на светлината се отмества и не осветява повечето от шаблоните, но много от тях все още остават в позицията на точката на тъмнината.
— Как човек преминава от сън в осъзнато съновидение? – попитах аз, нарочно, за да
избегна продължение на разговора за описанието на света.
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— Сънят и съновидението се характеризират с определена позиция на точката на
светлината. Има два начина за навлизане в сън.
Първият начин е да си спомниш предварително набелязани събития или такива
включени в списъка на прегледа. Тези мисли пораждат слаби емоции, чиято енергия отмества точката на светлината в позиция на шаблоните на тези събития. Когато ти съзнателно си
спомняш събитията, това е прегледа в реалността. Когато такъв преглед се прави в съновидение, тоест точката на светлината от позицията на шаблона се премести в позиция на сънуване, то започва прегледа в съновидение. Първото нещо при съновен преглед е да проучиш
всички елементи, присъстващи в съновидението му, които всъщност се явяват проява на
шаблоните на събития, подложени на преглед непосредствено преди заспиване. Ако човек
няма достатъчно лична сила да се осъзнае насън, то прегледа ще се превърне в обикновен
сън, изпълнен с прояви на различни шаблони, но в случая в него ще преобладават тези, които е рекапитулирани преди съня.
Вторият начин на навлизане в съня е волево да задържиш съзнанието си без мисли.
Като помощно средство може да се концентрираш върху един от енергийните центрове или
върху дишането си. Това също помага за самоосъзнаване в съновидение.
— Сънят се отличава от осъзнатото съновидение по позицията на точката на светлината, като в обикновен сън е нужна по-малко лична сила за отместването й, – направих извод аз.
— Да, може и така да се каже, – въодушевено отбеляза Сид. – Ако човек притежава
високо самоосъзнаване, което като начало се повишава с упражненията за контрол и отпускане на лицето, както и достатъчно лична сила, то самоосъзнаването в сънуване идва от само себе си. Т.е. осъзнаването е свързано с високо ниво на лична сила.
— В последно време по-често се осъзнавам в съня именно по този начин.
— В обикновените сънища присъстват прояви на различни шаблони, които изтощават личната сила на човека и в резултат той не успява да осъзнае, че сънува. Преди да заспи,
обикновеният човек се отдава на празни мечти, които нямат нищо общо с прегледа и освен
това черпят енергия. Затова той потъва в сън в опустошено, откъм лична сила, състояние.
— Защо мечтите да нямат нищо общо с прегледа? Нали и в двата случая човек изразходва енергия?
— Да, така е. Мечтите са хаотично блуждаене на съзнанието, и съответно са хаотични емоции и хаотично отместване на точката на светлината. А рекапитулацията – това е целенасочена работа за отместване на точката на светлината в нужната позиция, т.е. в позицията на конкретното преглеждано събитие, принадлежащо към конкретен шаблон. Разбира
се, и в двата случая човек губи лична сила, но в първия случай той я губи безвъзвратно, докато при прегледа тя ще се върне под формата на намален натиск и загуби на сила. Трябва
да отбележа, че при всяко просто проследяване, шаблонът черпи по-малко енергия от преди.
Реалността на съновидението се разпадна и аз се събудих.

Сън 18
Сънят беше съвсем обикновен – някакъв непознат град, а аз стоях на ъгъла на една
улица и разпитвах хората как да стигна до друга улица. До мен се приближи момченце и ми
каза:
— Ти никога няма да я намериш и знаеш ли защо?
— Защо? – попитах аз.
— Защото това е сън!
— Това е сън! – извиках по инерция и сънят мигновено стана ярък и наситен.
— Знаеш ли защо ти е толкова трудно да се осъзнаваш в съня? – попита Сид.
— Защото цялата ми енергия се разхищава от шаблоните, – казах аз, опитвайки се
доколкото мога да имитирам гласа на Сид.

14

наистина, на храненето са посветени толкова много телевизионни предавания, книги, списания, всякакви фестивали, изложби, празници… Хората се хранят дори на погребение на близък [бел. прев.]
15
тук не става ясно дали има в предвид вегетарианство (отказ от месото) или веганство (отказ от каквито и да е
животински продукти, включително и мед) [бел. прев.]
16
вероятно има в предвид с клизми [бел. прев.]
17
Първа, Коренна чакра – МУЛАДХАРА [бел. прев.]
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— Това е вярно. Но основната причина е, че не си се освободил от главния си шаблон, който при теб се намира в областта на корема и черпи личната ти сила, необходима за
намерението. Може да се каже, че този шаблон покрива предимно пъпния център.
— Що за шаблон е това? – попитах с интерес.
— О, това е велик шаблон, който съществува даже при животните и птиците, макар
на тях да не им тежи толкова, колкото на човека. Това е шаблонът на храненето. Този шаблон е много силен, защото човек смята храненето за най-важната дейност в живота си и за
да го преодолее, трябва да мине през големи изпитания и жертви, включително да жертва и
от личната си сила.
—Това звучи страшно, – казах аз.
— Не е толкова страшно. Човекът е измислил яденето по график, обвързал е приемането на храна с всички възможни празници, дори и с трагичните14. Да, отишъл е толкова
далеч, че дори смъртта на себеподобните си отбелязва с колективно ядене. Кажи, от позиция на логиката това не е ли абсурдно?
— Никога не съм се замислял, но да – наистина звучи абсурдно. И как да се освободя
от този шаблон?
— Начинът е само един, но е доста опасен – съзнателно и продължително отказване
от храна, което се явява команда към вътрешното намерение да освободи човека от шаблона
на храненето, – заяви Сид с тържествен тон.
— И защо този път да е опасен?
— При хранене човек не спазва правилата, основните две от които гласят: храни се
само когато си гладен и не употребявай животинска храна15. Нарушаването на първото правило превръща храненето в шаблон. А нарушаването на второто правило задръства тялото
на човек с всевъзможен боклук – енергиен и материален, който не може да се обработи напълно от храносмилателната система. Тези боклуци също така пречат на човек да изкара
дълго време без да диша през дробовете. Когато човек започне да гладува, боклуците започват да излизат навън, защото шаблонът не получава нужната му енергия. По време на целенасочено гладуване е необходимо да отпъждаме от себе си всякакви мисли и емоции. Много
важен момент се явява водата, която може да се пие в неограничено количество и с която
човек трябва ежедневно да промива червата си16. Недопустима е употребата на храна във
всякакъв вид по време на гладуването, защото това може да бъде много опасно и да предизвика сериозно заболяване. Освен това храната отново ще укрепи шаблона и ще попречи на
качественото му разчупване.
— Колко време трябва да се гладува? – попитах аз.
— Гладуването може да завърши, когато при промиване на червата започне да излиза
само чиста вода. През това време човек не трябва да се занимава с физическа работа, четене,
[работа на компютър], и по възможност мислене. Най-доброто занимание през този период е
концентриране върху енергийните си центрове, в седнало положение с кръстосани крака,
стъпалата обърнати нагоре и длани върху прасците [йогийска поза лотос]. Първо точката на
вниманието се поставя в коренния център17 и се правят три вдишвания и издишвания, после
точката на внимание се премества в пъпния център, също се правят три вдишвания и издишвания и така за всичките седем енергийни центрове без центровете на всяка една от
гърдите. Това се прави три пъти нагоре и надолу, последвано от почивка за няколко часа,
след което отново се повтаря. Правилната концентрация в енергийния център предизвиква в
него леко туптене, изтръпване или топлина.
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След прекратяване на гладуването е много важно захранването. Човекът не бива да се
връща веднага към обичайното си хранене. През
първия ден е добре да се пият плодови сокове.
През втория ден е добре да се поемат плодове,
но много добре сдъвкани. На третия и следващите дни може да се употребява простичка,
главно течна храна.
— И колко примерно би продължило такова гладуване? – уточних аз.
— При различните хора е различно и зависи от състоянието на физическото им тяло. За
теб мога да кажа, че първия път ще са ти нужни
малко повече от десет дена гладуване.
— Първия път? Нима ще са нужни и още
пъти? – удивих се аз.
— Да. Както ти казах, шаблонът на храненето е много силен и затова периодично трябва да се подлага на глад. Лесно може да се изчисли кога да се гладува повторно. Човек се
претегля един път преди започване на гладуването и втори път след завършването му. След
захранването тялото много бързо ще възвърне
предишното си тегло, но не е желателно то да достигне до първоначалното, отпреди гладуването. В момента, в който човек достигне теглото си от преди гладуването минус 10%, може смело да започва ново гладуване. С времето теглото ще престане да се променя съществено, и когато това се случи, можем да кажем, че шаблона за хранене вече не тегне над човека, тоест човек е отслабил този шаблон. Някои съвременни последователи смятат, че оптималното тегло за физическото тяло на човека, от позиция на силата, е ръста му минус 110.
Остава само да се направи рекапитулация на всичко, което е свързвало човека с употребата
на храна. А за да премахне окончателно шаблона, човек трябва да се храни само при силен
глад. При това без да дели храната си на любима и нелюбима, а само на полезна и вредна.
— Всичко е толкова просто и логично, – съгласих се аз.
Ала думите ми останаха да висят във въздуха, защото Сид го нямаше. Реалността на
съня започна да изчезва и аз се събудих, за да запиша съновидението си.

Сън 19
В съня си вървях по някакъв път и се спънах в момченце, което си играеше в прахоляка.
— Това е сън! – весело каза то.
— Това е сън, – отзовах се като ехо и веднага го осъзнах.
Винаги ме удивяваше колко весел и самодостатъчен е Сид. Той определено не беше
човек, тъй като никога не споменаваше себе си, проблемите си, макар че най-вероятно и
нямаше такива. Винаги се радваше да ме види, заемаше ми енергията си, за да мога да поддържам съновно осъзнаване и освен моето внимание, не искаше нищо в замяна.
— Откъде идват знанията, които ми предаваш? – попитах го аз.
— Знанието съществува само по себе си и за него би било много трудно да се говори,
докато не се е появил един човек, който изразил с думи част от това знание.
— И кой е бил той? – попитах с любопитство.
— Преди много години, съществували знания за строежа на света, които се предавали в семейна традиция. Един човек от тази традиция не могъл да има деца, защото той бил
толкова откъснат от света, че не се интересувал от жени. Именно затова хората на силата
обикновено създавали деца в ранна възраст, когато още не са загубили човешката си форма.

18 телекинеза [бел. прев.]
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Тези хора първоначално предавали на детето традиционната интерпретация за света, създавайки му множество шаблони, а след това му помагали да ги разруши и го обучавали в метода на възприятието за работа в реалния свят и в правилно поведение за работа в света на
съновиденията. Веднъж този човек си вървял по пътя и видял на един кръстопът едно малко
момченце. То нямало дом и живеелo от храната, която му дарявали хората. Освен това билo
по рождение нямo. Момчето привлякло вниманието му с това, че търкаляло малък камък по
пътя без да се докосва до него. Този човек направил от детето свой ученик и му дам името
Вед. За няколко години предал на Вед знанията на своята семейна линия за структурата на
света и човешките шаблони, нарушавайки неписаното правило да предава тези знания само
на собствените си деца. Учителят рано оставил Вед сам в света. Вед владеел знанията в поголяма дълбочина от учителя си, може би защото бил ням. Той познавал това, което някои
съвременни последователи наричат достигане на пасивната воля или намерение. Благодарение на възпитанието, дадено от учителя му и на безграничната си лична сила, Вед успял да
разбере пълната структура на света и значението на външното и вътрешното намерение,
което той без чужда помощ бил овладял още в ранна възраст, играейки си сам. Придвижването на предмети без докосване е работа на вътрешното намерение18. Благодарение на
практиката си и живот според принципите на учителя си, Вед за първи път описал знанията
си под форма на рисунки. Събрал огромен брой ученици около себе си, на които предал
всичките си знания.
— Но как е възможно, той не е можел да говори? – удивих се аз.
— Това е огромно заблуждение на човечеството – че общуването става единствено с
реч, – прекъсна ме Сид. – Знанието се съдържа не в думите и може би именно затова самата
Първопричина е възложила на Вед задачата да предаде това знание на хората. Вед бил безстрастен човек, лишен от човешка форма. Обучавайки своите ученици той не отчел обстоятелството, че много от тях ще използват знанията, за да умножат богатството и властта си.
Той ги учел учениците на специални упражнения, които позволявали контролиране на намерението. Не е известно какъв е бил мотива на Вед, но той предизвикал огромни катаклизми на Земята, които напълно унищожили хората на силата. Много от знанията, получени от
хората, били загубени, но зрънца от тях оцелели в различни култове и религии.
— Кое е новото, с което Вед допълнил знанието на учителя си? – попитах аз.
— Вед първи разбрал, че съществува огромна сила, пронизваща всичко съществуващо, която е способна да изпълни почти моментално всяко човешко желание. Ако отъждествим движението на човека с изкачване и слизане от планина, то според Вед, когато човек
притежава намерението, това движение е преминаване напряко през планината. В различните светове намерението действа по различен начин. Ако обикновен човек във физическия
свят пожелае да лети, то целия му живот може да отиде, за да изпълни желанието си. А при
човек, владеещ намерението, едно такова желание се изпълнява практически мигновено.
— Но нали в съновидение аз мога да летя, ако поискам.
—Да, можеш да летиш. Светът на съновиденията е по-флуиден от физическата реалност. Може да се каже, че в сравнение с физическата реалност, в съновната човек притежава
лекотата на реенето, защото в позиция на съновидение точката на светлината не осветява
много от шаблоните му. Нещо повече, светът на съновиденията се рее върху крилете на намерението, затова скоростта на изпълнение на командите към намерението става още повисока.
— Значи човешката точка на светлината се мести, когато той спи?
— Да, мести се. Бих казал, че основното отместване става в момента на заспиване,
затова ако човек заспива по специален начин, то това ще го въведе в състояние на осъзнато
сънуване. Мога да те науча на някои от тези правила за заспиване.
— Звучи примамливо, – казах с интерес.
— Главното правило за заспиващия човек, настроен да попадне в съновидение, е да
държи постоянно точката на внимание в определена област. Например, може да я постави в
един от енергийните центрове. Изучавайки влиянието на позиционирането на точката на
внимание в един или друг център, човек определено може да повиши вероятността да по-
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падне в съновидение. Като начало е необходимо в продължение на няколко седмици да поставя точката на внимание в коренния център. Ако това не доведе до увеличаване честотата
на съновиденията, то да опита за няколко седмици в момента на заспиване да поставя точката на вниманието си в пъпния център. И така нататък. Основните енергийни центрове при
човека са: коренния център, пъпния център, слънчевия сплит, центъра на гърдите малко над
слънчевия сплит, центъра на лявата и дясна гърда, гърления център, центъра на междувеждието и теменния център. Бих казал, че в тези места са разположени цветята с корен в гръбначния стълб и цвят по предната вертикална линия на тялото. И тъй като чуждородното
съзнание от първи тип е разположено върху теменния център, то там точката на внимание
трябва да се задържа за много кратко. Някои съвременни последователи нарочно къпят липса в свободната си енергия, за да могат да се осъзнават в съня поне за известно време, но
така си вкарват автогол, защо с времето съзнанието на липса става все по-силно и плътно.
— А каква е ползата от осъзнаване насън за обикновения човек? – попитах аз.
— Има една специфична техника, позволяваща използването на осъзнато съновидение за доближаване до вътрешното намерение и тя се заключава в това с физическото тяло
да се повтарят действия, които човек получава в съновидение. Например, за да полети в съновидение, човек трябва да извърши определени действия. Ако повтори същите действия и
усещания с физическото тяло, то той определено дава команда на вътрешното намерение да
полети.
— Намерението желание ли е?
— Не, намерението е знаене. Ако човек ЗНАЕ непоколебимо, че замисленото желание може да се изпълни, то се изпълнява, при което това знаене съществува независимо от
съзнанието му19. Бих казал, че вътрешното намерение – това е знанието на личната сила на
човека и знанието на енергийните нишки, принадлежащи към енергийния му пашкул.
— Как може човек да знае, че може да полети? – удивих се аз.
— Думата „знание” е подвеждащa. Намерението не може да опише с думи. Именно
затова Вед бил първият овладял не само вътрешното, но и външното намерение. Дори може
със сигурност да се каже, че умението да говори е главното препятствие за човека, който
иска да опознае намерението. Като доказателство ще ти припомня за хората-леопарди, които с цената на хилядолетно търсене открили само едно положение на точката на тъмнината.
Проблемът е в това, че заради инерцията на съзнанието, веднъж научил се, човек не може да
се отучи да говори. Думите са толкова силен шаблон, който може да живее дори независимо
от човешката форма.
— Нима е възможно? – удивих се аз.
— Понякога правилата имат изключения. Има говорещи птици, които определено не
са хора. Има възможност една птица да се научи да говори, защото точката й на светлината
се намира приблизително в областта, където е разположена точката на светлината в енергийния пашкул на обикновения човек.
— В птицата има ли чуждородно съзнание?
— От първият тип – не. Той паразитира върху енергията на човешката форма, която
се създава от шаблоните. Виж втория тип чуждородно съзнание може да паразитира и върху
птици при определено ниво на тяхната лична сила. Благодарение на тази позиция на точката
на светлината при птиците, то възприятието им може да се изравни с човешкото, стига да
се поддържат нейните шаблони за възприемане на света, както правят родителите с новороденото дете. С времето птицата не само ще проговори, но и може да започне да мисли като
човек и дори да приеме човешка форма.
Последните думи ме хвърлиха в ужас, а Сид, виждайки реакцията ми, падна на земята от смях.
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Чувствах, че в съня си се задъхвам в огромно тъмно помещение с много легла. До
мен изникна размита тъмна фигура, която ме викаше с женски глас. Обзе ме силен страх и
някаква сила ме хвърли на едно от леглата, сякаш нещо силно ме притискаше в гърдите и ме
задушаваше. Изведнъж друга сила ме сграбчи и аз потънах някъде. Събудих се в пустинята
заедно със Сид. Той неистово се смееше и бърбореше нещо, но аз не разбирах думите му.
Гласът му беше странен, приличаше на изопачен бебешки глас, който сякаш ечеше някъде
вътре в главата ми. Сид внезапно се завъртя около себе си и каза:
— При теб дойде съзнание от друг свят, за да се запознаете, но ти беше прекалено
слаб за контакт с него, а и тази същност явно нямаше намерение да ти заеме от своята енергия.
— От какъв свят е тази същност? – попитах аз.
—Енергийните нишки са толкова дълги, че даже посредством намерението си човек
не може да стигне до края им, но на тях може да намери най-невъобразими форми на съзнание, всяка от които съществува вътре в своето собствено описание на света. Много съзнания
проявяват интерес към човека и те, както вече ти казах, се нуждаят от пребиваване в близост
до енергийния пашкул на човека, а за някои съзнания това се превръща в своеобразен шаблон.
— Мислех си, че само човека има шаблони.
— Но и птиците могат да говорят!
— Как тези същности влизат в съня на човека? – попитах аз с интерес.
— Повечето от тези съзнания нямат физическо тяло като човешкото и за много от тях
положението на точката на светлината в позиция на съновидение се явява обичайното положение. В същото време определено не може да се каже, че тяхната точка на светлината
прилича на човешката, но понеже достигат с лекота до това нейно положение, те знаят много невъобразими неща за съновиденията и сънищата на човека.
— Също като теб?
— И така може да се каже, – уклончиво отвърна Сид. – Човекът трябва да се научи да
определя какъв вид съзнание присъства в неговото съновидение, но това става на практика и
няма смисъл да ги то обяснявам с думи. Мога само да ти кажа, че от вида на съзнанието,
присъстващо в съновидението на човека, може да зависи съдържанието на съня, тоест съновната програма. А сега обърни внимание на следното: някои видове съзнания съществуват в междинно положение на точката на светлината, между физическото състояние и осъзнатото съновидение на човека. Някои съвременни последователи наричат фиксирането на
точката на светлината в такова положение транс.
— Как се постига тази позиция? – попитах аз.
— За обикновения човек това е практически невъзможно, понеже почти всяко отместване на точката на светлината при него става със скок. Затова, когато човек заспива, той
минава през междинното положение на точката на светлината без да забележи.
— Защо движението на точката на светлината става със скок?
— Защото за сега човек притежава малко осъзнаване за самия себе си в настоящето, а
носи на гърба си огромен товар камъни под формата на шаблони, залепени чрез емоциите за
неговия енергиен пашкул. И още защото човек има инерция на съзнанието. Тези причини
стигат ли ти? – попита Сид през смях.
— Зная, че много съвременни култове практикуват навлизане в състояние на транс,
например някои африкански и индийски традиции.
— За да достигнеш междинното положение на точката на светлината, трябва да контролираш отместването й. Много съвременни последователи достигат това положение чрез
желязна дисциплина и високо осъзнат живот. За да намери междинното положение на точката на светлината, обикновеният човек трябва да прави две взаимно допълващи се упражнения. Те се състоят в намирането на точката между будност и сън. Първото упражнение се
прави в момента на заспиване. Второто – след събуждане. За улесняване на първото упражнение трябва да се съсредоточиш вниманието си в един от енергийните центрове без теменния или върху дишането. За улесняване на второто упражнение, трябва да контролираш
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мускулите си, т.е. след събуждане съзнателно да останеш абсолютно неподвижен. Когато
точката на светлината на човека попадне в междинно положение, той започва да чува различни гласове и звуци. Когато тази точка се задържи в междинното положение, човек
обикновено чувства леки вибрации, преминаващи през тялото му. Ако докато усеща тези
вибрации той стане, неговото тяло ще остане неподвижно, а съзнанието му ще може да се
премества в различни светове, включително и във физическата реалност. Структурата на
всеки от тези светове се намира вътре в човешкото съзнание и се определя предимно от положението на неговата точка на светлината. Някои съвременни последователи наричат този
процес преместване на съзнанието в едно от седемте тела, свързани с енергийните центрове.
— Как да влезем в контакт със същностите от други светове?
— Това може да стане, но е безсмислено за обикновените хора. А когато човек е на
пътя на силата, самият този факт за тях е покана за контакт. Обикновено в контакт с човека
влизат съзнания от светове, близки до физическата реалност – огнените и водните лакиси.
Осъществявайки контакт с човека лакисите понякога могат да се представят за починали
негови роднини, както и за различни духове и даже богове, според вярванията на човека.
— Защо им трябва да мамят човека?
— Не може да се каже, че го мамят. Понеже лакисите са склонни да си играят, то те
по-скоро си играят с човешкото съзнание като с малко дете.
— Водните лакиси живеят във водата, а огнените – в огъня? – попитах аз.
— Не съвсем. Работата е там, че човек усеща и вижда според позицията на точката си
на светлината. Когато огненият лакис докосне човека, по-точно неговия енергиен пашкул,
човек усеща това като докосване на огън. Когато водният лакис докосне човека, по-точно
неговия енергиен пашкул, човек усеща докосване на вода. Тези докосвания се явяват такива,
само от позиция на логиката и човек в последствие може да ги извиква в паметта си във вид
на усещания на тялото си като ключ за отместване на точката на светлината в междинно
положение. Такова неосъзнато действие ще е своеобразен вид инерция на съзнанието, а ако
е осъзнато, ще послужи за настройка на вътрешното намерение. По правило, подвижността
на водата помага на обикновения човек да се настрои към света на водните лакиси, а подвижността на огъня – към света на огнените лакиси.
— Лакисите делят ли се на добри и лоши?
— Колко безкрайна е човешката глупост! – възкликна Сид през смях. – Доброто и
злото съществуват само в човешките понятия, даже в животинския свят ги няма. Тези съзнания просто идват при човека, а какъв урок ще извлече той от това, добър или лош (или
какъв урок ще му се стори срещата с тях), зависи само от него, по-точно от неговия „АЗ”, от
шаблоните и от описанието на света. Още от детството човек на човек му се вменява шаблона за разделяне на съществуващия свят на добър и лош, и по-точно такова разделение не
се явява шаблон, а определящ модел за жизнената програма на човека. Понеже това разделение няма смисъл, хората често влизат в конфликти един с друг, защото един човек може
да счита за добро това, което друго счита за лошо. Аз не случайно ти говоря за доброто и
злото, защото това разделение пречи на човека да вижда света по метода на възприятието.
Когато лакисът идва при човека, по-точно се появява в съзнанието му, поведението му по
отношение на човека е пасивно – това се проследява в много култове и традиции, за които
сме говорили. Обикновено човекът може да общува със същностите само тогава, когато
точката му на светлината се намира в междинно положение, в положение на сън или съновидение. Ако човек помоли за нещо, то лакисът обикновено изпълнява поръчението, считайки го за игра.
— За какво може да бъде помолен лакиса?
— Пари, слава, власт над хората и много други, – отвърна Сид.
— Лакисът взема ли нещо в замяна?
— Много често. За да може лакисът да направи необходимите промени във физическата реалност, той по правило трябва да промени своята енергийна структура и да отмества
точките на светлината и тъмнината на други хора. За тази цел той обикновено взима назаем
от личната сила на човека, понякога взема енергия от емоциите му.
Сид се просна на земята и продължи:

Сън 21
— Как върви следенето на шаблоните? – ме попита Сид, след като се осъзнах.
— Лека-полека, – казах аз, – много ми допада да разглеждам шаблоните на други хора, особено на момичетата.
— Изследването на чужди шаблони е опасно, защото човек може да проникне в съзнанието на друг човек. Тази опитност може да бъде толкова разтърсваща, че човекът да се
откаже от пътя на силата. Още повече, че при изследването на чужди шаблони човек може
да се изкуши да критикува другите или да ги манипулира, с което ще забави напредъка си
по пътя на силата. Ако човек при проучването на чуждите шаблони не изпита шок, то той
може да види някои чужди шаблони без да е загубил човешката си форма. Тогава ще му се
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— Когато човек започне да общува с лакисите, за него пътя на силата сякаш се разделя. Единият път го отдалечава от намерението, защото той го потапя в предметния свят на
физическата реалност, върху който той придобива възможността да влияе с помощта на лакисите. Вторият път води към намерението, но за да го избере човек, е необходимо на практика да се откаже от общуването с лакисите. Изкушението е почти неустоимо за обикновения човек, понеже той много трудно би се отказал от съблазънта да влияе върху физическата реалност с тяхна помощ. Не може да се каже кой от двата пътя е по-правилен. Човек сам
оценява тази правилност в зависимост от нивото на съзнанието си. Ако той стъпи на пътя на
общуване с лакисите и им остане предан цял живот, то той може да получи възможността да
живее в техния свят след смъртта си, тоест лакисите осиновяват съзнанието на човека. Ако
човекът стъпи на пътя на намерението, по-точно остане на него, то той не зависи от никого,
продължава да дебне шаблоните си и да се изчиства от тях. Така има възможност да живее и
след смъртта си във вид на съзнание, свободно от човешка форма, от инерцията и от Аз-а.
За да се случи това, той трябва да се е освободил от тях преди смъртта на тялото.
— Съществуват ли други съзнания във физическия свят, с които човек може да общува?
— Ако питаш за самоосъзнаващи се съзнания, то такива съществуват. Физическият
свят е населен със същества, които са почти незабележими за света на хората. Някои съвременни последователи ги наричат иприти. Съществуват два вида: гули и големи. Гулите са
същества с високо осъзнаване, но ниско ниво на лична сила. Големите – с високо ниво на
лична сила, но с ниско осъзнаване.
— Как става общуването с тях? – попитах аз заинтересован.
— С гулите ти общуваш постоянно, понеже те приличат на хората. Обикновеният
човек на практика не може да различи гуля от останалите хора. Гулите могат да се държат
като хора, макар че техния енергиен пашкул се различава от енергийния пашкул на човека,
основно по това, че той не може да достигне високо ниво на лична сила. По правило гулите
се осъзнават като хора и подобно на човека придобиват много шаблони. Те дори могат да
има деца, да остаряват и умират, както останалите хора.
— Това е невероятно! И как да ги отличим от човека?
— Почти невъзможно е за обикновения човек. Той няма как да го направи, когато гулите сами не знаят, че са гули? – възликна Сид през смях.
Аз не успях точно да уловя причината за неговата веселост, но бях принуден да се
съглася с нея, тъй като темата ми беше непозната.
— Някои съвременни последователи смятат, че единствената разлика между гулите и
хората е техният спокоен и прикрит характер. Но на твое място аз не бих се доверил на тази
разлика, а и това няма значение за твоето развитие. За вървящия по пътя на силата е поценно общуването с големите. Тези същества странят от хората и обикновено се намират в
сянката на света. Обикновеният човек може никога да не ги срещне. Големите обикновено
търсят срещи с хора на силата, желаещи да завладеят част от тяхната сила. Но как да търсиш големите и как да влезеш в контакт с тях, ще ти разкажа, когато си готов за това, а може и никога, – добави Сид през смях.
Реалността на съня се разми и аз се събудих.
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стори, че е загубил вече човешката си форма и това може да го откаже да продължи да работи върху себе си. Именно затова изследването на чужди шаблони е опасна задача за обикновения човек. Успяваш ли да следиш дишането си и да го контролираш?
— Успявам, но не винаги, – отвърнах.
— Шаблонът на храната закрива коремната област, а шаблонът на дишането закрива
гърдите. Сега ще ти разкажа как човек може да се изкъпе в смъртта си чрез контрол върху
дишането си, – каза, Сид със студен глас, от който по тялото ми премина болезнена тръпка.
— За да се изкъпе човек в смъртта, той трябва съзнателно да спре дишането си, –
простичко каза той.
— Колко дълго трябва да го задържи? – попитах аз Сид.
—Толкова дълго, докато човек не погледне смъртта в очите, – добави Сид.
— Тогава човек може да умре? – попитах с треперещ глас.
— Да, може, иначе не би имало смисъл от това упражнение. Т.е. човек, правейки това
упражнение трябва да има намерение да умре, а това е възможно само в случай, когато той
няма никаква надежда да оживее.
Гласът на Сид звучеше страшно и коренно се отличаваше от веселия тон, с който бях
свикнал. Тялото ми странно се тресеше, изпитвах неописуем ужас, въпреки че се намирах в
осъзнато съновидение.
— За да изпълни това упражнение, обикновеният човек трябва да има до себе си опитен човек на силата или лекар, който в случай на смърт би могъл да го върне към живота.
Преди това човек задължително трябва да е направил, макар и веднъж, вертикална и хоризонтална рекапитулация на живота си. Освен това трябва максимално да е отслабил шаблона на храненето. Ако не е изпълнил тези две правила, човек няма смисъл да прави това упражнение.
— Това упражнение е ужасяващо!
— Пътят на силата е опасен. Безсмислено е човек да върви по него, ако не е готов да
умре във всеки един миг. Ако човек върви по този път, извършвайки само безопасни за живота си практики, той ще се движи много бавно или ще стои на едно място.
— Шаблонът на дишането притежава огромна сила, затова, за да го разруши, човек
трябва прецизно да се подготвя. Много съвременни последователи изпълняват това упражнение без задължителната подготовка, поемайки съзнателния риск да умрат и трябва да кажа, че някои от тях умират безвъзвратно.
За да победят шаблона на дишането, те завързват за себе си тежък камък и се хвърлят
във водата. След определено време други последователи ги изваждат от водата и ги връщат
към живота. Но понякога те умират, защото не може да се предвиди колко време може без
да диша конкретния човек, тъй като това зависи от физическото му състояние и опит. В
идеалния случаи, при прецизна подготовка никой не би трябвало да умре.
— Това ми идва в повече, – признах си аз, не мога просто да кажа на друг човек, че
сега ще умра, а той ще трябва да ме съживява. Не знам кой би се съгласил на това.
— Тогава за теб има само един път – да отслабваш шаблона на дишането с помощта
на постоянен контрол върху него и съзнателно да изменяш честотата му в зависимост от
околната обстановка, както вече говорихме. Също така можеш да променяш честотата на
дишане или да го задържаш за известно време. Задържането на дишането за няколко минути
освобождава такова количество енергия, че човек почти веднага чувства обливане с топлина
и туптене в центровете на силата. Енергията, която се освобождава по време на бавно дишане в продължение на няколко часа, може леко да отмести точката на светлината и това
отместване обикновено става в посока към междинното й положение. Енергията, която се
освобождава при максимално дълбоко и често дишане в течение на няколко часа, е способна да локализира и разчупи някои шаблони, т.е. тя е в помощ при прегледа и отмества точката на светлината. Сега разбираш ли каква огромна сила притежава шаблона на дишането?
— Да, поразителна е.
— Ще трябва да се разделим – днес си много емоционален и не мога повече да поддържам осъзнаването ти.
Сънят се стопи и се събудих.
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Намирах се в голям скучен град облян от призрачна слаба светлина. Край мен минаваха сиви хора. Не можех да видя лицата им или може би въобще нямаха такива. Изведнъж
някаква сила ме накара да си задам въпрос:
— Това сън ли е?
Дойде ми вътрешно прозрение и аз с възторг възкликнах:
— Това е сън! Сид, къде си?
Продължих да вървя и да викам Сид. Тогава някой ме хвана за ръката. Погледнах надолу и видях Сид.
— Мислиш ли, че дойдох, защото чух гласа ти? – ме попита той.
— Разбира се, скъсах се от викане, – отвърнах аз.
— Грешиш. Шаблонът на думите си остава шаблон, а шаблоните нямат власт над
мен.
— Е как, нали разговаряш с думи, значи шаблонът на думите е и твой шаблон, – казах аз, доволен, че го хванах в противоречие.
— Не е съвсем така. По-вярно е да се каже, че за да мога да общувам с теб, аз използвам твоят шаблон, – през смях каза Сид.
— А нима можеш да използваш чужди шаблони? – учудих се аз още повече.
— За да използва чужди шаблони, както в моя случай, човек трябва да посвети много
време в изследване на своите и чуждите шаблони. Но това е напълно реално, защото използването на чуждите шаблони, както вече ти казах, дава възможност за манипулация на човека, по-точно на неговото съзнание. Но за твое успокоение ще кажа, че аз не се интересувам
от такива манипулации.
При тези думи тялото ми започна да трепери непокойно. Сид започна да се върти
около себе си, градът помръкна и ние се оказвахме в пустинята.
— Днес ще ти разкажа как обикновения човек може да разчупи шаблона на думите,
за да може да продължи по пътя на силата. Този шаблон обикновено се намира в областта
на гърлото и закрива съответния енергиен център. Без разчупването на този шаблон човек
трудно ще получи стабилно осъзнаване в съновидение, защото гърленият център непосредствено участва в създаването на реалността на съновидението или по-точно, той прожектира
програмата на съня.
— Защо говориш за „разчупване на шаблона”, а не за освобождаване от него?
— Както вече казах, този шаблон най-малко има отношение към човешката форма,
затова обикновеният човек не вижда смисъл да го унищожава. Освен това, човек трябва да
направи най-прецизен вертикален и хоризонтален преглед на всички негови и чужди думи,
произнасяни в различни ситуации и събития и за различни дати. Затова списъците на прегледа, които ти вече завърши, трябва да бъдат минати отново. Бих казал, че съвременният
човек е болен от болестта говорене, защото не знае друг начин на общуване. За да се освободи от словесния шаблон, човек трябва да се подложи на продължителен съзнателен многодневен словесен глад, което обикновения човек в това технократско общество не може да
си позволи. Но ако той се възползва от тази възможност, ще отслаби много други шаблони и
даже може да ги разруши, понеже са свързани с шаблона на думите. Например, ако един
мъж престане да говори, вероятно скоро ще го уволнят от работа, жена му ще го напусне, а
и е възможно да влезе в лудница.
— Да, най-вероятно.
— За да разчупи този шаблон, човек първо трябва да промени начина на произнасяне
на думите. Например, във всички думи да произнася буквата „ш” вместо „с”. За да разчупиш словесния си шаблон, както и при всички останали, ти е нужно високо самоосъзнаване
в настоящия момент чрез контрол и отпускане на лицето. Ако имаш такова високо осъзнаване, трябва сам да внесеш в произношението си допълнителни правила, например днес
след всяка пета дума да правиш пауза 5 секунди, а утре след всяка шеста дума и т.н. От време на време трябва да сменяш правилата, за да не стават част от шаблона. Ти как мислиш, с
какво словесното общуване при хората се отличава от общуването с обучени говорещи птици?
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— Птиците имат по-малък речников запас, – предположих аз.
— Всъщност е доста по-просто. Словесният шаблон се явява за човека жизнено необходим и затова притежава голяма значимост за него. С помощта на този шаблон той може
да изразява емоции, да споделя описанието на света и даже да работи. За птиците това е
просто шаблон без особено значение. Обикновеният човек обикновено отдава прекалено
голямо значение на думите и фразите, затова трябва да се намали тази значимост, тоест да
говори така, както го правят обучените птици. Това се получава с промяна в начина на произнасянето на думите и в нарушаване на правилата – неправилно ударение в думите, използване на неправилни окончания и други, като най-важното е – да не следваш непрекъснато
едно и също правило.
Добър метод за намаляване значимостта на думите е използването на всякакви съкращения, включително изговаряне на първите букви, вместо цялата фраза. Старай се да не
придаваш на думите на други хора значението, което те влагат в тях и в това може да ти
помогне изкуството на сталкинга, което представлява търсене на своите шаблони във всичко, с което се сблъскаш – хора, предмети от заобикалящия свят и даже собствените мисли.
— Другите хора ще ме сметнат за луд, ако започна да говоря така.
— Разбира се, че ще те сметнат, ако го приемеш на сериозно, но пък ще ти е особено
полезно за намаляване на Аз-а. Ако обаче го приемеш на игра, отслабването на словесния
шаблон ще стане много просто, което важи и за всеки друг шаблон, а околните ще сметнат
всичко за глупава шега. Разчупването на словесния шаблон също подтиска инерцията на
съзнанието, която често се проявява като неосъзнати думи и словесни мисли, много подобно на бълнуването. Както вече ти казах, словесните мисли поддържат описанието на света,
следователно с разчупването на словесния шаблон отслабва шаблона на описанието на света.
— Описанието на света се явява шаблон? – удивих се аз, – никога не си ми казвал това.
— Може би не си слушал внимателно? – уклончиво отвърна Сид и продължи: –
Шаблонът на думите е толкова силен, че фиксира възприятието на човека, тъй като той
описва света с думи, които помагат за интерпретацията му. Бих казал, че безмълвното познание, което пронизва този свят, е недостъпно за човека заради словесния шаблон, който се
явява непристъпен щит. Той помага на чуждородното съзнание от първи тип да управлява
човека, тъй като част от човешкото съзнание е чуждородна. Когато човек загуби човешката
си форма, съзнанието му става чисто и празно, умът му остава чист и в него престава да се
отразява ехото на неговите и на чуждите думи. За него те престават да имат значение, губят
значимостта си, защото говоренето става съвсем просто нещо – като да изпие чаша вода или
сякаш някакъв папагал казва това, което той иска да каже.
— Защо думите губят значението си?
— За обикновения човек интерпретацията заема голяма част от описанието на света.
А за човекът на силата, който е загубил човешката си форма, възприятието заема поголямата част от описанието на света, – отвърна Сид.
— Значи описанието на света не се загубва заедно с човешката форма?
— Обикновено не. Интерпретацията се явява част от описанието на света, а както говорихме, при отсъствие на интерпретация човешкото съзнание моментално ще бъде засмукано от Първопричината чрез енергийните нишки. Въпреки че човек може да използва съзнанието на билките, за да вижда света по метода на чистото възприятие.
— Какво разбираш под „чисто”?
— Това значи, че човек възприема света без интерпретации – ни повече, ни по-малко.
— А не е ли използването на съзнанието на билките един вид паразитиране на едно
съзнание върху друго? – попитах аз.
— Не, не е. По-скоро това е съзнателно взаимодействие, защото човек възприема
света през съзнанието на билката, която трябва да се намира в близост или вътре в енергийния му пашкул и този процес обикновено протича без вреда на нито едната страна. Нужно е
само да се намери съзнанието на растение, нужно на конкретния човек. А как да го направиш, вече ти обясних. Сприятели се със съзнанието на билките и открий своето растениеприятел. Съветвам те да опиташ да се сприятелиш със съзнанието на растението шана
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Сънувах, че съм в някакво мазе и изведнъж се появи Сид и започна да размахва ръце
пред лицето ми.
— Събуди се приятелю, това е сън! – завика той, заливайки се от смях и правейки
гримаси.
— Това е сън! – извиках аз и се разсмях с напрегнат, неестествен смях.
— Днес ще ти разкажа подробно за съновната програма, – започна Сид. – Помниш ли
всичко, което съм ти казвал досега за нея?
— Съновната програма се развива в гърления център, може да съдържа мисли и модели на човешките прояви, различни форми на съзнание, различни форми на енергията, –
отговорих аз, без да се замислям, тъй като многократно бях чел записките от сънищата със
Сид, особено касаещите осъзнаването.
— Правилно. Съновната програма не се взима от нищото, а обикновено се задава от
структурата на човешкия енергиен пашкул. Ако той съдържа човешката форма, състояща се
от множество шаблони, то съновната програма ще съдържа главно проявления на шаблоните му.
— А ако човек е загубил човешката форма? – попитах с интерес.
— Тогава по време на съновидение ще възприема енергията на други светове, а не
проявления на шаблоните си, – кротко отвърна Сид, – но докато не приключи изцяло прегледа на живота си, съновиденията му ще бъдат изкривявани от налепите на шаблоните, т.е.
човешкото съзнание ще възприема другите светове вътре в себе си през щитове и шаблони.
Ето защо, колкото по-малко са шаблоните в човека, колкото повече той рекапитулира
всяко събитие, толкова по-ясни стават тези светове. Освобождаването от шаблоните позволява дотолкова да нарасне личната сила, че да отмества точките на светлината и тъмнината
в позииця на възприемане на други светове и колкото е по-голяма личната сила, толкова подълбоки ще бъдат тези пътешествия навътре в съзнанието.
— Ако тези пътешествия стават в съзнанието, то тези светове реални ли са за човека?
– попитах аз.
— Тези светове ще се възприемат толкова реално, колкото и физическата реалност, –
отвърна Сид.
— В тези светове също ли има хора? – попитах предпазливо.
— В съзнанието си можеш да срещнеш друго човешко съзнание само при незначително отместване на точката на светлината и обикновено това е съзнанието на спящи хора, –
отвърна Сид през смях, – но когато точката на светлината се отмести на голямо разстояние,
човек има всички шансове да се срещне с всякакви чуждородни форми на съзнание, но не и
човешки.
— Какъв ще се явява човек в тези светове? – попитах аз.

48
Стр.

(Sceletium tortuosum), структурата на енергийния ти пашкул подхожда идеално за взаимодействие с тази билка.
— Защо Първопричината не засмуква съзнанието на билките? – попитах аз.
— Защото това съзнание се явява дружелюбно спрямо нея и няма шаблони, които изкривяват изначално съвършената структура на енергийните нишки. Затова съзнанието на
човека трябва да пребивава много дълго време без шаблони, докато Първопричината престане да го разпознава като чуждородно. Т.е., от позиция на логиката човешкото съзнание
трябва в някакъв смисъл да деградира, за да стане подобно на съзнанието на новородено.
Бих казал, че с придобиването на Аз-а човек е отправил предизвикателство към Първопричината, интерпретирайки околния свят като предметен и смятайки, че може да унищожава
безразборно съзнанията, които според него са низши. И за да приключа темата по освобождаване от словесния шаблон, ще ти припомня за спринтьора, носещ камъни на гърба си. В
нашия случай камъните са думите, които пречат на човек да достигне чисто възприемане на
заобикалящия го свят. Ще продължим следващия път.
Осъзнаването ми, че това е сън, се стопи и се събудих да запиша съновидението си.
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— Той ще ги възприема от своята позиция на точката на светлината, а за другите в
този свят ще се яви такъв, какъвто е в точката на тъмнината. За да намали влиянието на
шаблоните върху сънуването човек трябва да ги разглежда веднага след събуждане. Такъв
преглед не трябва непременно да съдържа думи и словесни мисли и не отнема много време,
защото човек обикновено не си спомня целия сън.
— Защо човек слабо помни сънищата си? – продължих мисълта му.
— Когато човек заспива, точката му на светлината се отмества в позиция на сън или
съновидение. В новото си положение тя осветява енергийни нишки, които обикновено са
неосветени във физическо състояние. Когато човек се събуди, точката на светлината се
връща в позицията на физическо състояние, предишните енергийните нишки вече не се осветяват и човек бързо забравя съня си. По същата причина човек, когато спи, трудно си
спомня подробности от физическия живот. В съновната програма той може да бъде всеки и
всичко и дори да смята това за съвсем нормално, без да разбира, че сънува.
— Случват ми се такива сънища, – съгласих се аз.
— За да се научим съзнателно да променяме съновната програма трябва да разберем,
че всичките й елементи могат да се променят от други елементи. Тези от тях, които могат да
променят съновната програма трябва непременно да генерират енергия, т.е. да бъдат активни. Други, които могат да бъдат променяни по време на съновната програма може да генерират енергия или не. Трябва да знаеш още, че елементите, които генерират енергия, не винаги могат да бъдат променени в съновидение. Обикновено това е възможно, ако енергийното ниво на променящия, т.е. на активния елемент, е по-високо от енергийното ниво на
променяния, т.е. на пасивния елемент. Често енергия на активен елемент в съновидението се
явява личната сила на някое друго съзнание.
— Обясни ми с пример, – помолих аз.
— При обикновения човек активен елемент в съновната програма обикновено е неговото съзнание, което генерира в съня различни проявления на шаблоните му, за да ги предложи на човека да им обърне внимание и да ги рекапитулира. Ако човек върви по пътя на
силата и има нужното ниво лична сила и осъзнаване, той може мигновено да изчисти този
боклук, за да може да се осъзнава в съня.
— И как става това?
— Ти май забрави, че човек в осъзнато съновидение с лекота достига намерението, –
каза Сид през смях, – т.е. в осъзнато съновидение съзнанието на човека е леко като перце, а
светът на съновиденията е достатъчно флуиден, за да може намерение изречено на глас, да
има силата на закон.
— Ясно! Значи човек трябва да възнамери да премахне излишното от съновиденията
си, – отговорих с възторг.
— Може и така, но по-добре ще е да зададе команда на намерението да абсорбира
енергията на проявлението на този или онзи шаблон. За това е достатъчно човек в съновидение да посочи с ръка към елемент от съновидението и да каже „искам да абсорбирам
енергията”. Словесното изразяване, когато задаваме команда на намерението се явява вспомагателно, но не задължително. Но ако силата на шаблона е по-голяма от личната сила на
човека, той не може да абсорбира енергията му в съновидение.
— Ааа, спомням си аз как погълна една девойка в мое съновидение – значи ограбил
си енергията ми! – казах аз с обвиняващ тон.
— Какво говориш, приятелю, тази енергия не би стигнала и за едно твое осъзнаване,
– каза Сид през смях, – а аз поддържам осъзнаването ти в почти всяко съновидение.
Аз даже не се учудих, че той не реагира с обида на обвинението ми.
— Мога ли да проникна в чужд сън? – попитах аз.
— Да, можеш. Има два начина. Първият е да изследваш шаблоните на човека, докато
съзнанието ти не влезе в съприкосновение с неговото. Но ще ти е нужна голяма лична сила,
защото при такова съприкосновение се отместват точките на светлината и на тъмнината.
Само от тяхната позиция, определяна от съприкосновението, можеш да направиш съзнанието си част от съновната програма на този човек. Вторият начин е по-прост, но е нужно още
по-голяма лична сила. Той се състои в задаване на команда към намерението да попаднеш в
съновната програма на другия човек. Трябва да достигнеш намерението във физическо със-
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тояние, когато си загубил човешката си форма и словесните мисли, или да зададеш команда
към намерението в осъзнато съновидение да премести осъзнаването ти в съня на човека,
чиито шаблони си изследвал.
Осъзнатото ми съновидение изведнъж се прекъсна и може би Сид не успя да довърши изречението си.

Сън 24
Стоях под дъжда, но бях абсолютно сух. Удивявайки се на това, разбрах, че сънувам.
Щом осъзнах това, дъждът се превърна в сиви наклонени нишки, които бързо се движеха
нагоре-надолу. Пред мен се появи Сид и зададе въпрос:
— Мислиш ли, че сивите линии от съня ти наистина са дъжд?
— Възможно е да е проява на някои от шаблоните ми, – предположих аз.
— Да, и даже зная на кой шаблон.
— Кой?
— Можеш сам да го проследиш! – уклончиво и високо отвърна Сид и бързо се завъртя около себе си. Забелязах, че обстановката на съня се смени с пустинна.
— За да имаш повече съновидения, трябва да се научиш да заспиваш по специфичния начин, за който вече ти казах. Голяма роля при такова заспиване играе не само положението на точката на внимание, но и позата на тялото. Като начало трябва да намериш положението на точката на внимание в този енергиен център, който плавно увеличава честотата
на осъзнатите сънища. Най-добре е да заспиваш, концентрирайки се върху този енергиен
център, с чиито шаблон работиш в момента. Когато е шаблона на храненето, точката на
вниманието се позиционира или в пъпния център или в центъра на слънчевия сплит. Когато
е шаблона на дишането, точката на вниманието се позиционира в центъра на гърдите. За
шаблона на думите точката се позиционира в центъра на гърлото. Когато работиш върху Аза, точката на внимание се позиционира в междувеждието и в центъра на темето, когато се
занимаваш с разрушаването на света. А когато се бориш с шаблона на секса – в коренния
център.
Целият път на силата на човека обикновено преминава като пътешествие на вниманието през енергийните центрове. Желателно е обикновения човек да минава през енергийните центрове именно в този ред: центъра на пъпа, центъра на слънчевия сплит, центъра на
гърдите, центъра на гърлото, центъра на междувеждието, центъра на темето и коренния
център. Движението през енергийните центрове задължава човека да се освобождава от
шаблоните, закривани от тях.
— Изключително стройна теория,– казах аз възторжено.
— Да се върнем към позата на тялото на човек в момента на заспиване, която е много
важна за обикновения човек.
— Аз почти винаги заспивам на една страна, – казах аз по инерция.
— Преди да заспиш трябва да легнеш по гръб, с опънати крака, ръцете до тялото и
леко сгънати в лактите, с длани надолу. След това трябва да спреш всички словесни мисли,
т.е. да пребиваваш във вътрешно мълчание. После позиционираш точката на вниманието в
нужния ти енергиен център. Дишането е леко забавено, а дълбочината остава непроменена.
Цялото тяло е максимално отпуснато. Трябва да останеш в това положение, докато не изгубиш усещане за тялото си, оставайки само с усещане за съзнание. След това имаш два начина на действие. Единият начин – продължаваш да изпълняваш това упражнение с цел да
намериш точката между съня и бодърстването, т.е. заповядваш на вътрешното намерение да
премести твоята точка на светлината в междинно положение. Вторият начин е да легнеш на
една страна и да заспиш, при което вероятността да се осъзнаеш в съня се повишава.
— Т.е. преди всяко заспиване трябва да се отпускам и концентрирам върху някой
енергиен център? – попитах аз.
— Да, задължително. Изпълнението на това упражнение се явява настройка на намерението ти да отмести точката ти на светлината в позиция на осъзнато сънуване. Нещо повече, това упражнение е още един начин за проследяване на шаблоните.
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— Как така? – учудих се аз.
— Когато се намираш в такова положение, в съзнанието ти изплуват редица мисли,
които обикновено принадлежат към различни шаблони. Ако определиш към кой шаблон се
отнася една или друга мисъл, то това ще улесни отслабването на този шаблон. Всеки шаблон е многоизмерен, затова трябва да проследиш всяка негова страна и атрибут. Освен това
отпускането на тялото в тази поза сякаш разголва всички шаблони в човешката форма. За да
видиш към коя конкретна част на тялото е привързан този шаблон трябва да определиш
мястото, което не е отпуснато в тялото ти и привлича вниманието ти в отпуснато състояние.
При това трябва да направиш съпоставка между мислите си и това проблемно място. Ако
позиционираш точката на вниманието си в това проблемно място и проследиш хода на мислите си, това още повече ще разголи шаблона. За целта също можеш да използваш техниката на максимално учестено и дълбоко дишане в тази поза на тялото.
— Защо не ми даде тази техника по-рано? – още повече се учудих аз.
— Това упражнение трябва да се изпълнява след известен опит с контрола и отпускането на лицето, както и след поне един хоризонтален и вертикален преглед на живота;
макар че и без тези условия обикновеният човек би могъл да изпълни упражнението, но няма да постигне максимален ефект.
Внезапно Сид се озова до мен и ме удари по дясното рамо. Чух в ушите си силен
грохот, който почти ме оглуши, след което се събудих.

Сън 25
Около половин час изпълнявах отпускането на тялото в поза по гръб, както препоръча Сид. Изведнъж пред очите ми всичко заплува и започнаха да се появяват цветни контрастни образи, на които не обръщах внимание и продължавах да следя дишането си. Имах лек
шум в главата подобен на свирене, примесено с тихи неясни гласове, които ту се усилваха,
ту намаляваха. Неочаквано чух грохотен звук и почувствах, че тялото ми се носи нанякъде с
огромна скорост. Изведнъж осъзнах, че стоя в собствената си стая до своето лежащо по гръб
тяло. Разходих се из стаята, след това преминах през стената, както нееднократно бях правил преди и излязох навън. Усещах в съзнанието си спокойствие и тишина. Улицата, по която се движех, беше светла, макар и нощем и не забелязах как изчезна осъзнаването ми за
самия себе си. Когато то се върна, аз неизвестно защо се оказах в пустинята заедно със Сид.
— Какво ще кажеш да напиша книга за наученото от теб? – попитах го аз.
— На твое място не бих го направил, – отвърна Сид и смешно поклати глава.
— И защо? – попитах учуден, защото мислех, че Сид ще се зарадва знанията му да
станат достъпни за хората.
— Понеже част от съзнанието на човека е чуждородно, а твоята книга ще съдържа
знания, помагащи на човека да се освободи от него, липсът ще нашепва на ухото на четящия, че тази книга е красива лъжа, а автора й е обсебен от желанието за богатство и известност. Мога да те уверя, че много читатели биха те качили на кладата или най-малко ще те
подложат на жестока критика, която впрочем ще е от полза за заличаването на Аз-ът ти.
Обаче не забравяй – първо, ти получаваш думите ми в позиция на сънуване, а ги записваш
във физическо състояние, което предполага, че част от информацията ще бъде изкривена
или загубена, и второ, аз използвам твоя шаблон на изразяване, с който не винаги си служа
точно. Много хора-педанти стриктно ще изследват думите ти, търсейки противоречия и ще
ги намерят по горепосочените причини.
— Мисля, че ти винаги казваш истината, – отвърнах аз.
— И защо? – попита Сид през смях.
— Изпратих в писмо някои от сънищата си на един свой познат, който от много години се занимава с осъзнато сънуване. Според него ти си неорганично съзнание, което винаги казва истината.
— Твоят познат определено мисли, че аз принадлежа към един от световете на лакисите; но трябва да те разочаровам, че аз не съм лакис и не принадлежа към световете, които
са преплетени с човешкия свят. Аз както мога да лъжа, така мога и да казвам истината. Не-
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Например някои хора на силата в Африка, вкарват престъпници в такова състояние, че медицината да ги признае за мъртви, а после ги връщат към живота и те живеят с почти пълна загуба на осъзнаване за себе си.
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съмнено лъжата отслабва съзнанието и го отдалечава от намерението, обаче аз не принадлежа към света, в който съзнанията съществуват по определени закони (например, да се говори само истината).
— Аз изпълнявам почти всичките ти препоръки и виждам, че се развивам. Кои твои
думи са били лъжа?
— Нямах предвид, че съм те лъгал. Исках само да те настроя да се отнасяш много
критично към всяка моя дума, както трябва да се отнасяш и към всяка своя мисъл. Това, че
ти се развиваш, е очевидно, макар че рядко се осъзнаваш в съня без моя помощ. Аз зададох
на своето намерение почти неизпълнима задача: да те задържа на пътя на силата в продължение на много месеци, докато на обикновения човек са му нужни години само да стъпи на
този път. Забележи – никога не съм те молил да ми вярваш, просто ти давах знанията, с помощта на които ти вървеше по пътя си.
— Да, вярно е.
— Написването на книга ще спре твоето развитие и даже ще те върне назад по пътя
ти, понеже ще ти е необходимо да преосмисляш много неща, за да ги напишеш в найразбираем вид.
— Това няма ли да бъде преглед на моите сънища с теб?
— Това ще е преглед, само ако ти не мислиш с думи за своя опит. Но понеже книгата
се състои от думи, ти трябва да опишеш опита си с тях. А вече ти казах, че рекапитулация
чрез думи е безсмислена – тя само обърква и отслабва човека, който напразно изразходва
енергия и емоции.
— Аз ще пусна книгата в малък тираж за своите ученици и други интересуващи се, –
опитах се да се оправдая.
— Не виждам смисъл в това. Първо, ти си прекалено разточителен по отношение на
личната си сила. Тя е толкова малка, че не ти достига да вървиш по пътя си без моя помощ,
а какво остава да водиш и някой друг. Да имаш ученици означава да ги носиш на гърба си,
по-точно с личната си сила. Второ, всичко, което съм ти казвал, е било лично за теб и за
твоя път. Упражненията и описанието на света, които ти давам, подхождат преди всичко за
теб, за твоето описание на света и структурата на твоя енергиен пашкул. Т.е. от огромния
брой пътища на силата, аз се опитвам да избера за теб най-краткия.
— Значи ли това, че дадените упражнения не са подходящи за друг човек, който върви по този път?
— Пак ще са подходящи, но на другия няма да му е толкова лесно, колкото на теб и е
възможно той да се нуждае от допълнителни или съвсем други упражнения, както и от друго описание на света. Изборът е твой – ако ти смяташ, че личната ти сила ще издържи изпитанието на написване на книга, то аз не мога да ти забраня, понеже знанието така или иначе
не е мое. Аз просто превеждам универсалното знание на езика на твоите словесни шаблони
и на твоето описание на света, а това е голямо изпитание за моята лична сила, даже поголямо отколкото да ти я давам назаем, за да се осъзнаваш.
— Колко дълго можеш да ме поддържаш в непрекъснато осъзнаване с личната си сила?
— Трудно ми е да кажа, още повече че не виждам смисъл. Мога да те държа в съновидение много дни, но твоето физическо тяло ще се изтощи. През това време ще е нужна и
твоята лична сила, понеже само моето присъствие в твоята съновна програма като елемент,
генериращ енергия, не е достатъчно, за да поддържаш непрекъснато осъзнаване. Мога да
въведа тялото ти в особено състояние, когато ще си жив, но без пулс и дишане. В такова
състояние човек може да пребивава няколко дни, но това може да нанесе непоправима вреда
на съзнанието му, по-точно на структурата на енергийния му пашкул20.
— Има ли смисъл да ме въвеждаш в такова състояние?
— Ако останеш дори и ден в такова състояние, твоите точки на светлината и тъмнината ще се отместят в нови позиции и ще се фиксират там, след което ти ще бъдеш друг чо-
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век. Ще се преобразува строежа на твоя енергиен пашкул и много от шаблоните ти ще се
разрушат. Съзнанието, възприятието и интерпретацията ти на света ще се променят по найневъобразим начин, т.е. предварително не може да се каже как. Освен това аз съм против
такова продължително отместване на тези точки с помощта на външна сила, защото това
забавя развитието. По пътя на силата човек трябва да постига всичко сам. Само така той
може да възпита съзнанието си и да достигне потапяне в намерението.
Пустинята постепенно изчезна и се събудих.

Сън 26
Наложи ми се да се движа отстрани на улицата, защото по нея вървяха много хора.
Аз спрях и се опрях до стената. Почувствах, че стената се огъва под тежестта ми и осъзнах,
че това е сън. Започнах да викам Сид и усетих, че някой ме хвана за ръката – беше той.
— Успяваш ли да практикуваш позата за вътрешното намерение?
— Много ми е трудно, понеже за да задържа тялото си в такава поза трябва да напрегна почти всички мускули, особено на корема и краката.
— Да, така и трябва, – съгласи се Сид, – добре е, че си в отлична форма, иначе за подобна подготовка щяха да ти бъдат нужни много месеци. Опитай да вземеш позата сега.
Опитах да седна във въздуха като на стол и да сгъна ръцете си така, както ми беше
описал Сид. С учудване установих, че го направих много лесно.
— Много е лесно, – казах аз.
— Да, ти успя. Сега опитай да се изправиш, опирайки се с ръце на пространството
под тях.
Аз натиснах с ръце във въздуха и усетих, че под тях има някаква невидима твърда
среда. Когато се опитах няколко пъти да се отблъсна с ръце от нея, успях.
— Успях! – извиках високо.
— Разбира се, че се получи, – потвърди Сид и добави, – сега, за да бъде упражнението ти цялостно, е необходимо да го изпълниш не само в съновидението, но и в реалността.
— Мисля, че няма да мога да се отблъсна във физическото тяло.
— Не мисли и остави това на намерението. Възнамерявай да полетиш и виж какво ще
стане, – окуражаващо каза Сид. – Трябва да продължаваш да укрепваш физическото си тяло, за да си в добра форма. Това ще ти помогне правилно да заемаш позата на упражнението
и правилно да го изпълняваш. Обърни внимание, че по време на изпълнение на упражнението всички мускули на тялото, освен на лицето, са максимално напрегнати. Във физическо
състояние ти трябва да задържиш изходната поза колкото можеш по-дълго и едва след това
да се отблъснеш с ръце. Най-добре е когато го изпълняваш във физическо състояние да задържаш дишането и погледа ти да е неподвижно фиксиран без мигане. Дишането и погледът оказват най-непосредствено въздействие върху намерението.
— По какъв начин погледът има пряко въздействие? – уточних аз.
— Един много мощен шаблон в човека, свързан по някакъв начин с Аз-а, това е шаблонът на мигането с очи – отвърна Сид.
— Нима човек може и да не мига? – учудих се аз – Та дори животните го правят.
— Значение има не това, което правиш, а как го правиш и какви процеси протичат в
енергийния ти пашкул. Обърни внимание на това – то е ключ към вътрешното намерение и
към освобождаване от шаблоните. Човек може да не мига дълго време, но шаблонът всячески ще противодейства, понеже неподвижният поглед без мигане разчупва този шаблон и по
някакъв начин отслабва Аз-а.
— По какъв начин неподвижният поглед отслабва Аз-а?
— За съжаление нямам подходящи думи да ти го опиша. Достатъчно ти е да знаеш,
че Аз-ът и мигането са взаимосвързани. За да можеш да издържаш дълго време без да мигаш, може да правиш едно лесно упражнение. За целта на бял фон трябва да нарисуваш черна точка с размера на върха на палеца, да седнеш на 2 метра от нея, напълно да отпуснеш
лицето си и да гледаш в тази точка, докато не потекат сълзи от очите ти. Ако се появи желание да мигнеш, трябва още повече да отпуснеш мускулите на лицето си и тогава желанието

Сън 27
Сънувах, че се намирам до дома си и разговарям с някакви хора.
—Това е сън! – чух гласа на Сид.
—Това е сън, – по инерция отвърнах аз.
— Опитай се да погълнеш енергията на проявите на своите шаблони, – предложи
Сид, посочвайки стоящите до мен хора.
— Как да го направя?
Сид посочи с дясната си ръка единия мъж и силно извика фразата „поглъщам енергия”, след което мъжът сякаш се освети отвътре и изтече към ръката на Сид под формата на
жълтеникава мъгла.
— Поглъщам енергия! – викнах аз, посочвайки с ръка девойката до мен. Тялото й няколко пъти премигна и почти мигновено изтече в ръката ми.
— Така е добре, – каза Сид доволно и продължи:
— Днес ще ти разкажа как да разрушиш шаблона на описанието на света. Този шаблон се състои от две части: непрекъснато описание на света и дискретно описание на света.
Обикновено първото се свързва с интерпретацията, а второто – с възприятието ни за света.
— Обясни ми с пример, – помолих аз.
— В ежедневието съзнанието на човек описва заобикалящия свят във вид на устойчиви образи, които винаги са по местата си и изглеждат подобни един на друг. Бих казал, че
светът се интерпретира от тях като непрекъснат и устойчив. В съня, обаче, светът е флуиден, отчасти поради това, че се носи по потока на намерението, за това съставните елементи
на този свят могат да се променят във всеки миг. Знаейки това, човек трябва да постигне
дискретно описание на физическата реалност, т.е. да възприема света като носещ се по потока на намерението. Някои съвременни последователи наричат това „преобръщане на света”.
— А защо правят това?
— Както вече ти казах, намерението във физическия свят се намира на повърхността
на света, затова то е трудно достижимо. Светът на съновиденията достига до повърхността
на света и затова намерението там е лесно достижимо. Когато човек преобръща света в съзнанието си, за него е без значение къде се намира намерението, понеже възприятието му се
променя по такъв начин, че физическата реалност става подобна на съновната реалност.
— Не съм сигурен, че те разбирам, – признах си аз.
— За сега личната ти сила не е достатъчна, за да ме разбереш, но когато преобърнеш
света в съзнанието си, всичко ще се опрости. Когато човек преобръща света, шаблонът на
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леко ще намалее. Следващия път използвай бяла точка върху черен фон и така ги редувай.
Това упражнение отслабва Аз-а, допълвайки техниките, които съм ти давал.
— Шаблонът на мигането свързан ли е с други шаблони? – попитах аз.
— Както вече казах този шаблон е свързан с Аз-а. Освен това, той е свързан с описанието на света. Един от проблемите на обикновения човек е, че неговото описание е което
се вижда с отворени очи и се описва с думи. За шаблона на думите ще ти разкажа понататък. Обаче, за да намалиш влиянието на очите върху описанието на света, трябва да ги
затвориш и да не ги отваряш дотогава, докато не ти се появи вътрешно зрение; т.е. трябва да
зададеш команда на намерението да виждаш със затворени очи.
— Мисля, че не бих могъл да живея със затворени очи.
— Не е нужно да правиш точно това, което ти казах. Необходимо е само да затвориш
очи за известно време, настройвайки намерението си на вътрешно виждане. Затваряйки очите си с такова намерение човек може да види това, което никога не е виждал и да чуе това,
което никога не е чувал.
Сид внезапно седна така, както при изпълнение на упражнението за вътрешно намерение, направи движението с ръце и излетя към небето, превръщайки се в точка. Отгоре се
чу грохот. Няколко човека заедно с мен вдигнаха глави нагоре. Тогава усетих, че се събуждам.
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описанието на света се разрушава и човекът вече не дели заобикалящия го свят на реален и
съновен, понеже светът за него става цялостен. При такова преобръщане точките на светлината и на тъмнината заемат нови позиции.
— Какво точно трябва да правя, за да постигна това?
— Като начало трябва да се научиш да възприемаш физическия свят като съновния
свят. Описанието на света на човека е шаблон, който закрива предимно теменния център,
където се намира чуждородното съзнание, което променя възприятието на човека. Този
шаблон може да закрива и малка част от центъра на междувеждието. Бих казал, че чуждородното съзнание поддържа описанието на света непрекъснато чрез мислите в съзнанието
на човека, затова човек винаги се старае съзнанието му да е заето с нещо. На обикновения
човек му е много трудно дълго време да пребивава в състояние без мисли, защото мислите
на липса винаги го изкарват от това състояние, защото именно в такова състояние на вътрешен покой той е способен да осъществи преобръщането на света. На човек му е по-лесно
няколко часа да гледа телевизия, да работи на компютър или подобна дейност, отколкото да
прекара няколко минути в състояние на вътрешно мълчание.
— Да, така е, – съгласих се аз, – освен това в някои книги съм чел и изказвания за
опасността от медитиране.
— Под медитация някои съвременни последователи разбират позициониране на точката на вниманието в определена област. Такова действие обикновено помага за задържане
на съзнанието в състояние на отсъствие на мисли, но това е само помощ, а не самото действие, – каза Сид със сериозен тон.
— Значи ли, че състоянието на отсъствие на мисли означава отсъствие на концентрация като такава? – учудих се аз.
— Да, точно така. Това състояние може да се постигне лесно само при отсъствие на
точката на вниманието. По-точно тя може да съществува, но само в това място на съзнанието, където у обикновения човек се намират мислите в този момент, – отвърна Сид.
— Как може да се позиционира точката на вниманието вътре в съзнанието? – още
повече се учудих аз.
— Където и да я поставиш, тя винаги ще е вътре в съзнанието ти, защото както вече
ти казах, заобикалящия те свят, по-точно неговата структура, се намират вътре в съзнанието
ти. Мисълта обикновено принадлежи на някой от шаблоните. Ти вече знаеш как да съпоставяш мястото, в което се намира шаблона с принадлежащите му мисли.
— Има ли упражнения за разрушаване на описанието на света?
— Основното упражнение е винаги да влизаш в състояние на отсъствие на мисли, т.е.
колкото може по-дълго време да прекарваш във вътрешно мълчание, независимо от това
какво правиш. Това се постига само при високо ниво на осъзнаване на самия себе си. Тук
може да ти е от помощ тестването на реалността, макар че това е малко нелогично. Има още
едно добро упражнение, което се прави с крачки. Когато вървиш по пътя, трябва да затвориш очи и да продължиш да вървиш без да мислиш за нищо. После отваряш очи и още толкова време продължаваш да вървиш с отворени очи и с празно от мисли съзнание. В началото можеш наум да броиш крачките си, например до десет, например десет крачки с отворени очи – десет със затворени. Обръщам ти внимание, че когато вървиш с отворени очи,
трябва да се стараеш да не мигаш. След време спираш мисленото броене и само приблизително следиш интервалите да са равни, като колкото те са по-продължителни, толкова упражнението е по-ефективно. След още известно време, когато свикнеш достатъчно добре да
изравняваш и да удължаваш интервалите с отворени и затворени очи, можеш да замениш
броенето на крачките с вътрешно мълчание или да произнасяш наум фразата „това е сън”,
т.е. да запълниш съзнанието си с нея.
Осъзнаването на съновидението се прекрати и аз се събудих.

Сън 28
В съня си бях на брега на някаква река, където се разхождаха много девойки. Опитвах се да заговоря една от тях, докато изведнъж всички момичета се събраха около мен и
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започнаха да викат. Неочаквано нещо издърпа тялото ми и притъмня. Аз се събудих в пустинята до Сид и от само себе си осъзнах, че това е сън.
— Май често ти се присънват момичета? – попита ме Сид.
— Да, доста често, – потвърдих аз.
— Това е проява на шаблона на секса, който е много силен у обикновения човек. Този шаблон закрива коренния. За да го разчупиш, трябва да правиш секс само с един човек и
само тогава, когато ти искаш, а не по разписание. Забележи, че у обикновения човек количеството на личната сила се определя от количеството на сексуалното му влечение. Течността, която отделя мъжа по време на секс е три вида: първа, втора и трета. Първата течност се отделя, когато мъжът започне да се възбужда, втората – когато достигне максимална
възбуда и третата – след максималната възбуда. Първата и третата течност се състоят от
енергията на света на огнените лакиси, а втората – от енергията на света на водните лакиси.
Обикновеният човек нарича втората течност семенна.
Енергията на водните лакиси е най-силната енергия, с помощта на която човек може
да постигне осъзнаване в съня. Енергията на огнените лакиси е най-силната енергия, с помощта на която човек може да повдигне осъзнаването на живота си.
— Нима тези осъзнавания не са едно и също нещо? – учудих се аз.
— Не са, докато човекът не осъществи преобръщането на света в собственото си съзнание, за което ти говорих. На практика мъжът няма начин да съхрани първата и третата
течност, но има лесен начин да съхрани втората, т.е онази, с помощта на която може да се
размножава.
— Ако мъжът прави секс само толкова, колкото иска, няма ли това да го отслаби? –
прекъснах го аз.
— Чуждородното съзнание от първи тип съществува предимно за сметка на поглъщане на огнената енергия, затова въздържането от секс прави липса доста по-силен. Когато
мъжът губи първата и третата течност, той губи огнена енергия, а значи отслабва липса.
Разбира се, след секс той донякъде губи и осъзнаване за собствения живот, но за сметка на
това противодейства на липса.
— По време на секс и момичето отделя течност. Тя съдържа ли енергия?
— Да, съдържа. Момичето отделя две течности – първа и втора. Първата течност се
отделя, когато възбудата започва и съдържа енергия от света на водните лакиси. Втората се
отделя при максимална възбуда и съдържа в себе си енергия от света на огнените лакиси.
Така ако мъжът и жената достигнат максимална възбуда едновременно един в друг, те частично възстановяват изхвърлената енергия. Обаче по ред причини си струва мъжът да съхранява своята втора течност и принадлежащата й енергия от света на водните лакиси. За
целта в момента на максимална възбуда той трябва колкото може по-силно да напрегне
мускулите на таза, корема, основата на гръбначния стълб и перимеума, като при уриниране.
Напрежението трябва да се задържи до преминаване на максималната възбуда. Освен това
това напрягане позволява на обикновения мъж да получи по-силна наслада.
— Това не е ли вредно за мен?
— Ако половите ти органи са здрави, това ще ти е от полза. Естествено, че ще ти се
наложи от време на време да изхвърляш и втората течност. Например, за мъж на средна възраст това може да е един на десет пъти.
— По какво се различават тези течности у мъжете?
— Първата и третата течности са течни, полупрозрачни и почти без мирис. Втората е
гъста, непрозрачна и има рязък специфичен мирис, – отвърна Сид.
— Има ли още нещо, което трябва да зная за секса?
— При максимална възбуда трябва да държиш точката на вниманието си в областта
на корема. Останалото си е твоя работа, – добави Сид през смях.
— Защо трябва да се съхранява именно водната енергия?
— Защото тя помага за поддържане на осъзнаването в съня. Помниш ли упражнението с въртящите ръце? – попита Сид.
— Да, правя го от време на време.
— То помага за повдигане на енергиите на водните и огнените светове, но предимно
на водната енергия, – завърши Сид.
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— Мисля, че ще ми е доста трудно да се освободя от шаблона на секса.
— И това ще стане някога, ако вървиш в нужната посока, – бяха последните думи на
Сид, след което се събудих.

Сън 29
— Защо човек умира? – внезапно ме по пита Сид.
— Защото Първопричината решава човекът да умре, – отвърнах аз.
— И така може да се каже. Но непосредствената причина, поради която човек умира,
е защото не е видял структурата за програмата за смърт. Както вече ти казах, смъртта никога не причинява вреда на човека от първия път. Тя първо изкъпва човека в себе си, за да го
накара да промени начина си на живот и да се освободи от шаблоните. Помниш ли случая,
когато с намесата си спаси русото момиче и приятеля й от смърт?
— За мен това е много спорно дали я спасих, – отвърнах аз тъжно.
— Това не е очевидно за теб, понеже нивото на твоята лична сила все още е много
ниско, за да видиш и разбереш такива прости неща. Ти спаси живота на тази двойка, а те
може би те смятат за най-големия си враг. За мен тази ситуация е ясна и разбираема пред
вид голямата ми лична сила, а за теб е понятна наполовина, защото ти не разгледа програмата за смъртта на това момиче, но измами нейната смърт като се хвърли да спасяваш не
нея, а приятеля й.
— Ти каза, че смъртта заплашва преди всичко него, – учудих се аз.
— Това беше уловка, за да отхвърлиш съмненията си. Смъртта изпращаше много
знаци и на двамата и се приготви да нанесе сериозния удар съгласно своята програма, но ти
с минимални загуби го пое върху себе си, – отвърна Сид през смях.
— Да, едва не ме пребиха, – казах аз и се опитах да се засмея, което, да си призная,
излезе доста неуспешно.
— Русокосото момиче и приятелят й трябваше да се изкъпят в смъртта, но личната
им сила не беше достатъчна, за да приемат това знание и да останат живи. Тя е пълна с шаблони, част от които са шаблоните на майка й. Той е пълен с шаблони, част от които са шаблоните на баща му. При обикновените хора винаги е така, освен това често те носят в себе
си болести и умират именно от такива шаблони. Тя, както и майка й, благодарение на своите шаблони, описание на света и жизнена програма няма да успее да живее до края с един
мъж, защото в нея е заложена самотността на майка й, което е станало част от енергийния
пашкул и на дъщерята. Той, както и баща му, благодарение на своите шаблони, описание на
света и жизнена програма няма да може да обича само едно момиче, понеже в него е заложено презрение към тях. Само отместване на точката на тъмнината може да промени такава
ситуация, по-точно промяна на жизнената програма.
— Колко са различни, – възкликнах аз.
— Въпреки това те са живи, – добави Сид.
— Как и откъде се появява програмата на смъртта?
— Тази програма се създава за всеки човек от външното намерение и се определя само от строежа на енергийния пашкул на конкретния човек. Т.е. може да се каже, че от това
какви шаблони има човека понастоящем в своя енергиен пашкул зависи структурата на неговата програма на смъртта, също както от структурата на енергийния пашкул зависи структурата на програмата на живота и на съня.
— Някак може ли да се избегне тази програма? – предпазливо запитах аз.
— Единственият начин е – освобождаване от шаблоните и увеличаване на осъзнаването за собствения живот – друг начин за обикновения човек не съществува. Още може да
се намесиш и в чужда програма на смъртта, както направи ти, при което можеш или да умреш, или да се изкъпеш в смъртта. В онзи ден теб едва не те осакатиха и дори едва не те уби
един от компанията на момичето, но ти не знаеш това, затова за теб този опит не беше изкъпване в смъртта, което се случва крайно рядко. Безкрайното чувство към нея и пълната
безстрастност се превърнаха в твоите щитове срещу смъртта. Ако беше емоционален, ти не
би имал никаква възможност да спасиш не само тях, но и себе си. Т.е. опитвайки се да се
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намесиш в чужда програма на смъртта, едновременно с това изпитвайки различни емоции,
човекът може да бъде проследен от смъртта и унищожен.
— Мисля че преувеличаваш; аз просто подарих значка на Кристина и малко се поскарах с приятеля й, – отвърнах аз.
— Не се самозалъгвай. Някога, когато твоята лична сила стане достатъчна, ти ще
направиш преглед на това събитие и сам ще видиш колко близко си бил до смъртта. Т.е. ти
ще получиш възможността да видиш не само скритите страни на станалото, но и събитията,
които биха могли да се случат, ако не се беше намесил.
— Как е възможно да видиш това, което би могло да стане, но не е станало?
— Работата е там, че в структурата на света времето като такова не съществува и бих
казал, че минало, настояще и бъдеще се преплитат помежду си; при това се преплитат толкова близко, че някои съвременни последователи искрено смятат, че те съществуват едновременно, обаче те имат различни енергийни нишки, както и различните енергийни нишки
принадлежат на различни тела на енергийните центрове в човека. Дълбочината на прегледа
може да бъде толкова колосална, че човек може не само да преживее отново събитието на
шаблона, но и да проследи до какви последствия биха могли да доведат събитията от шаблона, ако човекът нарочно го избегне. Само когато се достигне такава дълбочина на прегледа, изискваща огромна лична сила, можем да кажем, че прегледът на събитието е бил пълен.
Главното е да не се измислят последствия, а да се видят с енергийния пашкул. Логично
погледнато по време на прегледа точката на светлината се отмества и на повърхността излизат не само шаблоните, но и се променя възприятието за света, понеже енергийните нишки
се осветяват от нея в нейните нови позиции. В твоя случай мога категорично да кажа, че ако
ти не се беше намесил, може би днес тази двойка би била мъртва или някой от тях – сериозно засегнат, защото те са пренебрегвали знаците на смъртта в живота си и не са се опитали да изменят неговия поток, – завърши Сид студено.
— Плашиш ме, – казах аз тъжно, – надявам се, че Кристина повече не я грози смърт.
— Както ти казах, смъртта постоянно преследва човека и е непреклонна. Затова ти
само временно си я принудил да остави на мира русокосото момиче и приятеля му, т.е. точката на тъмнината на момичето се е преместила в позиция на изчакване на смъртта. Разбираш ли какво значи това?
— Може би съм я спасил от смърт, макар че сам не вярвам в това.
— Не, с постъпката си ти отмести точката на тъмнината за момичето и приятеля му.
Т.е. ти се превърна в онази сила, която изкриви програмата на външното намерение на Първопричината, която беше команда към смъртта да издебне и унищожи момичето и приятеля
му, – каза Сид студено.
— Говориш страшни неща, – възкликнах с ужас.
— С постъпката си ти им направи голямо добро, дори повече, отколкото си мислиш.
Когато отмести точките им на тъмнината, заставайки между тях и смъртта, русокосото момиче и приятелят й претърпяха безвъзвратна промяна, макар че поради слабото осъзнаване
на собствения си живот едва ли са го забелязали. Логично погледнато отеместването на точката им на тъмнината по някакъв начин е нарушил сходството на жизнената програма на
всеки от тях с жизнената програма на родителите им, макар че това можеше и да не стане.
— Защо наричаш Кристина русокосото момиче, а не по име?
— Човешкият навик да давате на всичко имена вероятно е забавна игра, но на мен тя
не ми е интересна. Да се дават имена, да се именуват събития и предмети – това е шаблон,
който поддържа шаблона на думите. В случая шаблонът на името на човека е шаблон от
родителите и той виси на шията му цял живот. Шаблонът на името на човека е тясно свързан с Аз-а, ето защо обикновено човек се обижда, когато другите забравят името му или го
наричат с друго име.
— Да, така е.
— Щом си разбрал това, време е да изтриеш името си с дясната си ръка и да напишеш нова фраза, например: „това е сън”, – каза Сид през смях, който малко ме отпусна.
— Защо смъртта заплашваше Кристина точно тогава? – предпазливо попитах аз.
— При повишено осъзнаване обикновеният човек може да забелязва около себе си
събития, недостъпни за другите. Такива събития могат да са част от програмата на смъртта.
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Ако човекът възприеме информацията, която смъртта му предава чрез тях, то той определено ще улови известна част от програмата на смъртта. Тя през цялото време предупреждава
човека за приближаването си с такива прояви, наричани от някои съвременни последователи „знаците на смъртта”. Съзнанието на човека се хваща за големите събития от околния
свят и оставя в сянка онези незначителни събития, които много често се явяват знаци. Освен
това е нужна огромна лична сила за интерпретация на знаците.
— Как да се научим да разпознаваме знаците?
— Много отдавна живял един звездоброец. Той бил много мъдър и за всичко гледал
през своя телескоп. Веднъж той погледнал към звездите и видял, че в града, в който живее,
след няколко дни ще дойде силен самум21. Отишъл той при падишаха и му разказал за това,
като му предложил поданиците му да си укрепят домовете. Падишахът му отвърнал със
смях, че в града вече няколко месеца времето е хубаво и няма никакви изгледи за самум.
Звездоброецът разказал за това на гражданите, но и те му се присмели. Тогава той и учениците му, които му вярвали, решили да укрепят своите домове. Няколко дни те работили от
сутрин до вечер. Когато свършили, звездоброецът отново погледнал през телескопа и видял,
че след пустинния самум следва и наводнение от силни западни дъждове, но било късно да
се подготвят и за него. Самумът дошъл, както предсказал звездоброецът. Разрушени били
много къщи, включително и двореца на падишаха. Невредими останали само домовете на
звездоброеца и на учениците му. Когато след самума дошло и наводнението, звездоброецът
и учениците му се спасили на покривите на домовете си, но самите им домове били напълно
пометени. Ако той се беше откъснал от работата по укрепяването на дома си срещу самума
и беше погледнал звездите, то щеше да се подготви много по-отрано не само за самума, но и
за наводнението и тогава неговия дом и на учениците му не биха пострадали.
— Какво означава тази история? – попитах аз с интерес.
— Ти трябва сам да си извлечеш поука, – отвърна Сид уклончиво.
— Добре, – съгласих се, макар и неохотно.
— Трябва да подчиниш своето внимание на волята си. Ако русокосото момиче беше
направило това своевременно, може би смъртта нямаше да дойде за нея в онзи ден. Първата
крачка по този път е борбата с излишествата, за която ти разказах. Втората крачка е постоянно да наблюдаваш всички събития, ставащи край теб, като отделяш еднакво внимание на
всяко едно от тях. Даже човек да разговаря с някого или да върши някаква работа, той трябва да наблюдава заобикалящия го свят. Точно когато човек е увлечен от някаква работа или
е фиксирал вниманието си в нещо, смъртта му изпраща събития под формата на знаци, сякаш проверява неговата бдителност. Понякога се случва дори събития, които са част от
програмата на смъртта, да стават много близо до човека, а той не ги забелязва, понеже липсът превключва вниманието му към нещо друго, като го отвлича от знанието за смъртта.
Как мислиш, какво става с точките на светлината и тъмнината, когато човек умира?
— Ти каза, че се отместват, – отвърнах аз.
— Когато човек умира, тези точки не просто се отместват, те се сливат помежду си и
изчезват. Когато това стане, съзнанието на човека бива засмукано от Първопричината чрез
енергийните нишки. За да може в момента на смъртта те да се отместят в позицията на
смъртта, е нужно колосално количество енергия. Запасът на тази енергия се съхранява в
седемте енергийни центрове на енергийния пашкул. Т.е. всеки център съдържа известно
количество енергия, нужно за това отместване. Някои съвременни последователи смятат, че
енергиите на отделните канали малко се различават.
— Нима не програмата на външното намерение отмества точката на тъмнината, както ми беше казал?
— В този случай обикновено не. В момента на създаването на енергийния пашкул,
Първопричината внася в енергийните канали и заключва там количество енергия, нужно за
отместването на точките в позицията на смъртта. Обикновеният човек практически не може
да използва тези енергии без специални напреднали практики. Обаче човекът може да извлече и използва от всеки енергиен център съвсем малко количество заключена енергия.
Според съвременните последователи, за да получи достъп до тази енергия, обикновеният
21

Сух и горещ вятър в пустинята, предизвикващ пясъчни вихри.

Сън 30
Осъзнах се в съня, когато почувствах, че някаква сила ме лашка в различни посоки.
— Привет, Вадим, това е сън! – чух аз познатия глас.
— Това е сън, – повторих аз.
— Искам да ти покажа нещо в твоята съновна програма, което самият аз не мога да
разбера, – каза загадъчно Сид.
— Какво е то? – попитах аз.
— Погледни към повърхността под краката си, – нареди той.
Погледнах надолу и видях странни разноцветни камъчета, които покриваха цялата
пустиня в съня ми.
— Цветни камъчета, – казах аз. – Мисля, че съм виждал такива веднъж в съня си.
— Седни във въздуха, както съм те учил и се отблъсни с ръце, за да излетиш нагоре и
да погледнеш тази картина отвисоко, – каза Сид възторжено.
Направих, каквото ми каза и веднага излетях в небето. Картината, съставена от малки
камъчета, порази въображението ми. Това беше познатия ми образ на Кристина, като поголямата част се заемаше от косите й, но с тъмен цвят.
— Това е Кристина! – казах аз.
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човек трябва да съживи цветето на дадения енергиен център. Те наричат този процес отключване на енергийния център. Както вече казах, когато човек отключва пъпния център,
той получава възможност да заповядва на вътрешното намерение, а когато отключи и центъра на слънчевия сплит, той може да заповядва и на външното намерение. Може да се каже, че всеки център съдържа енергия, свойствена за един или друг свят на лакисите, близък
до света на физическата реалност. Както се досещаш, техните светове са седем. Но поради
недостатъчната ти лична сила няма смисъл да ти разказвам за тях, достатъчно е да знаеш за
двата – водния и огнения. Енергията на огнения свят е заключена в коренния център. Когато
този център се отключи, енергията ще изпълни енергийния ти пашкул и ти ще достигнеш
невероятно осъзнаване за своя живот. Енергията на водния свят е заключена в пъпния ти
център. Когато се отключи тази ключалка, ти не само ще можеш да заповядваш на вътрешното намерение, но и ще достигнеш невероятно осъзнаване в сънуването. Но внимавай – от
огромно значение е преди да отключиш ключалките, да се освободиш от шаблоните, които
затварят тези енергийни центове. Ако ключалката на енергийния център бъде отворена и
там има шаблон, то този шаблон ще погълне огромното количество отделена енергия, което
ще доведе до появата на излишъците, присъщи за този център. Шаблонът ще се усили толкова много, че може да запълни цялото съзнание на човека.
— Как се отключват тези ключалки? – попитах с интерес.
— За да отключиш ключалката на енергийния център трябва да разчупиш и по възможност да премахнеш шаблона, който закрива този център. Освен това трябва да изкъпеш
своя енергиен център в свободната си енергия. За целта точката на вниманието ти трябва да
се намира продължително време в дадения център. Когато свободната ти енергия в точката
на вниманието стане достатъчна, за да се изкъпе в нея енергийния ти център, то ключалката
му се открехва и енергията от енергийния център се излива в енергийния пашкул. Сега,
трябва да знаеш, че упражнението за достигане на вътрешното намерение, по-точно тази
част, която се изпълнява с физическото тяло под формата на задържане на тялото в седнало
положение, както ти описах, може да отключи едновременно всички ключалки на енергийните канали!
Изведнъж Сид започна да се надува, докато не се превърна в балона, който веднъж
вече ми демонстрира. Вътре в балона, сякаш на една вертикална линия се намираха закръглени образувания от голям брой нишки, напомнящи по форма на шапката на гъба. Централното образувание имаше жълтеникав оттенък и се открояваше всред останалите. Найдолното образувание изведнъж започна да прелива в нюанси на червеното. Цветът на линията, от която се състоеше долната част на балона, започна да потъмнява и от оранжев стана
почти червен. Това беше последното, което видях преди да се събудя.
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— Тя е русокосо момиче, как я позна? – престорено се учуди Сид.
— Несъмнено, портретът е далеч от оригинала, но очите й са очертани с камъчетата
много подробно и аз познах тях, макар че цветът на косите е друг, – отвърнах аз.
— Трябва да продължиш да разчупваш шаблоните си и затова ще ти помогне техниката за разрушаване на реалността, – каза загадъчно Сид.
— Каква е тя? – попитах с интерес.
— Тя се състои от три части:
1.
извършване на постъпки, противоположни на шаблоните;
2.
извършване на постъпки, противоположни на очакванията на другите за теб;
3.
търсене на ситуации, провокиращи у теб появата на емоции, в които трябва да
останеш невъзмутим.
— Доста странна техника, – признах аз.
— Ти срещаш ли се с някое момиче, обичаш ли я? – попита ме Сид.
— Ако питаш за Наташа, мисля, че тя ме обича, а на мен тя доста ми харесва и много
бих искал да я обичам, – отвърнах аз с тъга в гласа.
— Обичаш ли някое друго момиче? – пак попита Сид.
— Може би Кристина, защото като я срещна, винаги започвам да дишам учестено, –
признах аз.
— Защо не се срещаш с нея? – попита Сид.
— Тя не иска да бъде с мен.
— Ти направи ли всичко, за да промени тя решението си? – не се отказа Сид.
— Да, на няколко пъти се опитах да постигна това, може би недостатъчно решително, понеже не обичам да се натрапвам на другите, – оправдах се аз, – освен това смятам, че
тя е много нещастна, а струва ми се появата ми я прави още по-нещастна и усложнява живота й.
— Трябва да ти кажа, че ти си много слаб и тази житейска ситуация е своеобразна
ключалка. Ако не я отключиш, т. е. не разрешиш тази ситуация на шаблона си, няма да можеш да продължиш по пътя на силата. Ти трябва да търсиш среща с това момиче дотогава,
докато изчезнат емоциите ти, – добави Сид студено.
— А ако се опитвам да се срещна с нея и нищо не стане? – уточних аз.
— Доволен ли си от нивото ти на развитие? – отвърна Сид на въпроса с въпрос.
— Не, искам да продължавам да се развивам.
— Тогава трябва да се опиташ да се срещнеш с нея, иначе спираш дотук, – добави
Сид със същия студен тон. След тези думи се почувствах много слаб: от една страна не разбирах по какъв начин тази ситуация може да забави развитието ми и от друга страна не исках повече да се срещам с това момиче. Ние си бяхме чужди и аз едва я познавах. Може би
причина за чувствата ми беше нейната външна привлекателност за мен, защото дори не знаех каква е по характер. Освен това Наташа много ми харесваше и не си представях да се
срещам с друга. В същото време ми се случи нещо странно – почувствах присъствието на
Кристина, макар че гледах в друга посока и го разказах на Сид.
— Какво почувства? – попита Сид с интерес.
— Сякаш вътре в гърдите ми се разля странно чувство и по него разбрах, че тя е до
мен, – отвърнах аз.
— Странно, – каза Сид с досада. – Аз мислех, че си обикновен човек, но определено
съм се излъгал от самото начало. Или с други думи: неправилно възприех твоята енергийна
структура и по-точно – може би не ми е стигнала лична сила.
— Какво искаш да кажеш, обясни ми с пример – помолих аз.
— Вярваш ли в прераждането, както някои го наричат? – попита ме Сид с интерес и
сякаш надничайки в устата ми.
— Ако изхождам от това, което ми каза за стягането на съзнанието в енергийните
нишки от Първопричината, то не, – отвърнах аз, – обаче познавам хора, които са ми разказвали странни неща от свои минали животи.
— Прераждането като такова не съществува. Обаче съзнанието на липса съществува
много по-дълго, отколкото може да просъществува съзнанието на човека във физическо
състояние. Липсът, паразитирайки върху съзнанието на човека, поглъща неговия опит,
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главно този, който не е подлаган на прегледа. Когато човек умира, липсът премества своето
съзнание в енергийния пашкул на друг човек, обикновено новородено. При това той напада
човека не сам, а хората, заобикалящи детето, му помагат, понеже изначално енергийния
пашкул е защитен от външно въздействие. Много рядко съзнанието на този човек получава
достъп до опита на съзнанието, върху което е паразитирал липсът преди него, интерпретирайки го като опит от свои минали животи. Понякога липсът може да пренася от съзнание в
съзнание не само човешкия опит, но даже и някои щитове и шаблони!
— Познавах една жена, която изпитваше силен ужас, когато някой докоснеше гърлото й. По време на хипнотичен сеанс тя си спомнила, че в минал живот е била удушена, –
казах аз, но Сид не обърна внимание на думите ми.
— Това не е всичко. Съзнанието на човека може да бъде позиционирано от Първопричината в новия енергиен пашкул, но вече без Аз-а и без шаблоните. Никой не знае защо
става така и това се случва много рядко. Обикновено шансовете за това се увеличават, ако
човек умре с минимално количество шаблони. Може би това става по причини, които Първопричината оставя в тайна от словесното знание, ако може така да се каже. Може да се
окаже, че твоето съзнание живее в нов енергиен пашкул или ще живее за в бъдеще. Същото
може да се каже и за съзнанието на русокосото момиче. Не мога да съм напълно сигурен, но
виждам някои предпоставки за това. По този начин може би пътищата ви са се пресичали
или ще се пресекат на енергийните нишки на миналото или бъдещето. Това е рядко събитие,
което някои съвременни последователи наричат среща на сродни души, а аз го наричам
единение или родство на съзнанията. Може и твоето и нейното съзнание да са части от едно
цяло, но това едва ли е възможно, понеже е почти невероятно. От първата си среща с теб в
твоето осъзнато съновидение забелязах, че съзнанието ти не е обикновено и то дотолкова,
че аз видях в това знака на своята смърт. Именно затова на теб предавам знанията на Вед, но
едва сега започвам да разбирам причината за това. Това мое разбиране е по-скоро от позиция на логиката, а не от позиция на силата. Самият факт, че ти си срещнал сродно съзнание
във физическата реалност е толкова малко вероятен, че ми е трудно да го повярвам! Самата
програма на външното намерение може би е планирала тази среща и аз съм станал неин
свидетел! Не мога да предвидя последствията от тази среща, личната ми сила не достига и
това беше първото нещо в теб, което ме плаши още от момента на първата ни среща! Ти
трябва да направиш своя избор: дали да вървиш в тази посока или да отстъпиш, но така или
иначе за теб е желателно да избягваш всякакъв контакт с това момиче.
— Защо трябва да вървя в тази посока? – попитах аз.
— Човекът на силата винаги върви в посоката, където го чака някакво емоционално
сътресение или дори физическа опасност, щом това ще го приближи към поставената цел, –
отвърна Сид студено.
— Не е ли достатъчно да направя преглед на тази ситуация?
— Прегледът също е необходим, но дадената ситуация най-вероятно не е шаблон,
макар че с времето може да се превърне в такъв.
— Ама че работа, – казах аз по навик.
— Ти ми каза, че пишеш книга? – внезапно попита Сид като подскочи на място.
— Да, пиша, – отвърнах аз, удивен от подскока му.
— Тази книга е шанс за тебе. Ти трябва да я напишеш и да я подариш на русокосото
момиче, – добави Сид.
— Какъв е смисълът? Твоите знания, описани в книгата, са прекалено далечни за нея,
понеже тя живее обикновен живот и аз не искам тя да се уплаши от тях, още повече, че това
за нея ще е натрапване на моята воля.
— Това не е твоя работа, може би това е част от програмата на външното намерение.
Ако аз имах достатъчно лична сила, бих могъл да проследя структурата на програмата на
външното намерение, за да разбера що за сила или съзнание стои в основата му. Може би
знанията, които ти предадох и които тя при желание също ще получи от книгата, по някакъв
начин ще отместят точките на светлината и на тъмнината на това момиче. Под влияние на
това тя ще успее да извърши нещо, което не е правила никога досега. Може би тази нейна
постъпка е много необходима за силата или за съзнанието, програмирало външното намерение, а може би тази постъпка ще е необходима за теб и за нея. Каквото и да направи тя, то
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ще е в рамките на нейната лична сила и ако твоята постъпка се намеси, това може да надхвърли не само твоите, но и най-невероятните очаквания! – възкликна Сид.
— Нима прочетената книга може да отмести точките на светлината и на тъмнината?
— Да, ако не съдържа лъжа или ако авторът е вложил в нея лична сила, – отвърна
той неопределено и аз сякаш не му повярвах напълно.
— Твоите знания, описани в книгата, ще бъдат ли полезни за Кристина или за други
читатели, както са полезни за мен?
— Както вече казах, максималната им полза е за теб, да речем 100%; за друг обикновен човек ефективността ще е по-ниска, примерно 90%. Ако допуснем, че съзнанието на
русокосото момиче и твоето са сродни, ефективността за нея ще е равна на твоята.
— Определено имаш склонност към математиката.
— Аз говоря на езика на твоите шаблони и на шаблоните на Вед. Твоите шаблони
използвам, за да разбереш знанието и за да го преведа във разбираема за теб форма, – отвърна Сид неопределено и със сериозен тон.
Събуждането беше странно – сякаш се спуснах в леглото си от небето, където премина по-голямата част от разговора ни със Сид. Усещанията бяха толкова реални и помислих, че по време на съня тялото ми е било във въздуха близо до тавана на стаята. Записах
целия разговор, продължавайки да се удивлявам на мащаба на картината с лицето на Кристина, която току-що бях видял върху повърхността на съновната пустиня.

Сън 31
— Най-сетне моят приятел отново осъзна съня си сам, – каза Сид и симулира облекчена въздишка.
Аз наистина бях осъзнал съня си лесно и без чужда помощ.
— Днес ще ти разкажа как можеш да използваш шаблоните в своя полза, – започна
Сид.
— Не знаех, че е възможно!
— Разбира се, че знаеше! Спомни си тестването на реалността. Това е своеобразен
шаблон, който помага за осъзнаването ти, а значи за движението ти по пътя на силата. Постоянният контрол на лицето и отпускането на лицевите мускули също е такъв шаблон. Но
сега няма да говорим за тях, а ще ти разкажа за една много лесна техника, която помага на
човека да постигне целта си като използва някои от принципите на шаблоните. С такива
цели човек обикновено отбелязва жизнения си път, но за това по-късно. Някои съвременни
последователи я наричат построяване на реалността. Трябва да си зададеш цел, която искаш
да постигнеш. Каква е твоята цел?
— Дори не зная; може би нямам определени цели.
— Да речем, че ти си обикновен човек, а значи искаш такива предметни дреболии като пари, кариера, сексуално влечение от страна на заобикалящите те момичета и т.н. За
удобство ще вземем като цел издаването на книгата ти, защото това не е просто повишаване
на Аз-а, както е при повечето издаващи автори, а е някакво стъпало в развитието на съзнанието ти, за които говорихме. За да построиш реалността за издаването на книгата ти трябва
да изпълниш няколко правила от техниката за построяване на реалността. Първата стъпка е
отстранено визуализиране в съзнанието си на процеса на отпечатването, издаването и разпространяването на книгата. Достатъчно е да го правиш по няколко минути на ден. Ако искаш да издадеш много книги, визуализирай го, ако е само за тази книга, визуализирай само
за нея, как я издаваш и после, преодолявайки страха си, я подаряваш на русокосото момиче.
Разбира се няма смисъл да се занимаваш с визуализация само за една книга, защото техниката за построяване на реалността се използва само, когато за постигането на целта не ти
достига лична сила или ако все още не знаеш за намерението. Втората стъпка в процеса на
тази визуализация без словесни мисли е изкъпване на своето съзнание в съответните емоции, които би изпитал в момента на постигането на целта. Първо енергията на емоциите ще
зареди твоите визуални образи с лична сила, което ще им позволи да станат егрегор от найпрост вид, за което вече говорихме. Ролята на чуждородното съзнание от втори тип е в това

Сън 32
Осъзнаването, че спя, дойде спонтанно. Стоях на брега на някаква река. Не бих казал,
че съновидението беше контрастно, но в същото време всички негови подробности бяха
абсолютно реални: водата, брега и разхождащите се по брега момичета по бански. Усетих,
че някой ме хвана за ръка, погледнах надолу и видях Сид.
— Как се справяш с упражнението за лицето? – попита Сид.
— Правя го колкото мога, но често забравям.
— Това е така, защото процесът на осъзнаване на собствения си живот при теб е неправилно поставен. Можеш ли да правиш няколко неща едновременно? – попита Сид.
— Да, това е нормално за мен.
— Животът ти е много сложен и трябва да го опростиш, по-точно да опростиш програмата на живота си, – каза Сид загадъчно.
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да поддържа твоя целенасочено създаден шаблон. Егрегорът трябва да поддържа съществуването си за сметка на енергията на емоциите в рамките, в които е създаден, затова той ще
се стреми да постигне поставената му задача, за да съществува. Знай, обаче, че създаденият
егрегор е всичко на всичко част от твоята лична сила и осъзнаване. Не е желателно да визуализираш да бъдеш с конкретен човек, т.е. да предизвикаш сексуалното влечение на този
човек към теб, защото целта не може да е чувства, емоции и съществуването на друг човек,
т.к. това може да е опасно и за двама ви. Освен това такова въздействие може да наруши
твоята жизнена програма, но за нея по-късно. Второ, енергията на емоциите отмества леко
точката на тъмнината в положението на постигнатата цел, т.е. човекът сякаш се опитва да
бъде известно време в това състояние. Изпълняването на тези прости правила постига целта,
която човешкото съзнание си поставя. Обаче трябва да знаеш, че с тази техника не бива да
моделираш няколко цели едновременно, защото това бързо може да изтощи твоята лична
сила.
— Съгласен съм.
— Когато постигнеш целта, трябва не само да прекъснеш визуализацията, но и да
държиш своя шаблон в енергиен глад, докато не се разруши. За целта трябва да се въздържаш от всякакви емоции. Трябва да знаеш, че егрегорът е изключително хитро създание и
ще е готов на всякакви уловки, за да продължи да съществува за сметка на личната ти сила.
В твоя случай това може да стане, когато твоят егрегор започне да ти рисува прекрасни картини за написването и издаването на още и още книги, затова трябва да се самонаблюдаваш
и всячески да прекъсваш такива мисли и емоции, – завърши Сид.
— Ти беше казал, че егрегорът свързва еднакви шаблони на различни хора.
— Да, така е. В твоя случай егрегорът ще предизвиква в нужните хора появата на
същото желание като твоето, т.е. за отпечатването на твоята книга, при което ти дори не е
нужно да ги познаваш, – отвърна Сид.
— Как е възможно с такива подробности да запомням разговорите ни в осъзнатите
ми съновидения?
— Много просто. В момента, когато твоето осъзнаване се изчерпи, аз леко отмествам
твоята точка на светлината в положение, в което най-лесно да си спомниш съня, когато си
във физическата реалност. Фиксирането на точката на светлината в това положение е много
близко до междинното положение и продължава за кратко, но съвсем достатъчно, за да си
спомниш основните подробности от съня.
— Отместваш моята точка на светлината, за да мога по-точно да изложа знанията ти
в своята книга?
Може да се каже, че това е твоята цел, а моята цел е колкото може по-добре да успееш да направиш преглед на нашите съвместни съновидения.
— Отместваш ли точката ми, когато ме удряш по рамото?
— Това ти показва твоята интерпретация. Както вече казах, всичко съществува като
енергия, – уклончиво отвърна Сид.
Реалността на съня се разпадна и се събудих, за да запиша разговора ни.
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— Не съм сигурен, че те разбирам.
— Когато човек прави нещо, той прилича на спринтьор, тичащ към целта и носещ
със себе си един камък. Правиш две неща – носиш два камъка и т.н. Така че колкото повече
неща правиш едновременно, толкова повече лична сила изразходваш, с толкова намалява
твоето осъзнаване и с толкова те отдалечава от намерението.
— Не е много очевидно.
— Има едно упражнение, което трябва да правиш към техниката за разрушаване на
реалността и като начало трябва да проследиш някакво свое обичайно действие, което извършваш всеки ден за едно и също време. На следващия ден ти трябва да извършиш това
действие, но изолирано от всички други дела и за време, два пъти по-дълго от обикновено
със същия обем на работа.
— Какво ще ми даде това безполезно упражнение?
— Защо смяташ, че е безполезно?
— Ако обемът на работата остане неизменен и трябва да не правя никакви други
действия, то аз безцелно ще изгубя двойно повече време.
— По време на упражнението се освобождава твоето внимание, което ще започне да
се вкопчва във външния свят. Ти трябва с усилие на волята да насочиш свободното си внимание към проследяване на усещанията на тялото си, на мислите си и на заобикалящия те
свят.
— Каква е разликата между „вкопчване на вниманието” и проследяване?
— Когато вниманието ти се вкопчи в нещо, то е безконтролно, а значи то безвъзвратно оставя следи от твоята лична сила върху предметите от заобикалящия свят. Когато вниманието ти се управлява от центъра на волята, както при съзерцаването на растения, проследяването на чужди шаблони, освобождаването от излишествата, позициониране на точката на вниманието в центъра на енергиен център и т.н. – това е влагане на личната ти сила,
която обикновено ти се връща. Когато ти контролираш вниманието си, винаги трябва да
следиш, т.е. да откриваш онези промени в теб или в околния свят, които стават в резултат на
контрола ти. Това упражнение е толкова ефективно, че в началото може да те изплаши силата му.
— Ще го направя.
— За да може извършването на всяко действие да става на високо ниво на осъзнаване
и да се пести лична сила, обикновения човек трябва да се учи да прави само едно нещо едновременно. Освен това не трябва да се бърза при каквато и да е работа, защото бързането
може да доведе до грешка, а смъртта винаги дебне грешките. Това прави грешките много
опасни. Повечето хора с травми са ги получили или са умрели само поради ниското ниво на
осъзнаване на своя живот или поради едновременното правене на няколко неща.
— Това е логично.
— Някои съвременни последователи разглеждат жизнения опит на човека от логична
гледна точка като верига; т.е тази верига се състои от огромен брой постъпки като отделни
звена на веригата. Тази верига от постъпки е основата на жизнения път на човека. Няма
смисъл да правиш звената на веригата слаби или пък много, защото това ще отслаби цялата
верига и ще я направи тежка. Обратно, има смисъл да направиш всяко звено по-здраво и понадеждно, дори и да изразходиш повече време. Обаче няма смисъл да изразходваш двойно
повече време за някаква работа, защото всичко в живота ни се стреми към опростяване (за
освобождаване на вниманието с цел увеличаване на контрола) и към оптималност (за съхраняване на лична сила). Тази верига също ще бъде в основата на жизнения опит на човека и
ще изковава единството между съзнание и физическо тяло.
— Доста стройна теория, но сякаш темата за веригата не ми е много ясна. Мисля, че
две слаби звена ще са по-здрави от едно силно, но може и да греша.
Сид замълча и известно време се въртя около себе си.
— Има ли в живота ти нещо, което искаш да постигнеш, а не можеш? – попита той.
— Всичко ме устройва, само по-често да се осъзнавах в съня...
— А русокосото момиче? – попита Сид.
— Не желая да се натрапвам.

Сън 33
Присъни ми се странен гараж, в който ремонтирах някаква кола и четири момичета
ми помагаха. За първи път Наташа, Кристина, Аня и Жанна ми се присънваха едновременно. Те бяха изпоцапани с машинно масло, дори и лицата, ръцете и странните оранжеви гащиризони като къси шорти с презрамки, свалени от раменете. Изведнъж усетих, че някой ме
дърпа за ръката, погледнах надолу и видях Сид.
— Това е сън, – казах аз и осъзнах, че спя.
— Как върви борбата със страховете ти? – попита Сид, посочвайки Кристина.
— Страхът ми намаля, но не мога да кажа, че съм го победил напълно.
— Тези момичета определят шаблона, закриващ твоя коренен център и някои други.
Освен това, понеже ти си на пътя на силата, смъртта почти те е издебнала, затова сега трябва тя да не проследи и момичетата чрез твоите шаблони, а което е по-опасно – чрез твоите
чувства. Ти трябва да направиш така, че те да се оградят от теб със щитове, като някаква
игра на отношенията. За това обаче, по-късно, – каза Сид със сериозен тон.
— Как да направя това?
— Това момиче ще умре. Няма да имаш достатъчно лична сила, а значи и възможност да я спасиш, – заяви Сид студено, посочвайки Аня.
Аз почувствах, че косите ми се изправиха от ужас, макар че сънувах.
— Нима няма начин да я спася?
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— Виждаш ли онова момиче до реката? – попита Сид и посочи едно не високо русокосо момиче, което се разхождаше по брега.
— Виждам я.
— Опитай се да предизвикаш в себе си чувство, привличане, но такова, че именно
това момиче да е с теб и да се влюби, т.е. това да е някакво усещане за двустранна привързаност и споделена любов, – поиска от мен Сид.
Аз се настроих и колкото можах се опитах да предизвикам в себе си описаните усещания. За мое учудване момичето моментално се озова до мен, а аз почувствах, че отслабвам.
— Погълни енергията й! – поиска Сид.
Аз едва протегнах ръка към нея и преди да изрека на глас намерението си, видях, как
тя премигна и се изтече в ръката ми.
— Можеш да опиташ същото и с русокосото момиче, т.е. ако ти във физическата реалност предизвикаш такова усещане, каквото предизвика сега в съня към онова момиче,
определено имаш шанс да бъдеш с нея.
— Няма да го направя, защото не искам да съм с нея на всяка цена.
— Изборът е твой и от позиция на жизнената ти програма той е правилен. Освен това
ако твоите чувства са ти скъпи и не са емоции, то може би струва да го правиш. Странно, че
мина толкова много време от момента, когато за първи път я видя с мен в съня си, а отношението ти към нея е все същото, – каза Сид и се пльосна в любимата си поза на пясъка.
— Това е проблем.
— Ти доста лесно успя да погълнеш енергията на онова момиче, но имаше ли някакви необичайни усещания в тялото? – попита Сид.
— Никакви усещания нямаше, а трябваше ли да ги има?
— Когато човек поглъща енергия в съня си, това може да предизвика усещания в тялото му и те могат да са различни в зависимост от елемента на съня, чиято енергия поглъщаш. Няма да уточнявам каква е разликата, защото тя зависи и от различните енергийни
пашкули. Ще кажа само, че ти трябва да следиш усещанията си по време на поглъщането на
енергия. В самото начало на пътя в съня има смисъл да поглъщаш само енергията на проявите на своите шаблони. Едва когато личната ти сила нарасне, има смисъл да поглъщаш
енергия от активните елементи от своята съновна програма.
Осъзнаването ми се изчерпа и се събудих.
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— Смъртта я е обвила с облак от отровна мъгла и може да я спаси само опитен човек
на силата. Забрави я. Чернокосото момиче иска да обичат в нея човека, а не жената, – каза
Сид, посочвайки Жанна, – и може би затова приятелите й искат само секс от нея. По-точно
казано сексът с теб излиза от рамките на нейното описание на света, затова ти трябва да
настояваш за секс, за да може тя да си изгради срещу теб щит.
— А тя би ли се съгласила на секс?
— Това е практически невъзможно, – отвърна Сид през смях.
— Странно, аз мислех, че тя иска секс, че постоянно ми звъни по телефона и търси
начин да се срещнем.
— Когато става дума за енергийната структура на човека, логика няма, затова е безсмислено да говорим за това, – отвърна Сид.
— Добре.
— Тъмнокосото момиче се бои от смъртта, защото скъпият й човек е много близо до
нея, – каза Сид, посочвайки Наташа. Ти трябва да й кажеш, че смъртта й е близо, което е
истината. Бих казал, че смъртта й е това, което излиза от рамките на нейното описание на
света и след като чуе това тя ще изгради щит срещу теб.
— Не искам да я наранявам.
— Просто й го кажи, думите няма да я наранят, а този щит й е жизнено необходим.
Естествено и у двете момичета ще възникнат емоции и именно за сметка на тези емоции ще
възникнат щитовете им.
— А аз мислех, че щитовете са абстрактно понятие.
— Много отдавна живял един звездоброец. Той решавал най-трудните ситуации, при
него идвали хора и търсели съвет, а той поглеждал през телескопа си и им предлагал решения. Но за мнозина решенията му били толкова абсурдни, че хората го обявили за луд и решили да го удавят в реката. Като предсмъртно желание той поискал да погледне към звездите и видял мост, прехвърлен през реката. Хората не виждали моста и го обвинили в лъжа,
на което той им отговорил, че също не го вижда, но вярва, че го има, понеже звездите му го
показали. След това сред удивените викове на хората той преминал през реката без да докосва водата.
— Колко време имам да говоря със всяко от момичетата?
— Не повече от няколко месеца.
— Мисля, че няма да ми стигнат да си събера мислите.
— Утре в 12,30 през нощта русокосото момиче ще стои само до сградата, в която
ходи на танци, същата, в която й подари значката. Тя се бои от теб и ти трябва да използваш
страха й, за да си изгради тя щит от него срещу теб.
— Защо се бои от мен?
— Причините може да са няколко: или защото си по-голям от нея, или защото някога
стремително нахлу в живота й и може би в този момент тя се е изплашила от твоята сила, а
може просто да си й чужд, защото не сте се сближили. Този страх може да е и от сродните
ви съзнания. Сега няма смисъл да знаеш причината, а просто да действаш.
— Какво да направя утре?
— Трябва да отидеш при нея и да й кажеш, че искаш да бъдеш с нея, – заяви Сид.
— При цялото си желание да я защитя от смъртта няма да направя това – всички казват, че тя обича приятеля си.
— Нямам избор и ще ти кажа, че тя скоро ще роди дъщеричка! – заяви Сид със сериозен тон.
— Надявам се, се шегуваш, но дори да е истина, нямам намерение да я обиждам.
— Няма нужда да я обиждаш, а всичко на всичко просто трябва да й кажеш това. Когато й го кажеш, нейното съзнание ще се отдалечи от теб, тогава ти си тръгни и после се
върни и още веднъж повтори предложението високо.
— Но защо?
— Сега тя временно се раздели с приятеля си, защото той е убеден, че не е баща на
дъщеря й, което за него е само предлог да обоснове пред логиката си своя страх от бъдещето. Това е добър шанс за теб тя да изгради срещу теб щит, защото няма на кого да разчита.
Ти трябва да видиш, че тя се бои от теб, иначе тя няма да изгради щита си или той ще е тол-

Сън 34
Присъни ми се, че поливам цветята в някаква стая. Спонтанно осъзнах, че спя, огледах се и повиках Сид.
— Какво е отношението ти към факта, че твоето съзнание е манипулирано от чуждородно съзнание? – попита ме Сид зад гърба ми.
— Това малко ме плаши, но то е проблем и на повечето хора.
— Проблемът ти е като на другите, но ти не си като другите, иначе и те щяха да ме
виждат в съня си, – отвърна Сид загадъчно. – Какво си спомняш за егрегорите, за които ти
разказвах?
— Че те съществуват за сметка на еднаквите шаблони на различни хора.
— Егрегорите са много опасни за съзнанието на човека, затова ти трябва да достигнеш невъобразими висоти на осъзнаването на собствения си живот, за да се научиш да се
справяш с тяхното въздействие. Обаче има някои особености на егрегорите, които могат
успешно да бъдат използвани в борбата с тях. Първата им особеност е, че егрегорът съществува за сметка на енергията на емоцията, характерна за конкретния шаблон. Ако в ситуацията на шаблона не допускаш емоции, то влиянието на егрегора отслабва. Втората им особеност е, че те се стараят да погълнат цялото внимание на човека. Например, шаблонът на работата. Ако егрегорът на шаблона на работата напълно погълне вниманието на мъжа, то той
не само няма да се справи с всички задачи, но и ще си взема работа за в къщи, което ще
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кова слаб, че няма да издържи натиска на смъртта, т.е. емоциите й трябва да направят щита
здрав. Освен това повторното предложение ще ти позволи още веднъж да се изправиш очи в
очи със своя страх, – отвърна Сид.
— Може би да й предложа някаква помощ и тогава да имам шанс да съм с нея?
— Тогава ще имаш шанс, но не бива да го използваш, особено посредством думите.
Благодарение на думите хората често се объркват в чувствата и емоциите си и са способни
да объркат чувствата и емоциите и на други хора. А понякога хората владеят това толкова
ефективно, че са способни не само сами да се освободят от своите чувства и емоции, но дори и да избавят от емоциите, дори и от чувствата им други хора! Но няма да ти разказвам
как да освободиш от тях русокосото момиче и с какви думи, защото за теб сега не е найважното да осъществиш чувствата си. Освен това знанието, което получаваш сега от мен,
ще ти тежи като товар и няма да имаш достатъчно лична сила да спреш чувството за вина
поради инерцията на съзнанието. Най-важното за теб сега е тя да си изгради срещу теб щит
за смъртта, която може да я издебне чрез твоите чувства в най-близко време.
— Не те разбирам – преди ми казваше, че трябва да се стремя да осъществя чувствата
си, а сега ми казваш обратното.
— Постъпвай както ти подсказват чувствата, но ако утре тя се съгласи да приеме помощта ти, считай я за умряла, – каза Сид с такъв тон, че тръпки ме побиха.
— Казваш ми страшни неща и не ми оставяш избор.
— Кое за теб е по-важно: тя да бъде с теб, при което няма да можеш да й помогнеш
да избегне скорошната среща със смъртта или тя да остане жива, заедно с чувствата и емоциите към своя сегашен приятел? Освен това помисли за малката й дъщеричка – една твоя
неправилна стъпка може да навреди не само на нея, но и на момиченцето, особено докато
телата им не са се разделили.
— Искам да е щастлива и в никакъв случай не й желая зло. Затова съм принуден да
направя така, че утре тя да ми откаже.
— Това няма да ти позволи да бъдеш с нея, но ти ще знаеш, че си направил всичко, за
да не пострада нито тя, нито дъщеричката й, дори и никой да не разбере за това.
— Трябва ли самият аз да се ограждам срещу смъртта?
— Не е нужно, защото трябва да търсиш среща с нея, за да те изкъпе в себе си, – отвърна Сид студено.
Изведнъж той извика някаква кратка дума на непознат език, аз усетих болезнен спазъм в цялото си тяло и се събудих, облян в пот.
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предизвика не само поява на негови емоции, но и на емоциите на жена му, която ще изисква
неговото внимание в къщи. Затова работата трябва да се върши не само безстрастно, но и
последователно, т.е. едно нещо едновременно. Третата особеност на егрегорите е, че те
почти винаги си противодействат помежду си. Познаването на тези особености няма да ти
помогне, ако не запомниш следното: егрегорите контролират почти всички аспекти от живота на обикновения човек, които той поради глупостта си е превърнал в шаблони. От друга
страна човекът на силата е по-малко подложен на влиянието им, понеже контролира своята
глупост чрез своето високо осъзнаване.
— Егрегорите доста усложняват живота на човека, – отбелязах аз.
— Човекът е нещастен по една единствена причина – никой не го учи да живее правилно, – каза Сид със сериозен тон.
— Ти ще ме научиш ли на това?
— Правя го още от първата ни среща! – прекъсна ме Сид. – Смяташ ли, че си пощастлив сега в сравнение с тогава и помагат ли ти знанията, които ти давам?
— Да, започнах да гледам на много неща под друг ъгъл. Особено много ми помага
прегледа и упражнението със лицето. Освен това животът ми сякаш се забави, времето тече
по-бавно.
— Много добре, – възкликна радостно Сид, – а трудно ли се живее по новите правила?
— Напълно приемливо е, освен това животът ми стана доста по-интересен.
— Когато е на пътя на силата, за човек не е трудно да се бори с простите шаблони,
тъй като има намерение за това. Доста по-опасно е да изгуби контрол над емоциите си и да
създаде нови шаблони. За да не се случи това, трябва да контролираш емоциите си, пресичайки и най-слабата им поява. Още трябва да се стараеш да се освободиш от навика да живееш по график – това разчупва много от шаблоните. Когато човек започне да се променя по
пътя на силата, околните обикновено го осъждат и настояват да се върне към нормалния
според тях живот, затова в тези моменти трябва да проявяваш своята сила и да поддържаш
намерението си да вървиш по пътя на силата. Това ще те превърне в потенциална опасност
за съществуването на много социални егрегори, затова чрез заобикалящите те хора те ще се
опитват да те върнат към предишния живот. В такива моменти е желателно да играеш играта на егрегорите, т.е. не е нужно открито да им противодействаш, защото това поражда емоции, а което е по-опасно – създава шаблон на тази борба. Ако хората ти предлагат да се откажеш от всичко, съгласявай се с тях и им кажи, че са абсолютно прави, но продължавай да
си следваш пътя.
— Това е хитър ход.
— Наричай го не хитрост, а игра, – каза Сид през смях. – Ти как се отнасяш към
околните?
— Не разбирам въпроса?
— Обичаш ли повечето от заобикалящите те хора или ги ненавиждаш? Трябва да си
наясно с това.
— Преди повечето хора не ми харесваха, но на пътя на силата аз намирам хората за
забавни, особено след като започнах да следя шаблоните им.
— Когато човекът на силата обича хората вътре в себе си, трябва отвън да им показва
студенина. А когато ненавижда хората вътре в себе си, трябва да им показва своята любов.
Тази игра на взаимоотношенията се отнася към техниката за разрушаване на реалността и
влияе върху жизнената програма на човека.
— Мисля, че основно обичам хората, но не разбирам, защо трябва да се държа студено с тях.
— Обикновеният човек, под въздействие на Аз-а и на липса искрено смята, че знае
всичко за това как трябва да живее и се опитва да натрапва това си разбиране на околните.
Дори най-незначителното проследяване на шаблоните на другите ще ти разкрие тази тяхна
особеност. Когато ти играеш играта на взаимоотношенията при общуването си с околните,
ти в известна степен се предпазваш от тяхната критика и поучения.
— Не зная дали ще ми помогне, но ще си поиграя на играта.

Сън 35
Летях над града и това беше неописуемо и завладяващо. Долу се виждаха някакви
постройки, подобни на къщи, а отпред – островърха сграда. Изведнъж нещо ме дръпна надолу, при това толкова рязко и неочаквано, че почувствах топка в гърлото си.
— Това е сън! – извика Сид и започна да танцува около мен.
— Това е сън, – осъзнах, че стоя на земята и че това е сън.
— Летиш по-бързо от птица! Какви успехи имаш по пътя си към намерението?
— Не зная, а какви трябва да са?
— Днес ще ти разкажа как да използваш вътрешното намерение по пътя към осъзнатото съновиждане. Как мислиш, каква е разликата между вътрешното и външното намерение?
— Вътрешното намерение е намерението на човека, а външното – на Първопричината.
— Почти е така, – неохотно се съгласи Сид. – Вътрешното намерение е силата, способна да променя енергийните нишки, принадлежащи на енергийния пашкул на човешкото
съзнание. Външното намерение е силата, способна да променя всякакви енергийни нишки.
— Интересно!
— Може да се каже, че това е само на теория, защото реално дори човек на силата,
който се къпе във вътрешното намерение, не може да променя енергийните нишки, принадлежащи на неговия енергиен пашкул, понеже силата, задаваща външното намерение, поддържащо енергийните ни нишки в това положение, многократно превъзхожда човешката.
Затова възможностите на вътрешното намерение на човека на силата с малка лична сила са
ограничени до възможността да отмества точката на светлината, да фиксира положението й
и да отстранява налепите на шаблоните от енергийните нишки.
— Как се отмества точката на светлината чрез вътрешното намерение?
— Обикновено човек може да отмести точката на светлината по три начина: първият
е като познава тялото си, вторият – с помощта на съзнанието на растенията и третият – чрез
енергията на емоциите. Има и други начини, но тези са най-лесни за човека на силата. Когато човекът във физическо състояние предизвика в тялото си усещанията на тялото, характерни за осъзнато съновиждане, той настройва намерението си. С помощта на тези усещания също се отмества точката на светлината.
— Каква е разликата между настройката на намерението и програмирането на намерението?
— Настройването на вътрешното намерение става в момента, когато човек извиква в
тялото си нужните усещания, които всъщност са знанието на тялото, затова настройката е
краткотраен процес във времето. Програмирането на намерението е мигът между завършва-
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— Знанията, които ти предавам, влизат в теб като своеобразен шаблон, който може
да стане вътре в теб учител за теб по отношение на другите. Ако ти се поддадеш на този
шаблон, това ще усили твоя липс и твоя Аз. Ти ще виждаш, че хората са несъвършени и
постъпват неправилно. Ще ти е трудно да живееш с това виждане без да се втурнеш да ги
критикуваш, поучаваш или манипулираш. Затова щом смяташ, че обичаш хората, ти трябва
да се предпазиш от желанията си спрямо тях със щита на студеното си отношение, по-скоро
самите хора ще се затворят за теб с такива щитове под влияние на твоята студенина. Тези
щитове ще се изграждат на основата на известни техни отрицателни емоции по отношение
на теб.
— Да, прав си, че сега ми се иска да ги поучавам, но се старая да се сдържам, за да не
ме смятат за побъркан.
— За да вървиш успешно напред, трябва се откажеш да ги съжаляваш. Съжалението
е източник на слабост и на инерция на съзнанието. Самосъжалението се поддържа от Аз-а.
Ти трябва да осъзнаеш, че то пречи да действаш в съответствие със знанията на твоето тяло
и твоя вътрешен инстинкт, който всъщност е твоето съзнание.
След тези думи стаята с цветята потъна в мрак и аз се събудих в леглото си.
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нето на настройката на намерението и началото на изпълняването на намерението. Някои
съвременни последователи наричат самата програма на намерението поставяне на задача
или задаване на команда към намерението, но това не винаги отразява същността на нещата. Програмирането или задаването на намерението отчасти може да съвпада с момента на
настройка или с момента на изпълняване на програмата на намерението.
— Можеш ли да го кажеш по-просто?
— Специално на тебе мога да ти кажа, че намерението включва настройка, поставяне
на задачата и изпълнение на задачата.
— Сега всичко е ясно.
— Бях ти говорил за програмирането на намерението и настройката на намерението
като за едно цяло, за по-лесно разбиране, но сега знаеш, че намерението има по-сложна
структура. В момента на настройката на намерението трябва да си отстранен от мислите си
и от околните събития, затова в началото на пътя ти най-добре е тя да се прави в гората или
на място, изолирано от внезапен шум. Ти горе-долу знаеш какви са усещанията на тялото ти
в осъзнато сънуване. Сега трябва да извикаш в тялото си същите усещания или по-просто
казано трябва да изкъпеш физическото си тяло и съзнанието си в тези усещания. В момента
на настройката не бива да изпитваш никакви емоции, освен предизвиканите от усещанията
на тялото, за да предотвратиш случайно отместване на точката на светлината, т.е. трябва да
си абсолютно безстрастен. Тези случайни отмествания на точката на светлината не само те
отдалечават от намерението, но и отнемат от личната ти сила. За целта трябва напълно да
освободиш съзнанието си от всякакви мисли, поне в момента на настройката. За да поставиш задача на своето вътрешно намерение с помощта на настройката, запомни, че намерението е знание. Т. е. в момента на настройката трябва да знаеш, че можеш да достигнеш
осъзнато сънуване с помощта на намерението си, ако настроиш намерението си на осъзнато
сънуване.
— Ако направя всичко, както ми каза, но не постигна осъзнато сънуване?
— Значи или не ти достига лична сила, или не си се отстранил достатъчно от всичко,
или не си загубил човешката си форма, или си се съмнявал в работата на намерението, –
отвърна Сид.
— Но аз все още не съм загубил човешката си форма. Как тогава да задам команда
към намерението?
— Не си, но като изключение при поставянето на задача пред намерението може да
имаш човешка форма. Ако човек губи някакъв шаблон и знае, че това е безвъзвратно, то в
този момент той може да се докосне до намерението. В момента на загубата на шаблона в
човека се появява едно могъщество, което обаче не е проява на неговия Аз. За човек с човешка форма моментът на появата на това чувство е най-благоприятен за настройка на вътрешното намерение.
— Може ли с помощта на вътрешното намерение човек да получи много пари?
— Парите са само атрибут на един шаблон във физическия свят, – отвърна загадъчно
Сид.
— Не съм сигурен, че те разбирам.
— Много просто: всеки шаблон си има атрибути и това е този предмет във физическия свят, без който шаблонът не може да съществува. Т.е. когато човешкото съзнание се
закача за този предмет, се появяват емоции, характерни за този шаблон, точките на светлината и на тъмнината се отместват в положението на шаблона и шаблонът започва да се проявява. Помниш ли, че ти дадох пример с тютюнопушенето? Ако ти взема всичко, което е
източник на огън, т.е. атрибут на шаблона на пушача, то при достатъчно лична сила, шаблонът ти се разрушава.
— Парите на кой шаблон са атрибут?
— Този атрибут може да принадлежи на няколко шаблона, което е често. Основно
парите са атрибут на работата. Освен това те са уникални с това, че атрибутът си има свой
егрегор и той е толкова силен, че се проявява в почти всички шаблони, закриващи енергийните центове на човека и всячески се стреми да ги контролира всичките.
— Нещо не доразбрах, за какво говориш, обясни ми с пример.

Сън 36
Намирах се в някаква много странна библиотека с ниски тавани и стени от сив камък. Стоях до един голям дървен стол и се опитвах да прочета текст на непознат език. Изведнъж усетих, че някой ме хваща за ръката.
— Привет, Вадим! Това е сън.
— Това е сън, – повторих аз и осъзнах, че спя.
— Според теб как човек може да противодейства за липса? – попита ме Сид.
— Трябва да се освободи от шаблоните, чрез които липсът получава енергия.
— Това да, но има още няколко неща, от които липсът се бои, – каза Сид загадъчно.
— Кои са те?
— Първо, той се бои от отсъствието на мисли в съзнанието на човека. Ако не мислиш
за нищо, твоят липс гладува. Успяваш ли да запазиш вътрешна тишина? – попита ме той.
— Това е крайно трудна задача и практически ми е невъзможно да го правя постоянно.
— Следенето на мислите в собственото съзнание е много трудно за обикновения човек. Можеш да опиташ да си напяваш звукът „м” непрекъснато по време на вдишване и по
време на издишване. Ако го правиш няколко часа без прекъсване и изведнъж спреш, ще
усетиш пълната тишина в съзнанието си. Прави го не постоянно, а само когато не успяваш с
волево усилие да спреш потока на мислите. Второто нещо, от което се бои липсът, е ярката
светлина. За да се възползваш това, можеш за известно време да обливаш очите си в светлината на залеза, при това желателно е не само очите, но и цялото тяло. Вече ти разказах какво
означава обливането на очите. Може да се каже, че това увеличава личната сила на човека.
Ако внезапно осветиш тялото си с ярка светлина, липсът в малка степен и за кратко време
отслабва контрола над съзнанието ти.
— Не е ли опасно да се гледа слънцето?
— Смъртта неотлъчно преследва човека и може да го настигне всеки миг, затова обливането на очите не е по-опасно от всяко друго действие. Разбира се, ако обливаш очите
си много дълго без прекъсване, то рискуваш да прекараш до края на дните си в пълна тъмнина, – каза Сид със сериозен тон.
— Ще бъда внимателен.
— Понякога има смисъл да се визуализира ярка светлина, която сякаш прониква в
тялото ти и запълва енергийния ти пашкул – това е много полезно за отслабване на липса.
Третото нещо, от което се бои липсът, е знанието ти за него и за това как да се освободиш от
него. Ти трябва да носиш това знание в себе си, но то не бива да има думи и образи. Ти
просто трябва да дадеш на липса да разбере, че знаеш за него и си готов да се бориш с неговото присъствие в съзнанието ти.
— Това знание може ли да бъде намерение?
— Може да се каже, че това ще е една постоянна настройка на намерението ти, – отвърна Сид през смях.
— Липсът няма ли да ми навреди, ако се отнасям с него така?
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— Секс за пари, храна за пари, общуване и информация за пари, учители за пари,
скоро и въздухът ще е за пари, – каза Сид през смях – да не говорим, че обикновеният човек
иска пари практически за извършването на всяка работа.
— Много нагледно.
— Затова егрегорът на парите не ги дава току така на обикновения човек, а той задължително трябва да изстрада придобиването, съхраняването и изразходването им. Ако
искаш да използваш вътрешното си намерение за придобиване на пари, трябва в тялото си
да предизвикаш чувства под формата на знание, което присъства в тялото на човека, когато
има пари. Това не е най-добрия начин и затова помисли нужни ли са ти пари на такава цена?
Аз не приех на сериозно последното изявление на Сид за парите. Изведнъж ми се
стори, че пропадам някъде. Усещането изчезна и се събудих в леглото си.

73
Стр.

— Липсът има много ограничени възможности. Всичко, което може, е да споделя
своето описание на света, да паразитира върху енергията на твоите шаблони и да поглъща
този твой опит, който не си подложил на прегледа. Въпреки високото си осъзнаване, той не
може да навреди на човешкото съзнание, затова не се страхувай да му противодействаш.
Най-много да усетиш неговия страх под формата на усещания в тялото си. Четвъртото нещо, от което се бои липсът, е че ти може и да не се съгласяваш със своите мисли и да ги
подлагаш на съмнение.
— Но това е абсурд, – запротестирах аз. – Как да не се съглася със собствените си
мисли?
— Помниш ли какво ти казах – твоето съзнание не ти принадлежи изцяло, а ти го
споделяш с липса, който сякаш замества пространството на твоето съзнание практически от
момента на раждането до смъртта ти или до момента, когато загубиш човешката си форма.
Това значи, че мислите в твоето съзнание не са съвсем твои. Тъй като мислите на липса и
твоите мисли се появяват в твоето съзнание едновременно, то ти си свикнал да считаш
всички за свои, но в голямата си част те не са твои22. Достатъчно е само отстранено да наблюдаваш мислите си известно време и ще установиш този плашещ липса факт. Ако безмълвно следиш всяка своя мисъл и я подлагаш на съмнение, то това още повече ще отслаби позициите на чуждородното съзнание.
— А мога ли да видя липса?
Сид не ми отговори, а започна да се раздува, превръщайки се в подобие на огромна
плетеница от змиевидни израстъци с тъмен сиво-зелен цвят и малко по-висока от мен. Израстъците на тази кошмарна плетеница бяха неподвижни. Признавам, че ме обзе огромен
ужас, макар че може би всичко беше въпрос на мое възприятие в този момент. Помислих, че
ще умра от страх, ако израстъците се раздвижат. Когато си помислих това, осъзнаването, че
спя изчезна и аз се събудих със студена пот.

Сън 37
Вървях през някаква степ, като изведнъж пред мене се появи момче и започна да маха ръце пред лицето ми. Дълго стоях и го гледах, докато не осъзнах, че спя и че момчето е
моят приятел Сид.
— Правиш ли упражнението с въртенето на ръцете за повдигане на енергията?
— Да, но не успявам да го правя много бързо.
— Обаче повдигането на енергията не е достатъчно и за по-голяма ефективност
трябва енергията, която си повдигнал, да смесиш със своята лична сила – каза Сид неопределено.
— Защо да го правя?
— Това ефективно увеличава личната ти сила и прави енергията ти не толкова привлекателна за липса.
— Трябва ли да правя някакво упражнение за смесване на енергията?
— Да и то с правилна поза на тялото. За целта трябва да застанеш прав с леко сгънати колене, ръцете опънати напред с длани една към друга, върховете на пръстите на всяка
ръка се събират, образувайки в центъра на дланта празнина. Желателно е точката на вниманието да е в центъра на дланите, както при повдигане на енергията. Започваш да правиш
въртеливи движения с двете колена едновременно, т.е. да описваш кръгове успоредни на
земята. Едно завъртане на едната посока, едно – на другата. Коленете не се докосват помежду си. Всяко въртене на коленете съвпада с въртене на ръцете. Първото движение за ръцете
е едно въртене на китките по посока нагоре към теб и надолу от теб навън, т.е. образуват
пълен оборот по посока към тялото. Второто движение за ръцете е пълен оборот към тялото,
но от лактите. Третото движение за ръцете е един оборот към тялото, но от раменете. Следва движение на ръцете в посока от тялото навън, като се въртят първо раменете, после лак-
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от личен опит знам, че около 80% от мислите ни принадлежат на липса [бел. прев.]

Сън 38
Присъни ми се, че седя на брега на морето в сянката на голям чадър. На брега стоеше
Кристина в лека бяла рокля, с лице към мен и с гръб към морето. Вятърът развяваше косите
и роклята й. Спонтанно осъзнах, че спя, приближи се към нея и я притиснах към гърдите си.
Прекрасното й лице беше плашещо реално.
— Толкова отдавна исках да дойда на море, – каза тя със своя възхитителен глас.
— Знаеш ли, че това е само сън?
— Не знае, – чух познатия глас на Сид, отстъпих назад и погледнах надолу.
— Жалко!
— Знаеш ли коя е главната причина да не сте заедно?
— Не, но ми е интересно.
— Ти си й чужд и излизаш извън рамките на нейното описание на света, — каза Сид
загрижено.
— Но защо?
— Съзнанието на липса прави съзнанието на човека предметно и тежко, – отвърна
той.
— Много искам Кристина да няма липс, – казах аз, а в отговор Сид гръмко се разсмя.
Изведнъж се превърна в голям зелен и смешен червей, който си показа езика, а аз чух тихия
смях на Кристина. Червеят започна да се раздува и отново се превърна в Сид. Аз мълчаливо
се удивих на ловките му фокуси и той продължи:
— Повечето хора, благодарение на съзнанието на липса се вкопчват във всичко, което имат в момента и не искат да рискуват заради някакво призрачно бъдеще. Нямам в предвид материалния риск, рискът с пари, макар че това правило важи за повечето хора. Съзнанието на липса е много плашливо, бои се от всичко ново и човек пренася това качество в
живота си - живее цял живот на едно място или се бои се раздели с човека, с който някога се
е свързал, т.е. липсът се бои от всичко ново, що се отнася до съзнанието и до личния живот
на човека. Така че снизхождението към собственото си съзнание (а всъщност към желанията
на липса), изиграва на човека лоша шега. Идва момента, когато човек се събужда остарял в
постелята си и с ужас разбира, че е пропилял живота си безцелно.
— Да, така е. На мен също не ми се иска да живея на ново място, макар че имах много шансове за това.
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тите и накрая китките. Повтарям, че един кръг на ръцете съответства на един кръг на коленете, – заключи Сид.
Той изведнъж подскочи и започна ловко да върти ръце напред-назад, заедно с коленете. Удиви ме неговата подвижност и бързина.
— Има ли значение дишането?
— Има и то огромно! – възкликна Сид. – Дишането е само през носа. На едно вдишване се правят три оборота на ръцете към тялото, на едно издишване – три оборота на ръцете от тялото навън. В началото можеш да не следиш дишането, за да постигнеш максимален
синхрон в движенията. Упражнението за смесване на енергията се изпълнява веднага след
упражнението за повдигане на енергията – само така то ще е достатъчно ефективно.
— Колко време трябва да ги правя?
— Няма определени рамки. Изпълнявай ги толкова, колкото издържиш. Желателно е
двете упражнения да са с еднаква продължителност. Трябва да ги правиш насаме и да не
показваш на други хора как ги правиш.
— Мога ли да ги опиша в книгата си?
— Да, можеш да пишеш, каквото искаш – ти обичаш хората, затова подари им знанията за тяхното освобождение, – каза Сид с усмивка.
Сетих се, че почти не съм виждал усмивката му, понеже вместо това той се смее истерично. Колко ми се иска и аз да стана толкова безгрижен и смеещ се по всякакъв повод.
Изведнъж нещо ме изтегли нанякъде и се събудих в леглото си, неподвижно лежащ
на левия хълбок.
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— Всичко е заради това, че човек, който се е научил да слуша желанията на шаблоните си и на липса, напълно се отказва да слуша гласа на съзнанието, принадлежащо на неговия енергиен пашкул. Това съзнание не се явява такова в разбирането на човека на силата,
а по-скоро се явява като някакъв инстинкт, неподлежащ на описание. То дотолкова е подтиснато от липса, че някои съвременни последователи искрено смятат, че човек няма свое
съзнание и се боят да се разделят с липса, за да не се побъркат.
— Смятам, че е глупаво, но дори да е така, отвращава ме фактът, че някаква твар се
храни с енергията ми.
— А не те ли отвращава фактът, че момичето, което прегръщаш, е проява на твоят
шаблон и поглъща личната ти сила? – попита сърдито Сид.
— Нека това да остане изключение.
— Чувствата ти са те заслепили, но трябва да разбереш, че изключения няма! Ти си
много разточителен към живота си и към живота на другите. Срещаш се с тъмнокосото момиче, защото тя те обича, а не ти – нея. Странно, че това не те смущава. Не се ли боиш, че
като се събудиш грохнал старец в постелята си, ще възненавидиш тъмнокосото момиче,
защото си загубил с нея по-голямата част от живота си без да изпитваш към нея чувствата,
които изпитваш към русокосото момиче? Не се ли боиш, че тъмнокосото момиче ще се събуди остаряла в постелята си и ще се възненавиди затова, че не си изпитвал такива чувства
към нея? Не се ли боиш, че русокосото момиче изпитва същите чувства към теб и някога,
събуждайки се остаряла в постелята си, ще те възненавиди затова, че не си направил всичко
възможно да бъдеш с нея? – обвини ме Сид със студен тон.
— Относно мен и Наташа мисля, че няма да я ненавиждам, защото тя се държи много топло с мен и аз имам някакви чувства към нея, макар че, за съжаление, в тях липсва нещо, което го има към Кристина. А за чувствата на Кристина мисля, че грешиш.
— Виждаш ли колко е просто, но това ей сега го каза липсът, а не твоето съзнание.
Липсът се закача за утвърдени положения в живота ти. Той ти пробутва своите мисли за
истина, а ти си доволен, че нищо не трябва да правиш и да променяш. Разбери нещо много
просто – моментът, в който ще се събудиш остарял в постелята си, може и да е утре сутринта, ако разбира се смъртта не те е проследила преди това, – продължи на ме напада Сид.
— Едва ли ще е утре.
— Времето е само свойство на течението на физическата реалност. Можеш ли с
подробности да си спомниш всички събития от ежедневието си от преди няколко дни до
днес?
— Мисля, че ще е трудно.
— Тогава защо смяташ, че утре няма да се събудиш остарял в постелята си?
— Защото хората остаряват постепенно, в продължение на много години.
— Никога не прехвърляй опита на другите върху себе си и се старай да избягваш
техните грешки. Когато повтаряш това, което другите правят, ти се отваряш за смъртта и я
улесняваш да те проследи, освен това придобиваш нови шаблони и което е най-страшното,
изкривява се програмата на твоя живот.
— Съвсем ме обърка. Хората казват, че само глупаците се учат от грешките си.
— Да, именно глупаци са го казали или по-точно техните липси, – твърдо ме парира
Сид. Вече ти казах какво трябва да правиш, за да не допускаш грешки. Трябва да обръщаш
внимание на грешките на хората само тогава, когато проследяваш шаблоните им с цел да
проследиш своите.
— Разкажи ми по-подробно, защо хората трудно си спомнят събитията от живота си.
— Това става, защото всички събития се характеризират със собствено положение
на точките на светлината и на тъмнината, в които се отместват под влияние на емоциите,
характерни за тези събития. Спомни си, така се образуват налепите на шаблоните. Но има
още една причина, поради която съзнанието не може да си спомни всички събития от живота си. Някои съвременни последователи наричат това поглъщане от липса на опита на човешкото съзнание, а аз бих го нарекъл поглъщане на човешкото осъзнаване. Именно затова
бих казал, че присъствието на липса в съзнанието на човека не само силно пречи на развитието му и стремежа към новото, но и затруднява изпълнението на пълен преглед. Именно
поради това ти е толкова трудно да си спомниш дори последните няколко дни.

Сън 39
Разхождах се в огромна сграда, която може би се намираше под земята, понеже на
стените нямаше прозорци, затова пък имаше много тръби, от които излизаше пара. Влязох в
едно помещение, в което имаше огромна печка. Погледнах нагоре, но не видях нито тавана,
нито горния край на печката, защото те се губеха в тъмнина. Внезапно нещо се промени и
осъзнах, че сънувам. Тази промяна беше нещо вътре в мен, което не подлежеше на точна
интерпретация. От момента на моето осъзнаване обстановката на съня рязко се смени, понеже всичко стана по-реално и по-ярко, ако може да се говори за яркост на сивите тонове,
преобладаващи в този сън. Повиках Сид, но не се появи. Тогава започнах да се въртя на
място, с намерението да попадна в пустинята, където обикновено се срещахме. Въртях се
трудно, но изведнъж всичко наоколо изчезна и се оказах в пълна тъмнина. Спрях въртенето
и започнах да се взирам в тъмнината, премествайки погледа си наоколо. Неочаквано обстановката на съня започна да се появява. Това беше някаква пустиня, но вместо познатия сив
пясък, цялата й повърхност беше осеяна със странни сиви камъни, стигащи почти до коляното ми. Изведнъж някаква сила ме изтегли и полетях над повърхността. Докато летях,
осъзнаването ми изчезна, а когато отново се появи, осъзнах, че съм в каменистата пустиня,
заедно със Сид.
— За да попадне в този свят, на човек му е нужна голяма лична сила и голямо осъзнаване, без които точката на светлината никога не би се отместила в позицията на този свят,
– каза Сид неопределено.
— Що за свят е това?
— Този необичаен свят се събира от необичайното за обикновения човек положение
на точката на светлината. Много съвременни последователи се стремят да попаднат там,
понеже от тук тръгва пътя към светове, които са отдалечени от физическата реалност, т.е. от
тези седем свята, в които обикновено попада човек в сънищата си. От позицията на логиката
този свят предоставя енергия, необходима за човека да отмести точката си на светлината в
положението на далечните светове, но това е толкова приблизително, колкото може да бъде
описано с думи. Как се справяш с упражнението за смесването на енергията?
— От няколко дни го правя, но трудно поддържам синхрона на движенията.
— Не ти ли е странно, че не владееш физическото си тяло?
— Да, когато започнах да го правя, това малко ме подразни.
— Прави го без движенията на коленете, а когато усвоиш движението на ръцете и
дишането, тогава ще ги включиш и тях. Днес ще ти дам упражнение, което по някакъв на-
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Аз чувствах някаква вътрешна подтиснатост, която в този сън растеше с всяка дума
на Сид.
— Твоят липс отново се размърда, усещайки опасност, но съзнанието му няма да те
напусне скоро, защото все още е доста силно и има огромен контрол над твоето съзнание.
Освен това съзнанието на липса обикновено не напуска веднага, а първо сякаш се отдалечава и после отново се връща, за да се постарае да отстоява позициите си и да върне съзнанието на човека в предишното състояние, т.е. когато човек послушно слуша мислите му.
— Как да разбера, че съзнанието на липса започва да губи контрол и скоро ще напусне съзнанието на човека?
— Това не е възможно да се обясни логически, но някои съвременни последователи
са забелязали, че ако погледнеш съзнанието на липса чрез възприятието си, то можеш да го
видиш като някакъв образ. Ако повърхността на този образ е гладка, то липсът има огромен
контрол над съзнанието ти. Ако повърхността е вълнообразна и преливаща се, то много е
възможно липсът скоро да напусне съзнанието ти.
— Защо той се отдалечава от човека?
— Липсът сякаш сплашва човека с това какво ще стане, ако го напусне, но трябва да
ти кажа, че човешкото съзнание, което не е готово решително да се освободи от липса, често
започва да копнее за присъствието му след това отдалечаване, – бяха последните думи на
Сид. Осъзнаването ми се изчерпа и се събудих, за да запиша съновидението си.
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чин укрепва енергийния пашкул на човека. Някои съвременни последователи забелязали, че
това упражнение тренира процеса на отместване на точката на светлината, като го прави
плавен, а не скокообразен. Освен това то отслабва някои вътрешни щитове на човека. Прави
се в специална поза. За целта застани прав с леко сгънати колене, с дясната длан закриваш
центъра на слънчевия сплит, а с лявата длан – пъпния център. Завърти глава максимално
надясно и я задръж в това положение, продължавайки натиска с глава в тази посока колкото
сили имаш, но не толкова, че да повредиш гръбнака си. Когато почувстваш лек световъртеж, значи е станало леко отместване на точката на светлина, размени местата на дланите и
плавно обърни главата си наляво, с натиск на главата в тази посока. Обърни внимание на
дишането – само през носа. Когато главата се фиксира в крайно положение, вдишваш дълбоко и задържаш. Когато сменяш посоката и извърташ глава, издишваш.
— Колко време трябва да го правя?
— Зависи от издръжливостта ти, – отвърна Сид през смях. Можеш да опиташ без задържане на дишането – това ще ти помогне да проследиш усещанията в съзнанието, които
се появяват, когато задържаш дишането.
— Добре, ще се опитам да го направя.
— Как мислиш, имаш ли щитове, с които се затваряш срещу различни събития?
— Дори не зная, какво представляват.
— Във всеки човек има много неща, които са извън рамките на описанието му на
света. Срещу проявите на тези неща съзнанието на човека обикновено се затваря със своеобразни щитове. Съзнанието на липса много помага за поддържането им. Например, щит
може да е убеждението на човека, че не съществува съзнание без тяло.
— Ако имаш пред вид духовете, малко хора вярват в тях, а още по-малко хора общуват с тях.
— Щитът се създава от описанието на света и от енергията на емоциите. Понякога
това има връзка с вярата на човека, а по-точно с неговите знания. Щитовете най-вече се създават от енергията, изпълваща лявата половина на енергийния пашкул, затова е много трудно да бъдат разрушени съзнателно. Съществувайки благодарение на определени положения
на точките на светлината и на тъмнината, те приличат на шаблоните, но за съществуването
им не е нужно такова огромно количество енергия, както за шаблоните. Налепът от щитове
върху енергийните нишки прилича на налепа от шаблоните и също изкривява съвършената
структура на енергийните нишки, но тези налепи имат друг строеж. Обикновено щитовете
се контролират от егрегорите или от липсите, но понякога контролът принадлежи и на собственото съзнание на човека. По правило те се образуват въз основа на енергията на силните
емоции, например страха. Когато човек попадне в ситуация на събитие на щита, то той
просто не може да види, какво се крие в тази ситуация. Някои съвременни последователи
наричат щитовете блокажи. Бих казал, че само благодарение на щитовете възрастните не
виждат в съзнанието си чудовищата, с които са ги плашели в детството.
— Не съм сигурен, че те разбирам напълно, обясни ми с пример.
— Определено не всичко може да се опише с думи. Например, човек се е затворил
със щит срещу възможността да лети във физическо състояние. За поддържането му помагат физическите закони, с които той е съставил описанието на света и за да го разруши, той
не само трябва да повярва, че е възможно, но и да знае, че може да го направи. Ако човек се
научи да лети в съновния свят, а след това изнесе действието от съня във физическата реалност, то щитът ще се разруши по магически начин. В това отношение намерението е убиец
на щитове, понеже знанието, което всъщност съставя намерението, разрушава този щит.
Обаче не е толкова просто, понеже знанието може не само да унищожава щитове, но и да ги
поддържа. Знаейки, че не може нещо, човек никога няма да го постигне, защото знанието му
ще се явява щит.
Изведнъж почувствах, че пропадам някъде. Събуждайки се, исках да запиша съня си,
но никак не можах да го намеря. Внезапно осъзнах, че отново започвам да се събуждам и
разбрах, че предишното ми събуждане е било в друг сън.
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Намирах се в някаква пустиня и наблюдавах голям железен кораб, заседнал в жълтия
пясък. Не мога да кажа колко беше висок, но предполагам над двуетажна къща.
— Това е сън, – чух глас в ушите си и осъзнах, че спя. Огледах се и видях Сид.
— Защо ме учиш?
— Искаш да знаеш по какво се отличаваш от останалите? – отвърна той през смях на
въпроса с въпрос.
— Да, какво ми е уникалното?
— Не е нужно да търсиш в себе си особености, отличаващи те от другите, както и
останалите хора не бива да го правят, било то човек на силата или обикновен човек. Всички
хора са еднакви, различието им се проявява само благодарение на шаблоните и на Аз-а.
— Ти няколко пъти ми каза, че съм особен.
— Може да съм говорил сериозно, а може и да съм се шегувал, за да проверя твоя
Аз, а може би въобще в този момент съм се объркал, – каза Сид неопределено и се разсмя.
— Значи ли това, че всеки друг човек може да стане твой ученик?
— Може и всеки друг, понеже ти казах по какво се отличаваш от другите. В същото
време не трябва да ме възприемаш някак особено, защото аз не съм учител, а само твой натрапчив сън, – каза Сид и отново се разсмя истерично.
— Съвсем ме обърка, аз искрено смятах, че съм особен.
— Не мисли за това, понеже това са мисли на липса и проява на твоя Аз. Всички хора са еднакви, но всеки иска да се смята за изключение от правилото. Ако притиснеш егоизма до стената, той ще опищи всичко с викове от рода на: „Знаете ли кой съм аз?” или
„Знаете ли с кого говорите?” и т.н. Всъщност човек е беззащитен пред лицето на смъртта,
затова цялата тази важност не струва пукната пара. Ти трябва да разбереш, че също си един
от тълпата, който всеки миг може да умре и какво ще остане от Аз-а ти след смъртта? За да
се научиш да избягваш смъртта, трябва да се научиш да не отделяш себе си от останалите,
т.е. да се чувстваш подобен на другите. Ти няма да овладееш изкуството да се маскираш
пред смъртта, докато не се научиш да се сливаш с всякакви заобикалящи те в момента хора,
независимо от тяхното социално положение. Освен това, ако ти виждаш, че човек се нуждае
от помощ, – без значение какви са ви отношенията, – ти трябва да му помогнеш по всякакъв
начин, без да очакваш награда. И обратно – ако на теб предлагат помощ в трудна ситуация,
никога не се отказвай от нея, защото може да се окаже, че личната ти сила не е достатъчна,
за да се справиш с проблема или да преодолееш опасността. Помниш ли колко безстрашно
се хвърли да спасяваш приятеля на русокосото момиче? А може би в този момент той е желаел смъртта ти така, както никой никога досега. Тогава ти се отказа от Аз-а си и действаше
безстрастно, доверявайки се на чувствата си и на личната си сила. Всичко това стана своеобразна маскировка срещу смъртта, по-точно стана твой щит срещу нея. Ако хората си помагаха с такива постъпки, без да очакват нищо в замяна, може да се наложи смъртта да си
потърси друго занимание.
— Защо?
— Някои съвременни последователи, осъзнавайки факта на слабата си лична сила и
слабото си осъзнаване пред лицето на смъртта, се обединяват в групи, вътре в които си разпределят функциите и обединяват настройката на намерението си. При това всеки един от
групата не изпълнява функциите си постоянно, а може да ги разменя с останалите членове.
Те правят това, за да обединят вниманието си за проследяване на смъртта и да обединят
своите знания и лична сила. Бих казал, че различните хора се развиват различно, затова
един винаги е по-силен и по-мъдър в нещо, главното е в случая неговата сила и мъдрост да
не са част от шаблоните му или проява на неговия Аз. В такива групи не само че се учат
един други, но и си помагат при следенето на шаблоните. Хората от такива групи нямат
привързаност помежду си, защото тя е заменена с отговорност. Аз познавам група, в която
хората живяха заедно няколко стотин години, при това останаха физически силни и издръжливи като млади спринтьори. За обикновения човек практически е невъзможно да живее
толкова сам.
— Мисля, че в нашето общество няма да е лесно да се организира такава група.

78

Сън 40

79
Стр.

— Социалните егрегори и липсите пречат на това всячески, защото през дългия си
живот човек може да постигне най-невероятни неща относно устройството на заобикалящия
свят, което може да го подтикне към разбирането и желанието да се освободи от паразитиращите върху него структури, – отвърна Сид със сериозен тон.
— Нима за разбирането на това на човека е нужен толкова дълъг живот?
— Нужен е! Това е свързано с развиване на енергийните центрове в енергийния
пашкул на човека с течение на живота му. Човешкото съзнание сякаш се издига отдолу нагоре по енергийните центрове. Във физическата реалност такова издигане не може да стане
бързо, защото физическият свят притежава голяма инертност вследствие своята предметност. При издигането си съзнанието достига коренния център обикновено към 12-14 годишна възраст. Обикновено тогава човек фиксира вниманието си върху чувствените удоволствия, именно затова много съвременни последователи смятат, че при обикновения човек светът се върти около секса. Те не са далеч от истината, понеже съзнанието на много хора цял
живот се намира само в коренния енергиен център. Ако човек осъзнае ролята на секса в живота си и не му придава излишна значимост, то съзнанието му започва бавно да се издига.
За да се издига все по-високо трябва първо да се освободи от шаблоните, които закриват
енергийните му центрове. За шаблоните и методите за освобождаване от тях съм ти разказвал подробно. В процеса на освобождаване от Аз-а и от много от шаблоните е достатъчно
съзнанието на човека да достигне центъра на междувеждието. Обикновено щом човекът се
откаже от Аз-а, той е способен да живее в група със себеподобни. Само когато човешкото
съзнание се издигне още по-високо, тогава описанието на света се срива и той може да възприема света като енергия.
— Аз мога ли да организирам такава група?
— Обикновено такава група може да бъде организирана от човек, който е разрушил
своето описание на света и владее изкуството на сталкинга до съвършенство. По правило
той намира още 6 човека, които искат да вървят по един и същи път заедно с него. Обикновено на всеки човек съответства положение на съзнанието в един от енергийните центрове,
т.е. съзнанието на всеки човек е фиксирано в един център, различен от центъра на останалите в групата. Но не винаги главното условие е желанието на човека да се присъедини към
групата или фиксирането на съзнанието му към един от центровете. Често организаторът
среща хора, около които забелязва знаците на смъртта. В случая организаторът трябва да
използва изкуството на сталкинга, което често включва манипулиране на съзнанието на
въпросния човек, за да се присъедини към групата. След това организаторът събира хората
на едно място и те под негово ръководство натрупват опит във взаимодействието един с
друг вследствие действието на своите шаблони, инерцията на съзнанието, Аз-ът и фикирането на съзнанието в конкретен енергиен център.
— Какво представлява за тях този опит?
— Тъй като организаторът се е освободил от човешката си форма и е махнал липса
от съзнанието си, той вижда шаблоните на тези хора и къде е фиксирано съзнанието им;
затова той им показва тяхната глупост, използвайки изкуството на сталкинга. Като резултат
те разбират, че не умеят да живеят, откриват своите шаблони и осъзнават близостта на
смъртта. Крайната цел на организатора на групата е да конструира енергийния пашкул на
всички хора от групата по подобие на своя енергиен пашкул, т.е. пашкул, освободен от човешка форма, от влиянието на чуждородното съзнание и от описанието на света. Обикновено хората, чието съзнание е фиксирано във високите енергийни центрове, помагат на участниците в групата, чието съзнание е фиксирано в низките енергийни центрове.
— Задължителен ли е този брой на хората в групата?
— В човешкия живот няма нищо задължително, понеже задълженията поддържат
шаблоните, подобно на графика и режима. Някои съвременни последователи следват математически закони, когато избират броя на хората в групата, но всъщност хората може да са
произволен брой. Дори трима човека са напълно достатъчни да създадат група. Но помисли
си как обществото би се отнесло към подобна група, например трима човека живеят заедно
– един мъж и две жени?
— Обикновено обществото не толерира многоженството.

Сън 41
Присъни ми се много странен сън. Аз, Кристина и Наташа живеехме заедно, като с
тях имаше и още две съвсем малки момиченца. Доколкото разбрах едната беше дъщеричката на Кристина, а другата – дъщеричката на Наташа, но аз не бях техен баща. Те непрекъснато изтъкваха недостатъците ми, като наричаха това изкуство на сталкинга и бяха обединени в своего рода отбор срещу мен. В този сън те бяха силни и решителни, а аз – слаб, жалък и безпомощен. Стори ми се, че дори плаках насън. Питах ги дали това е сън, а Кристина
и Наташа ми отговориха през смях, „неее, не е сън и няма лесно да се отървеш от нас”.
Случващото се беше потресаващо реално и не осъзнах, че още спя, когато се събудих. Сънят
се разпадна, аз се озовах в познатата сива пустиня.
— Как се справяш с упражнението с въртенето на главата? – попита Сид.
— Съвсем не ми е трудно за разлика от упражнението за смесването на енергията.
Когато го правя, чувствам леко виене на свят, понякога и почти до припадък, както ти каза.
— Днес ще ти разкажа за още едно упражнение, което тренира процесите на отместване на точките на светлината и на тъмнината и ги прави плавни, а не скокообразни. Упражнението е съвсем просто и не изисква някакви големи усилия, освен това, за разлика от
всички предишни упражнения, правенето му не е процес със строга последователност.
Единственото, което има значение, е правилната поза на тялото. Стоиш изправен на крака,
които са малко раздалечени и несгънати в коляното, дланите притиснати към кръста примерно на нивото на пъпа. Пръстите на ръцете са плътно свити един към друг, обаче дланите
ас отворени. Упражнението се състои в обръщане на тялото с изнасяне на съответната на
посоката ръка назад до положението, където приблизително се намира нужната точка. Когато тялото с опъната дясна ръка се обръща назад и надясно, сякаш в центъра на дланта се
оказва точката на светлината, а когато тялото с опъната лява ръка се обръща назад и наляво,
то в центъра на лявата длан сякаш се оказва точката на тъмнината.
— Нужна ли е визуализация на точката?
— Има смисъл само да знаеш къде приблизително се намира точката и да вярваш, че
можеш да я отместиш. След обръщането трябва рязко да се върнеш в изходно положение,
при което ръката рязко се изтласква напред в мястото, което е противоположно на положението на нужната точка. Изтласкването на ръката става по допирателната към окръжността
в един от трите варианти: през отдолу, през встрани и през отгоре над главата. Желателно е
да се прави всеки вариант на изтласкване на ръката последователно един след друг. Т.е.
първият вариант е за двете ръце последователно, после вторият вариант за двете ръце последователно и накрая третия вариант за двете ръце последователно. След като свърши този
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— Пътят на силата и свободата бива всячески препятстван от липсовете и от социалните егрегори, – каза сурово Сид и поклати глава като човек, – затова за да върви този
път, човек трябва да притежава огромна лична сила, отговорност и дисциплина.
— Искаш да кажеш, че човекът по пътя на силата трябва да се бори?
— Не, за човекът на силата е безполезно да се бори с технократския свят, понеже в
него съществува понятието закон, което значи, че всяко действие „против” по закон се третира като престъпление. Затова за собствена безопасност човекът на силата не бива да показва, че върви по пътя на силата. Някои съвременни последователи смятат, че това е една
от стъпките на човека в посока към сянката на света.
— Ти така и не ми каза мога ли аз да организирам такава група?
— Структурата на твоя енергиен пашкул няма да ти позволи да направиш това. Обаче структурата на твоето съзнание може да образува такава група със сродно на него съзнание, за което вече ти казах, – отвърна Сид неопределено.
— Ти винаги ми даваш заплетени отговори на въпросите, които особено ме интересуват.
— Не е така. С въпроса си за организирането на група ти отново искаш да чуеш, че
си специален, но това го иска твоя Аз, а не съзнанието ти, – бяха последните думи на Сид,
след които се събудих.
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своеобразен цикъл, вариантите на изтласкване на ръката отново се повтарят. След изтласкването на ръката напред тялото се връща в изходно положение и ръката се слага отстрани на
кръста и едва след това се прави обръщане на тялото на другата страна с другата ръка назад,
– завърши Сид. Изведнъж видях зад гърба му кълбо, което сияеше в жълтеникав оттенък.
Сид бързо се обърна назад и надясно, грабна го с дясната си ръка и с рязко движение го
метна далеч напред.
— Трябва ли да визуализирам процеса на отместване на точките?
— Не. Както вече ти казах, няма нужда да си представяш образи в това упражнение.
Това отвлича вниманието и отнема енергия. Трябва просто да знаеш и да вярваш, че ти можеш да отместваш точките и да ги местиш.
— Но нали точката на тъмнината може да се мести само от заданието на външното
намерение!
— Когато правиш кое да е упражнение ти трябва да забравиш всичко, оставяйки си
само знанието на правилата на текущото упражнение – отвърна Сид уклончиво.
— А дишането от значение ли е?
— Да. Когато ръката се отвежда назад, се вдишва бавно. Когато ръката максимално
бързо се изтласква напред, се издишва кратко и рязко. Желателно е вдишването да е през
носа, а издишването през устата през стиснати устни, за да бъде звукът му силен.
— Има ли още нещо, което трябва да знам?
— Трябва да бъдеш особено внимателен при изтласкването на задната ръка напред,
за да не си повредиш ставите. Някои съвременни последователи са забелязали, че правенето
на това упражнение във физическо състояние води до по-голямо и по-плавно отместване на
точката на светлината в съновно състояние. Желателно е да правиш това упражнение преди
лягане, но това правило не е задължително, както и всяко друго правило по пътя на силата.
Случвало ли ти се е да заспиш седнал?
— Не, никога, макар че когато съм отпуснат, седнал съм получавал слухови и порядко зрителни халюцинации.
— Това не са халюцинации, а в резултат на отместване на точката на светлината в
състояние на неосъзнато сънуване се е променяло възприятието ти, т.е. точката ти на светлината е била в междинно положение. Съществува една поза на тялото, в която е много повероятно да отместиш точката си на светлината в положение на осъзнато сънуване. Необходимо е да седнеш в леглото си с прибрани крака, свити в коленете, челото, т.е. центъра на
междувеждието да е върху коленете, а ръцете, напълно отпуснати и прегърнали прасците.
Ако тялото ти не е достатъчно гъвкаво, ще имаш болезнени усещания, които ще ти попречат
да заспиш.
— Винаги ще заспивам в тази поза.
— За да заспиш така, желателно е първата половина от съня ти да е в обичайното
легнало положение, а после като се събудиш да заемеш тази седнала поза.
— Трябва ли да си навия будилник?
— Не. Просто задай команда на намерението си да те събуди в най-подходящия момент и то ще е твоят будилник.
Реалността на съня се разми и се събудих.

Сън 42
Сънувах, че съм в някаква къща заедно с Кристина и я успокоявам, защото плаче.
— Тя прилича на най-нещастния човек на света, – чух гласа на Сид и осъзнах, че спя.
— А наистина ли е толкова нещастна?
— Щом това присъства в твоята съновна програма, най-вероятно е, – отвърна Сид
неопределено.
— Мъчно ми е да го чуя!
— Затова пък имам добра новина – днес ти заспа седнал.
— Честно казано въобще не си спомням.

— Струва ми се, че започвам да разбирам. А значи ли това, че трябва да съм безразличен към хората?
— За човека на силата безразличието означава смърт. Щом човекът на силата е безразличен, значи това е станало под влияние на някакво събитие. Такова събитие за него може да е изкъпването в смъртта. Обаче обикновено човекът на силата избягва безразличието,
като го заменя с бдителност и отговорност. Нужно е да обърнеш изключително внимание на
жизнената си програма. Както вече ти казах, поведението на човека се управлява от три механизма: съзнателен, принадлежащ на дясната половина на енергийния пашкул, подсъзнателен, принадлежащ на лявата половина на енергийния пашкул и шаблонен, принадлежащ
на огромния брой шаблони, изграждащи човешката форма. Жизнената програма се отнася
непосредствено към съзнателния механизъм и само малко се докосва до подсъзнателния
механизъм. Главен неин принцип е: както ти се отнасяш към света, такъв е той за теб.
— Това понятие все още не ми е ясно докрай.
— За да можеш да направиш своята жизнена програма подобна на жизнената програма на човек на силата, трябва да спазваш някои правила.
Първото е да не делиш всичко съществуващо на добро и лошо, а да възприемаш нещата такива, каквито са – това ще помогне на съзнанието ти да разпознае структурата на
света и да го гледа по метода на възприятието, а не на интерпретацията.
Второто правило е на всички неща и събития да отдаваш еднакво значение, за теб не
бива да има по-значими и по-незначителни събития или действия. Към всяко събитие трябва
да се отнасяш така, все едно ти е изпратено от смъртта като изпитание. Всяко действие се
прави така, сякаш от него зависи живота ти.
Третото правило е да се научиш да си доволен от малкото, по-точно от необходимото малко. Когато се научиш на това, твоята жизнена програма ще ти даде всичко необходимо за съществуването ти. За целта желателно е да се научиш да отдаваш на предметите такова значение, каквото те представляват за твоето съзнание не като материална ценност, а
като полезност за напредването ти по пътя на силата.
Четвъртото правило е да се стремиш към лична свобода, т.е. независимост от хора,
събития, предмети и от самия свят. Това правило ще ти позволи да се освободиш от всякак-
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— Не би трябвало да помниш. Точката ти на светлината се премести и ти забрави този факт, а и липсът няма да ти позволи да го запомниш. Обаче когато се освободиш от човешката си форма и преобърнеш света в собственото си съзнание, съвсем естествено ще е да
си спомняш това.
— Последните няколко дни съм някак подтиснат и не мога да се справя с това, а няма
нещо конкретно, за което да ми е мъчно.
— Ако си сигурен, че това няма връзка с русокосото момиче, можем да го обсъдим.
Какво си спомняш за жизнената програма, за която ти говорих?
— Помня, че ми говори за нея, но не се сещам конкретно какво?
— Жизнената програма не може да се опише с думи, тя е едно от най-абстрактните
понятия, които съм ти обяснявал. Думите за нея са безполезни, но все пак трябва да имаш
представа от нея. Някои съвременни последователи смятат, че жизнената програма определя
постъпките на човека що се отнася до възприемането на околния свят.
— Нали шаблоните определят постъпките на човека?
— Определят ги, но предимно що се отнася до интерпретацията на околния свят.
— Не съм сигурен, че разбирам. Дай ми пример.
— Обикновеният човек е агресивен спрямо околния свят. Може да се каже, че неговата жизнена програма е в лошо състояние, макар че за нея не съществува добро и лошо. В
човека тя е построена под въздействието на привичката на хората да делят всичко на добро
и зло. Ако човекът предимно възприема света като лош, то повечето хора го отбягват и го
преследват неприятности.
— Значи човек трябва да се отнася дружелюбно към другите и към околния свят?
— Само ако не е излишък. Прекомерната доброта към всичко и всички е разхищение
на лична сила и тогава тя няма да стигне за извършването на всички добри дела, затова
трябва да се отнасяш към всичко безпристрастно, нито като към добро, нито като към лошо.
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ви ненужни задължения, които обикновения човек носи на гърба си. Тези задължения са
като товар с камъни на гърба на спринтьора. За четвъртото правило ще ти помогне да следиш в речта си за думи като: „нужно ми е, трябва ми, аз трябва да, длъжен съм да” и т.н.
Няма смисъл да казваш тези думи на някой друг, макар че значението им се променя, ако с
него те свързват някакви чувства.
— Струва ми че, че започвам да разбирам каква е работата.
Петото правило е, че не ти е нужно да прилагаш чуждия опит и да се стараеш да се
учиш от чужди грешки. Изкуството на сталкинга много фино се преплита с това правило,
ето защо ако не се чувстваш достатъчно силен да го следваш, трябва да се откажеш от проследяването на чуждите шаблони.
— Харесва ми да наблюдавам хората отстрани, но не използвам този опит, макар че в
процеса на наблюдаване открих няколко нови шаблона у себе си. А как да разбера, че вървя
в правилната посока?
— Не мога да кажа, че в отделните техники, които ти давам, има някакво определено
направление. Всички те са част от един път и няма смисъл да ги правиш отделно една от
друга, защото това най-вероятно ще те доведе до хаос и угнетеност.
Не смятай, че възможностите ти се определят от някакви техники, защото това затваря пътя ти към намерението и те отдалечава от хармонизиране на съзнанието. Твоето състояние на тъга, за което ми разказа днес е или заради чувствата ти към русокосото момиче,
или вследствие това, че не изпълняваш всички техники, които ти предадох. Трябва да направиш преглед на съвместните ни сънища и да видиш на кои техники не отделяш достатъчно внимание.
— Може ли вместо прегледа просто да прочета записките си?
— В случая прегледът е необходим, но го започни с прочитането на записките – това
ще обнови спомените ти и ще ти позволи да направиш прегледа на съновиденията си попълноценен, – съгласи се Сид неохотно.
— Добре, ще го направя.
— Разбирането на жизнената програма и спазването на нейните правила е само междинна стъпка към постигането на такова непостижимо нещо като хармонията на съзнанието.
Тази цел е непостижима само от позиция на логиката, защото нейните граници могат да бъдат описани само от позиция на силата. Някои съвременни последователи обаче са успели
да я опишат. Те смятат, че хармонията на съзнанието се явява най-абстрактното нещо в човешкия живот и в същото време е ключ към личната сила. Без хармония на съзнанието няма
лична сила. Хармонията на съзнанието се явява като някакво ядро в енергийния пашкул на
човека, но съзнанието на обикновения човек нормално се намира до ядрото на хармонията
на съзнанието и първото нещо, което трябва да направи, за да ги обедини, е човек да усети
границите на тази хармония.
— Аз как мога да ги усетя?
— За да откриеш посоката към непостижимото трябва да извършваш необичайни
постъпки, т.е. трябва да надскочиш ръста си, – отвърна Сид през смях.
— И какви са тези постъпки?
— Трябва да направиш това, което не би направил никога, т.е постъпката ти трябва
да е неизвестна и за самия теб, но ти трябва да я правиш с нагласата, сякаш така постъпваш
винаги. Например, съблечи си дрехите и излез на улицата. Уверявам те, че дори смъртта ще
се възхити от такова зрелище, – каза Сид и започна да се залива от смях.
— Не мисля, че ще ми стигне решителност да направя това.
— Не мисли, а действай! Мислите отнемат решителността ти и я превръщат в страх.
Още друга такава необичайна постъпка може да бъде да разговаряш със собствената си
смърт като с човек и най-близък приятел.
— И какво да й кажа?
— Разкажи й за своите страхове и съмнения и в резултат ще видиш, че всички те са
въздух под налягане в нейните очи.
— Какво трябва да усетя след една необичайна постъпка?
— Не се фокусирай върху усещанията, защото те могат да са отзвук от твои шаблони.
В същото време, когато извършваш необичайните си постъпки, във физическото ти тяло ще
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Отидох в хотела, където моят приятел Максим живееше с жена си и с малкото си дете. Обаче хич не ми беше лесно да вляза там, тъй като стълбище нямаше, а за да бъда допуснат да се кача в асансьора, се наложи да събера определен брой точки в стаята на охраната, обзаведена като стрелбище, стреляйки с пистолет по мишена с цифри. Внезапно се
появи Сид и със своето любимо въртене ме изведе от този сън. Осъзнаването ми се появи в
познатата ми сива пустиня.
— Направи ли преглед на знанията, които съм ти давал, за да откриеш техниките и
упражненията, които не изпълняваш?
— Да, препрочетох записките си и направих прегледа, но не намерих нещо, на което
не съм отделил внимание.
— Помниш ли първата си среща с русокосото момиче? – неочаквано попита той.
— Направих внимателен преглед на всичко, което се отнася до отношенията ми с
Кристина, ако могат да се нарекат отношения и помня всяка наша среща, като да е било
вчера. За първи път се срещнахме през зимата преди няколко години. Аз седях в колата си
до пазара, а тя мина покрай нея. Когато я видях, буквално ме потресе чувство, което никога
не съм изпитвал до сега в живота си.
— Тя погледна ли те?
— Да и ми се стори, че този поглед продължи цяла вечност.
— Тя гледаше ли към теб при следващите пъти, когато сте се срещали, но не сте общували? – продължи Сид.
— Да, макар че ми се струва странно. При последната ни среща тя пак погледна към
мен и както тогава, аз седях в колата си, а тя мина покрай нея.
— А не ти ли е странно това, че вече няколко години взаимната размяна на погледи
не води доникъде двама достатъчно зрели хора? – попита той през смях.
— Дори не зная какво да отговоря.
— Много хора на силата изпитват любов в ранна възраст или не я изпитват, ако не я
срещнат. Обаче, движейки се по пътя на силата, благодарение на нея те могат да срещнат
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се появят известни изменения, неподлежащи на определение. Т.е. непостижимото вътре в
теб ще изплува на повърхността, попадайки в рамките на усещанията ти. Може да се каже
че тези именно изменения са границите на хармонията на съзнанието. Колкото по-цялостно
твоето съзнание успява да обхване хармонията на съзнанието, толкова по-голяма лична сила
би могъл да притежаваш при движението си по пътя на силата. Хората на силата стигат това
знание в резултат на целенасочено изследване на своето съзнание. Но хармонията на съзнанието не може да бъде постигната без човешкото съзнание да се освободи от дуалността
добро-зло.
— Това беше първото правило на жизнената програма.
— Извършването на необичайни постъпки може да ти посочи посоката, в която трябва да се движиш, за да усетиш хармонията на съзнанието, при което тази посока трябва да
съвпадне с посоакта на движението ти към твоите цели, иначе понятието хармония на съзнанието ще изгуби всякакъв смисъл в живота ти.
— Добре, ще се опитам да върша необичайни постъпки.
– Извършването на всяка постъпка в живота на човека изисква личната му сила. Това е закон. Няма постъпки, в които не влагаш от личната си сила. Дори мислите на човека и
действията му в съновиденията се подчиняват на този закон. Обаче ти трябва да осъзнаеш,
че дори един закон може да не издържи на натиска на личната сила и на настройката на намерението. Ако човек постоянно върши шаблонни действия, то той поддържа шаблоните
със своята лична сила. От друга страна, когато човек извърши необичайна постъпка, то неговата лична сила по най-магически начин се превръща в осъзнаване. Някои съвременни
последователи смятат, че необичайните постъпки се явяват почти единственото достъпно
средство, което преобразува личната сила на човека в осъзнаване.
Това бяха последните думи, след които се събудих.
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човек, срещата с когото може да разтърси съзнанието им. Обикновено човекът на силата се
огражда със щит от такова общуване, смятайки, че близостта със срещнат по този начин
човек ще забави развитието му. Мога да ти кажа, че самият факт на отричане на тези чувства води до появата на щитове и шаблони у човека на силата.
— Значи ли това, че чувствата трябва да се удовлетворяват винаги?
— Винаги! Човекът на силата не търси оправдания и лесни пътища, той винаги е отворен за страха и избира оптимално краткия път, за да го удовлетвори. Може да не е оптимално да се затвориш за общуване. Ти си се затворил за общуване с русокосото момиче, не
си предприел никакви стъпки, за да бъдете заедно и избягваш всички срещи с нея. Не ти ли
се струва странно, че ти се страхуваш от нея повече, отколкото се страхуваш от смъртта?
— Да, странно ми е, макар че никога не съм се смятал за слаб човек. Обясни ми поподробно, какво още трябва да направя, за да победя страха си?
— Много пъти ти говорих за това, едва ли мога по-подробно. Ти на чисто място създаде големи страхове, а значи големи шаблони и големи щитове. Няма да се учудя, ако те те
доведат до самоубийство, – каза той с вледеняващ смях.
— Това едва ли ще се случи.
— В живота често се срещат някои вещи или събития, които човек смята за особено
ценни или святи. Някои последователи наричат такива вещи фетиши, а събитията – табу.
Фетишите могат да са част от шаблоните, по-скоро те обикновено се явяват техни атрибути,
понякога и създават и поддържат щитовете. Табу обикновено се нарича това действие, което
не бива да се извършва при никакви обстоятелства. Русокосото момиче за теб се явява своеобразно табу, освен това в съзнанието ти в този момент съществува табу във вид на щит и се
изразява в това, че ти придаваш значението „свята” на едно самотно или почти самотно момиче с дете.
— Не зная!
— Щом се страхуваш от нея повече, отколкото от смъртта, то общуването ти с нея
ще бъде за теб изкъпване в смъртта! – възкликна високо Сид и това бяха последните му думи в този сън.
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Сънят беше много странен – аз вървях в някаква тъмнина. Внезапно дойде осъзнаване, че спя. Опитах се да отворя очи, но усетих, че отварям само едното си око и с него видях, че съм в своята стая. Обстановката беше много сива и мрачна. Внезапно почувствах
някакъв шум и пропаднах в тъмнина, а когато осъзнаването ми се върна, се оказах в познатата сива пустиня заедно със Сид.
— В последно време успя ли да видиш поне един знак от смъртта? – попита той.
— Доколкото помня, не.
— Твоята смърт е съвсем близко и ти дава знаци. Ако ти не ги забележиш и не ги интерпретираш, аз няма да има с кого да разговарям насън, – каза Сид през смях.
— Ти можеш ли да ме спасиш от смъртта?
— Никога няма да го направя. Ако застана между теб и смъртта, както ти тогава застана между смъртта и русокосото момиче с приятеля й, то тя просто ще ме смаже, защото аз
нямам подходящи щитове, за да се предпазя от нея, – отвърна Сид и смешно поклати глава.
Вече няколко пъти бях виждал това движение на главата.
— Защо така клатиш глава?
— За каква глава говориш? Аз съм кълбо от енергия, както и всичко в този сън,
включително и ти! – отвърна той и отново се засмя.
— Да речем, че ти си кълбо от енергия, но аз си спомням как ти придоби образа не
само на момче, но и на страшен старец и на смешен червей.
— Не фиксирай вниманието си върху това. Ти не можеш на намериш знаците на
смъртта, защото закотвяш цялото си внимание в нещо единствено – предмет или събитие. За
да се научиш да възприемаш знаците на смъртта, трябва да разположиш вниманието си
между теб и собствената си смърт, а за да откриеш нейното местоположение, трябва да се
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научиш да гледаш света с различни очи, а не с едно око, както прави това обикновеният човек.
— И какво ще рече това?
— Ще рече, че щом обикновеният човек погледне света първо с едното око, после с
другото, то за него светът няма да се промени, затова на него му е все едно дали гледа света
с едно или с две очи. Човекът на силата непрекъснато търси различията между световете в
своите очи и именно в различието се крият знаците на смъртта и именно в него се крие възприятието. Но ти трябва да знаеш, че възприятието се осъществява не през очите, а почти
непосредствено през твоята точка на светлината.
— Как мога да се науча да гледам света с различни очи?
— Има едно лесно упражнение, което може да ти помогне. То се състои от две части.
Ти трябва да научиш своите физически очи да изпълняват и двете части на упражнението.
За първата част трябва да нарисуваш в центъра на лявата си длан малък триъгълник с върха
надолу. Изтегли лявата си ръка максимално напред и гледай неотлъчно в центъра на дланта,
като бавно я приближаваш към лицето си, докато долната страна на дланта ти не докосне
върха на носа ти. Когато това стане, трябва бързо да свалиш ръката, при което погледът ти
остава фокусиран върху дланта. Сваляйки дланта, можеш почти веднага за кратко да погледнеш света с различни очи. За втората част трябва да сложиш двете длани пред очите си
на разстояние около една педя от очите и на около една педя една от друга. Второто упражнение се състои в това, че ти, неотлъчно гледайки в центровете на двете длани, трябва бавно
да ги раздалечиш встрани.
— Трябва ли да рисувам нещо в центъра на дясната длан?
— Не, нали там вече ти написа думата „сън”.
— Вярно!
— Погледът към света с различни очи може да помогне на обикновения човек да изтегли вниманието, което е закотвено в един предмет или събитие. В същото време вниманието може да се изтегли с едно много просто действие – да замреш и после бързо да извърнеш погледа си. Ти трябва винаги да помниш, че липсът описва околния свят в съзнанието
на човека по такъв начин, че съзнанието на обикновения човек да не може да фиксира едновременно всички заобикалящи го предмети и събития. Затова твоят поглед, по-скоро твоето внимание не бива да се фиксира върху обкръжението ти, а през цялото време да се плъзга през него. Вече ти казвах, че когато правиш нещо, трябва да му отделяш само част от
вниманието си, а останалото внимание да се плъзга през предметите. Например можеш да
гледаш към планината, а може и да плъзгаш вниманието си през нея. Такова преместване на
вниманието позволява на човека да открива знаците на смъртта в околния свят, който всъщност се явява част от неговото съзнание.
— Да, каза ми за това, но не винаги успявам да го правя, може би защото не ми достига лична сила.
— Ти трябва непрекъснато внимателно да следиш околния свят, като винаги му отделяш част от вниманието си. Въпреки че ще ти се налага да правиш повече от едно нещо
наведнъж, твоето внимание би трябвало да бъде толкова развито, че ти във всеки момент
трябва да си готов да свършиш произволен брой неща едновременно. Ти трябва постоянно
да проследяваш какво точно се променя в околния свят, докато правиш това или онова
действие или докато тече това или онова събитие. А що се отнася до твоята сила, ти трябва
от време навреме да я изпитваш.
— Как?
— По един от двата начина. Първият начин се състои в осъзната инерция на съзнанието. За целта ти запълваш съзнанието си със словесни и мнемонични спомени за произволно
избрано от теб събитие, желателно е да ти е приятно да си го спомняш, но всъщност няма
голямо значение.
Не бива да се отвличаш с други мисли и трябва продължително време да мислиш за
това събитие. След това прекъсваш мислите си и сравняваш състоянието на тялото и съзнанието си преди началото на осъзнатата инерция и след края й.
— И какво трябва да забележа?
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— Ще забележиш това, което забележиш, – отвърна Сид неопределено. Той се завъртя като вихър и се пльосна на земята.
— Това е лош отговор.
— Първият начин ще ти помогне по-добре да усвоиш прегледа на живота си и да задълбочиш познаването на тялото си относно настройката на вътрешното намерение, ако
трябва да го обясня с думи. Вторият начин представлява поставяне на осъзнат шаблон в
своята човешка форма за кратко време. Например, ще хвърлиш предизвикателство към тревата на силата – тютюна. Ще пушиш тютюн една седмица, а после ще спреш. Не си струва
да пробваш с по-дълъг период, защото продължителната му употреба забавя създаването в
организма на някои вещества, нужни за нормалното му функциониране. Можеш да избереш
всеки друг шаблон, например да научиш разговорно непознат език, а после да го забравиш
или за известно време да се занимаваш с някакъв спорт и т.н. Нужно е да устройваш такива
проверки на личната си сила, за да знаеш примерно колко е голяма.
— Добре, ще помисля върху това.
— Не мисли, а действай! За да види знаците на смъртта, човек трябва да притежава
някакво количество лична сила и високо осъзнаване на самия себе си. Ако ти вървиш нанякъде и почувстваш с тялото си близостта на смъртта, но не виждаш знаци, трябва да се върнеш в началото на пътя и да го минеш още веднъж и тогава може би ще ги забележиш. Ако
чувството за близостта на смъртта си остане, но знаци отново няма, продължавай да ходиш
в кръг дотогава, докато чувството за близостта на смъртта не изчезне или докато не се появят нейни знаци.
— А ако бързам за някъде?
— Бързането е атрибут на режимите, графиците и разписанията, а значи и на шаблоните. За човека на силата е голям разкош да бърза за някъде като това е и голям риск за живота му. Ако престанеш да бързаш, ще можеш да забелязваш и най-непостижимите страни
от околния свят, а именно в тях смъртта обикновено крие знаците си. Когато ти ходиш в
кръг в търсене на знаците на смъртта, можеш да опиташ да замреш на място и максимално
да се отпуснеш, като едновременно с това потърсиш необичайни усещания в себе си и необичайни явления наоколо. По време на такова замиране на тялото можеш да се опиташ да
погледнеш света с различни очи.
— Как мога да усетя близостта на смъртта?
— Това е с нищо несравнимо чувство на тъга, съпроводено с нежелание да живееш
повече. Ти ще го почувстваш, когато то те изпълни. Някои съвременни последователи са
забелязали, че когато човек различава и разбира знаците на смъртта, тя, понеже притежава
безгранична лична сила, в знак на благодарност разкрива пред него най-немислими възможности в жизнения му път, – бяха последните думи на Сид. Реалността на съня се разпадна и се събудих.

Сън 45
С Кристина вървяхме по някакъв път извън града, понеже наблизо нямаше къщи. Тя
сериозно ми разказваше нещо важно, касаещо живота й и чувствата й, обаче нито след като
се събудих, нито после при прегледа успях да си спомня темата на разговора, макар че много ми се искаше да разбера за какво ми е говорила. Изведнъж усетих, че някой ме хвана за
ръка, погледнах надолу и видях Сид.
— Това е сън! – извика той през смях.
— Това е сън! – повторих аз и осъзнах, че спя.
— Как мислиш, дали русокосото момиче те сънува? – попита ме Сид.
— Мисля, че не.
— Защо мислиш така?
— Ние сме толкова далечни един от друг. Веднъж Жана ми каза, че Кристина найвероятно не подозира за съществуването ми.
— Това, че все още поддържаш приятелски отношения с чернокосото момиче, не е
оптимално за теб, защото ти я носиш на твоята лична сила.
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— Аз съм нямал секс с нея.
— Това няма значение. Чернокосото момиче е пълно с различни шаблони, много от
които закриват коренния й център и поради това тя има нееднозначно отношение към секса.
Нима можеш да й вярваш, щом нейното описание на света е изкривено от шаблоните? Ако
можех да изпитвам съжаление, то бих я съжалил, както впрочем и русокосото момиче.
— С какво те са по-нещастни от останалите хора по света?
— С нищо. Бих ги съжалил само поради това, че те са като всички останали, – отвърна Сид неопределено.
— А би ли съжалил Наташа?
— Какво говориш? Може да се каже, че личната сила на тъмнокосото момиче превъзхожда твоята. Въз основа на личната си сила и на чувствата си, те предразположи към
себе си без никакво усилие, което ти не можеш да направиш по отношение на русокосото
момиче, – отвърна Сид със сериозен тон.
— Да, така е.
— Погледнах съновната програма на русокосото момиче и там видях теб – внезапно
каза Сид.
— Значи ли това, че тя ме сънува?
— Направи си извода сам от това, което съм ти разказвал за съновната програма, –
избягна отговора Сид. – Опитвал ли си се да проследяваш шаблоните на русокосото момиче?
— Не, никога не ми е хрумвало.
— И едва ли ще можеш да го направиш, понеже ти се намираш в нейната съновна
програма и личната ти сила не е достатъчна, – отвърна Сид.
— Днес говориш само със загадки.
— Считай го за изпитание за личната ти сила. За да използваш изкуството на сталкинга по отношение на други хора, трябва да станеш незабележим за тях. Всъщност трябва
да се стремиш към незабележимост и спрямо всички хора и целия свят. Само така ще станеш незабележим за смъртта и тя много трудно ще може да те проследи. За да се маскираш
така спрямо нея първо трябва да започнеш да стъпваш безшумно, т.е. никога повече не
трябва да чуваш стъпките си, по-скоро постоянно да се стремиш към това. Това упражнение
не само те скрива от околния свят, но и помага за упражнението с лицето, а значи повишава
осъзнаването ти. За целта трябва да носиш меки обувки, като не забравяй да сложиш в тях
камъче, както ти казах. Но не бива да използваш изкуството на сталкинга за манипулиране
на съзнанието на другите, освен когато искаш да привлечеш човек към своята група, но дотогава има десетилетия, а може и никога да не стане.
— Тогава за какво се използва изкуството на сталкинга?
— Както вече казах, основната му цел е проследяване на шаблоните на другите хора,
за да проследиш собствените си шаблони. И другата цел – да използваш шаблоните на другите, за да бъдеш незабележим за тях, – отвърна той.
— Какво значи да си незабележим за другите?
— Хората, с които контактуваш, не трябва да говорят за теб като за добър или лош
човек. Ти трябва да се държиш с хората в съответствие с техните шаблони и ако някой ги
попита за теб, то най-много да могат да му назоват името ти. Ненужно е обаче да лъжеш
хората, защото това намалява личната сила и отдалечава от намерението. Говори повече за
самите тях, отколкото за себе си, те обичат това, а и това ще ти помогне да останеш в сянката на света. В същото време ненужно е да говориш, ако не е необходимо. Обаче не забравяй
какво ти казах за твоята любов към хората. Бих казал, че колкото по-малко говориш за събития от живота си, толкова по-малко се запомнят външността ти и постъпките ти и толкова
по-незабележим ставаш за хората, околния свят, а значи и за смъртта. Изкуството на сталкинга изисква огромна дисциплина по отношение на себе си, на околните и на заобикалящия те свят. Такава дисциплина изисква съвършенство – във всичко, което изгражда вътрешния ти свят. Постъпките ти трябва да са съвършени и да не съдържат излишни действия.
Речта ти не бива да съдържа празни и излишни думи. Мислите, чувствата и желанията ти
трябва да са подложени на най-строг контрол от страна на съзнанието ти с помощта на твоето внимание. Посредством такъв контрол мислите и емоциите се сдържат, а за чувствата и
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желанията се търсят пътища за реализирането им, но оптимални от позиция на личната ти
сила. Освен това необходимо е да подлагаш на внимателен преглед всички желания, за да
определиш тяхната причина или източник. Недопустимо е човек на силата да извършва излишни действия или да изпитва желания, натрапени отвън. Мислил ли си си за своите желания към русокосото момиче? – неочаквано попита Сид.
— Странно е, но никога не съм мислил за това. Винаги знам, какво ми е нужно от
другите хора, но Кристина е за мен като несбъдваема мечта. Аз просто искам да съм с нея
без всякакви условия или допълнителни желания.
– Разликата между чувства и емоции за теб става още по-очевидна, – каза неопределено Сид със смях и продължи: – Обикновеният човек иска толкова много неща в живота
си, че тези желания обикновено стават основа на шаблони и щитове в неговата човешка
форма. Когато човек се отдаде на празни мечти, от които по правило се състои инерцията на
съзнанието, то тези шаблони получават неговата лична сила.
— На мен не ми е привично да мечтая.
— Такава привичка ти нямаш, иначе тези шаблони биха се превърнали в голяма
пречка към осъзнато сънуване. За теб осъзнатото сънуване явява ли се нещо като наркотик?
— Никога не съм мислил за това; просто ми харесва да се осъзнавам насън.
— Трябва да си изясниш какво е за теб осъзнатото сънуване, защото то вече е част от
жизнената ти програма. Като начало е нужно да се отнасяш към него като към мярка за личната ти сила, т.е. колкото по-често се осъзнаваш насън, толкова по-голяма е личната ти сила. За да можеш по-често да се осъзнаваш насън, нужно ти е да се стремиш да увеличаваш
личната си сила, което значи да продължаваш да вървиш по пътя на силата.
— Изкуството на сталкинга ще ми помогне ли да се осъзнавам насън?
— Да, ще ти помогне. Основа на изкуството на сталкинга за човека на силата се явява
бдителността. Човекът на силата е бдителен към всичко: към себе си, към хората и към
околния свят. Бдителността е едно от малкото неща, които може да си позволи да вземе със
себе си и да го носи по пътя на силата. Освен това може да се каже, че бдителността е основата на осъзнаването.
Усетих, че се събуждам. Тогава се опитах да притисна силно Кристина в обятията си,
за да пробвам да се събудя заедно с нея, но мисля, че беше доста глупаво от моя страна и се
събудих сам в леглото си.

Сън 46
Сънят ми беше странен и бих казал фантастичен. Тичах из улиците на някакъв град
заедно с голяма група хора и търсехме извънземни. Сънят беше сив и ме изпълваше с някаква тревога. Изведнъж някой ме хвана за ръка и видях Сид. Хората продължиха да тичат,
а аз осъзнах, че това е само сън.
— Реши ли по кой път ще тръгнеш, когато лакисите те поставят пред избор? – попита
Сид.
— Да бъда с тях е доста примамливо, но мисля, че без тяхна помощ ще постигна повече, – предположих аз.
— Не бива да си толкова сигурен. Както вече ти казах, когато в съня ти идват лакиси,
те като че ли те канят да встъпиш на пътя на общуване с тях, път, различен от пътя на намерението, дори може да се окаже несъвместим с пътя на намерението, ако човек използва
силата на лакисите за променяне на физическата реалност. Тази сила за променяне на физическата реалност се използва от много хора на силата и те наричат такива действия магия.
Трябва да разбираш природата на лакисите, които не са паразити като липсите, но все пак с
всички сили се стараят да общуват с човешкото съзнание, както и при удобен случай да
постоят до енергийния му пашкул. Твоят енергиен пашкул все повече се повдига и все повече придобива формата на кълбо, макар че при теб този процес се проточи по-дълго от
очакванията ми, ако мога така да кажа. Когато енергийният пашкул стане достатъчно плътен и кълбовиден, лакисите все по-често ще се появяват в съня ти, т.е. те почти ще окупират

Сън 47
Присъни ми се огромна двуетажна сграда. От някъде знаех, че Кристина е на втория
етаж, затова се заизкачвах по широка спираловидна стълба, на която стояха непознати мъже. Изведнъж те ме нападнаха, за да ме спрат. Аз прилагах някакви просто фантастични
хватки от ръкопашния бой и нападателите се разпръснаха. На втория етаж имаше много
столчета, на едно от които в центъра на залата седеше красиво чернокосо момиче, облечено
в разкошна черна рокля и бе накичена със скъпоценности. Тя гледаше към пълен с парченца
лед прозрачен бокал, който държеше в ръка. До мен се приближи приятелят ми Максим и
каза, че това е приятелката на Кристина и аз трябва да я целуна, за да се появи Кристина, но
това няма да е лесно, понеже тя не допуска никого до себе си. Аз обиколих залата покрай
стената, приближих се до момичето откъм гърба и бързо го целунах по устните. Неочаквано
в дясно от мен се разтвори голяма врата и Кристина влезе, облечена като принцеса в лека и
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твоята съновна програма, както някога това направи съзнанието на русокосото момиче. Тогава ти ще трябва да решиш как да постъпиш с тяхната покана за общуване.
— Какво ще трябва да направя и мога ли да избегна този избор?
— Ще трябва да избереш дали да приемеш поканата им за общуване или да откажеш.
Но няма да успееш да се откажеш от този избор, понеже тяхното съзнание ще се намира в
твоята съновна програма. За да направиш своя избор трябва да изразиш на глас намерението
си вътре в съня, когато в него присъстват лакиси. Ако ти изразиш намерението да те оставят, най-вероятно ще стане именно това, макар че понякога съзнанието на лакисите ще продължава да се появява в твоята съновна програма. Може да стане така, че да не ти стигне
силата, за да зададеш команда на намерението си на премахне съзнанието на лакисите от
твоята съновна програма. Тогава ще трябва да постъпваш така, сякаш си приел поканата им.
— Какво ще трябва да направя?
— Първо ще трябва да се опиташ да погълнеш енергията на лакиса. Ако не успееш,
ще се наложи да извършиш смъртно опасно действие. То се заключава в следното – в своя
сън ще трябва да прегърнеш образа на лакиса във вида, в който той се появява в съня ти.
Когато го прегърнеш, ще се обмени енергия между твоя енергиен пашкул и енергийния
пашкул на лакиса. В мига, в който направиш това, ще почувстваш допира му като усещане
за вода или огън. Много рядко в твоята съновна програма могат да се озоват лакиси от светове, не принадлежащи към света на водните или на огнените лакиси, но тогава ще имаш
други усещания, различни от вода и огън. Ако си го прегърнал и си усетил това, трябва да
го държиш до тогава, докато усещанията изчезнат, след което можеш да изразиш намерението си за премахване на съзнанието на лакиса от съня ти, щом не искаш да приемеш поканата му за общуване. Може да се окаже, че в съня ти присъстват няколко образа. В този случай трябва на един път да прегръщаш не повече от един образ, понеже няма да ти стигне
личната сила, за да издържиш последователен или едновременен контакт с два лакиса.
— Как да разбера, че образът в съня ми е лакис?
— Появата им обикновено е съпроводена с тъга и мрачност. Освен това следи образите – лакисите идват в съня ти и обикновено не си тръгват, докато не направиш избор. Ако
ти дълго време не правиш избора си, това ще забави твоето движение по пътя на силата, а
може и да доведе до непредсказуеми последици, — добави Сид студено.
— Какво още трябва да зная за идването на лакисите?
— Тяхното съзнание е по-развито от съзнанието на човека, макар че понякога се характеризира със забавеност и инерция. Ти си длъжен изначално да си много предпазлив към
появата им, понеже те се стремят да принудят човека на силата да общува с тях на всяка
цена. Така или иначе изборът го правиш именно ти и трябва да се вслушваш в усещанията
на тялото си, без да обръщаш внимание на външни съвети, за да протече изборът ти правилно по отношение на твоето съзнание и на твоята лична сила. Освен това бъди предпазлив и
внимателен с намерението при общуване с каквито и да е форми на съзнание, понеже повечето от съзнанията, които с течение на времето човекът на силата открива в съня си, са много по-развити, – бяха последните думи на Сид, след които се събудих.
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блестяща виолетова рокля. Светлите й коси бяха сресани назад и украсени с виолетови скъпоценни камъни. Два кичура свободно падаха покрай лицето й и при движението на Кристина се вееха, докосвайки бузите. Тя дойде много близо до мен и сложи на раменете ми ръцете си, накичени с тънки гривни с големи виолетови скъпоценни камъни. Внезапно осъзнах, че това е сън.
— Нима не ти казах, че искам да съм сама? – попита тя меко с възхителния си глас.
— Да, каза ми, но аз не мога без теб!
— Тази сцена разбива сърцето ми! – чух зад гърба си смеещия се глас на Сид. Обърнах се и видях как той вихрено се завъртя около себе си.
Реалността на съня ми изчезна и много бавно започна да се появява отново. Това беше местност, подобна на познатата ми пустиня.
— Защо човек не може да развие съзнанието си до нивото на съзнанията, които среща в съня си?
— Всичко е благодарение на факта, че човешкото съзнание е поразено от липса. Всеки човек го получава в момента на раждането и го губи в момента на смъртта, понеже липсът се храни с неговото осъзнаване и с енергията на човешката форма. Благодарение на липса човешкото внимание се фиксира не върху факта на развиване на съзнанието, а върху факта на предметността на околния свят, т.е. с помощта на чуждородното съзнание се подменят
ценностите вътре в човешкото съзнание. Благодарение на липса човекът е открил много от
постиженията на цивилизацията, повечето от които се характеризират с предметност и с
фиксиране на вниманието. За да се освободи от липса, както ти казах, човек трябва да се
освободи от човешката си форма и от своите мисли. Обаче трудността на загубата на човешката форма е в това, че на човекът не му достига лична сила и осъзнаване, за да се освободи от шаблоните и мислите.
— Какво още може да ми помогне да загубя човешката си форма?
— Определено можеш да я изгубиш, когато престанеш за изпитваш емоции, с чиято
енергия, както си спомняш, че хранят шаблоните. Липсът е много силен и хитър и за да го
победиш, ти трябва да си също толкова силен и хитър.Трябва да слушаш гласа му в съзнанието си, понеже това е основната кукичка, на която той се е закачил за твоя енергиен пашкул. Постоянното подтискане на мислите без прекъсване, прекъсването на емоциите и промяната на своите модели на поведение постепенно отслабват липса дотолкова, че в един
момент той напуска съзнанието ти. Както ти казах този момент е доста трагичен за човека,
защото той изпитва чувства, близки до усещането на смъртта23. Когато липсът напусне
енергийния пашкул, се разрушават два от най-главните шаблони на човека.
Първият шаблон закрива центъра на дясната гръд и е свързан с потребността винаги
да се прави нещо. Когато този шаблон се разруши, човек започва да прави това, което действително му е необходимо, а не това, което би било нужно на липса в съответствие с неговите лъжливи за човешкото съзнание ценности. Освен това човек престава да отлага делата
си, изчезва списъкът с несвършена работа, както и списъкът с дела, които трябва да се
свършат.
Вторият шаблон закрива центъра на лявата гръд и е свързан с чувствата към роднините. Този шаблон кара човека да се отнася към тях дори по-враждебно, отколкото към
чуждите хора. Когато той бъде разрушен, човек изпитва равни чувства към роднините си и
не се дразни от повечето им действия. Освен това този шаблон прави от повечето родители
деспоти към своите деца. Двата шаблона взаимно си влияят. Например, ако човек се отдалечи от родителите си, работоспособността му се повишава. Или ако по здравословни причини не може да работи или има високо материално положение, то той обикновено става деспот към роднините си, заставяйки ги да вършат различна работа и дразнейки се, когато не го
23

Сещам се за думите на дон Хуан: "От този ден трябва да се осланяш само на собствените си прибори, които са почти на нула. Няма кой да ти каже какво да правиш. Няма го умът от чужд произход да ти диктува всички
глупости, с които си свикнал. Моят учител, нагуалът Хулиан, често предупреждаваше учениците си - продължи дон
Хуан, - че това, е най-тежкият ден в живота на магьосника, защото истинският ни ум, който ни принадлежи и който
е цялата съвкупност от нашия опит, след като е бил потискан цял живот, е станал плах, неуверен и неустойчив. От
личен опит мога да кажа, че истинската борба на магьосника започва именно от този момент. Всичко дотогава е
просто подготовка." [бел. прев.]

Сън 48
Седях на бордюра на широк път в някакъв град. Покрай мен минаваха непознати хора. Без сам да разбирам защо, изведнъж бавно вдигнах ръце до нивото на очите си и погледнах дланите си. Вероятно ми е помогнало упражнението, което някога ми беше дал Сид.
Осъзнаването дойде само от едно поглеждане на дланите. За пореден път ме поразиха яркостта и реалността на осъзнатото сънуване.
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правят. Човек практически не може да разруши тези шаблони без да загуби човешката си
форма и без да се освободи от чуждородното съзнание на липса. Обаче когато тези шаблони
се разрушат, отместването на точките на светлината и тъмнината стават по-лесно и естествено. Не бива да си мислиш, че като загуби човешката форма и липса, човек трябва да се
успокои. Ако той изгуби контрола си и отслаби дисциплината, то чуждородното съзнание
може отново да се окаже в неговия енергиен пашкул.
— Да, дисциплината е необходима.
— Липсът е много хитър и обикновено пречи на общуването на човешкото съзнание
със съзнанието на лакисите. Често човек, мислейки, че общува с лакиси, често общува със
своя липс. Веднъж ти ми каза, че най-вероятно си изглеждал като идиот в очите на русокосото момиче, когато застана между нея и смъртта й. Мога да те уверя, че когато човек общува с липса посредством някаква система за предсказания, той изглежда още по-зле, – каза
Сид през смях.
— Успокои ме, – казах аз. – А защо липсът пречи на общуването на съзнанието на
човека с лакисите?
— Лакисите предлагат на човека по-честен енергиен обмен, отколкото липса, макар
че и при такъв обмен човек трябва да е много предпазлив. Освен това съзнанието на липса
може да бъде изместено от съзнанието на лакиса. Например, хората на силата, живеещи на
африканския континент, посредством специални действия разполагат съзнанието на лакиса
върху енергийния си пашкул и отчасти вътре в него. Съзнанието на лакиса може веднага
или след известно време да измести съзнанието на липса от енергийния пашкул на човека.
Обаче съзнанието на лакиса често помага на човека във физическия свят, както и на прогреса на този човек по неговия път на силата.
— От кой свят се появяват липсите?
— По правило тези светове са далеч от физическата реалност, т.е. далеч от седемте
свята, в които обикновено попада обикновения човек в съня си. Понякога хората, вървели
по пътя на силата, след смъртта си съзнателно се превръщат в нещо подобно на липс и също
паразитират върху човешкото съзнание. Т.е. за да може след смъртта си човек да се уподоби
на липс, в момента на смъртта си той трябва да притежава високо развито съзнание, голяма
лична сила, както и да направи най-прецизен преглед на целия си живот.
— Какъв ужас – човек, паразитиращ върху човек!
— В световете на сънуването парите нямат значение, както и всички ценности от
предметния свят. В тях най-главна роля играят личната сила и осъзнаването. Не може да се
каже, че използването на енергията на друго същество е добро или лошо, понеже в световете на сънуването повече важат законите на животинския свят, познати във физическата реалност. Тук борбата за оцеляване, за сила и осъзнаване се води много остро, затова осъзнатото сънуване може да бъде смъртно опасно за неразвитото съзнание.
— Каква е защитата срещу такава опасност?
— За обикновения човек има два начина за защита. Първият – да продължи сивото си
ежедневие по старому, прикривайки се зад съзнанието на липса като зад щит. Вторият – да
върви по пътя на силата, точно спазвайки неговите правила. Първият води към деградация
на съзнанието на човека и към развиване на съзнанието на липса. Вторият води към освобождаване от човешката форма и от съзнанието на липса и към развиване на собственото
съзнание – бяха последните думи на Сид. Пустинната местност на съня сякаш започна да се
разпада, смесвайки се с тъмнината, от която се събудих в леглото си.
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— Не ти ли се струва, че съновният свят е също толкова реален, колкото и физическия? – попита ме Сид.
— Съновният свят ми се струва по-реален! – признах аз възторжено.
— Трябва да ти кажа, че когато човек преобърне света в собственото си съзнание реалността на физическия и на съновния свят стават като две страни на едно цяло. По-точно
казано границата между тези две страни в съзнанието на човека се заличава. Как мислиш,
човек може ли да премине през твърда стена във физическия свят?
— Невъзможно е и никой никъде не е казвал, че е възможно.
— Никой не е казвал? А може би човекът, достигнал до това, не вижда смисъл да говори за него?
— Че защо?
— Според теб хората трябва да споделят и да се хвалят с постиженията си. Според
хората на силата това не е нужно, а защо – вече съм ти казвал. Преминаването през твърда
стена във физическия свят е съвсем обикновено нещо за човек, преобърнал света, понеже
след този акт всичко, което човек може да постигне в съновния свят с помощна на намерението, може да го постигне и във физическия свят. Той може да лети, да минава през твърди
стени, да вижда света чрез възприятието си и да прави още куп неща, невъзможни от гледна
точка на съзнанието на обикновения човек.
— Какво трябва да направя, за да осъществя това преобръщане?
— Вече съм ти казвал и ще си го припомниш с прегледа. А сега ще ти кажа нещо,
което ще ти позволи да постигаш всичко, което пожелаеш, както във физическото, така и в
съновното състояние без никакви бариери, – каза Сид неопределено.
— Бъди по-ясен, не разбирам за какво говориш.
— Всяко действие, което човек не може да извърши във физическото състояние, а в
съновното може, в съзнанието на човека липсът го е преместил извън границите на описанието на света, – отвърна Сид.
— Това нищо не ми говори.
— Фактът, че това действие се намира извън границите на описанието на света на
човека се явява своеобразен щит, който не му позволява да извърши това действие. За да
можеш да направиш във физическата реалност нещо, което можеш в съновната, нужно е
просто да повярваш с тялото си, че може да се направи, – завърши Сид през смях.
— Не е ли много просто?
— Да, просто е за се каже, но няма да ти стигне личната сила, за да го направиш. Затова за да полетиш във физическо състояние или да минеш през твърда стена, ще трябва да
убедиш тялото си, че това е възможно, а по-точно да направиш така, че твоето описание на
света да приема, а не да отхвърля това знание.
— Значи постоянно трябва да си повтарям, че мога да полетя?
— Тук няма смисъл от думи. Твоята убеденост не трябва да съдържа никакви мисли
или думи. Това трябва да е вярата на тялото ти, по-точно неговото знание.
— Мисля, че това е практически невъзможно, защото думите ти са абсурдни.
— Това е практически възможно! Говориш така, защото са те научили да вярваш във
физическите закони. Ти трябва да се научиш да престанеш да вярваш в това, което ти е натрапено отвън от думите на другите хора и от съзнанието на липса и да се научиш да вярваш
на това, което си изпитал чрез съзнанието си в сънуването, за да можеш да пренесеш това
знание във света на физическата реалност. Само когато се научиш да пренасяш своите вяра
и знание от единия в другия свят, ще е възможно да преобърнеш света в съзнанието си. За
това пренасяне ти говоря буквално то първата ни среща в твоите осъзнати сънища.
— Какво ще ми даде тази вяра?
— Колко безкрайна е човешката глупост! Казвам ти, че ще можеш невъобразими неща и най-важното – за това ще ти стига личната сила. Искаш да минаваш през твърди стени?
Повярвай, пренеси това знание и минавай!24 Искаш да летиш във физическо състояние? Повярвай, пренеси това знание и политай! Искаш да преместваш физическото си тяло на ог24

Христос казва „Всичко каквото поискате в молитва, вярвайте че сте го получили и ще ви се сбъдне” (Марк
11:24) [бел. прев.]

Сън 49
Присъни ми се сив и мрачен град, в който се чувствах много неудобно. Навън имаше
малко хора, но аз вървях заедно с основната тълпа по някакъв път. Изведнъж усетих, че ме
хващат за ръката, погледнах надолу и видях Сид.
— Събуди се, приятелче, това е сън! – възкликна той през смях.
— Това е сън! – повторих аз и осъзнах, че спя.
— Успя ли да видиш знаците на смъртта?
— Не, макар че преди два дни усетих присъствието й.
— Какво усети?
— Налегна ме тъга и желание да прекратя живота си. Това ми е толкова несвойствено, че дори ме изплаши, – добавих аз тъжно.
— А какво направи, за да видиш знаците на смъртта?
— Ходих в кръг, както ми каза и се стараех да видя знаци.
— Проблемът ти е, че искаш да видиш знаците първо с очите си или да ги чуеш с
ушите си. Държа да ти кажа, че ще ти е трудно да го направиш.
Как тогава да ги търся?
— Трябва да търсиш знаците на смъртта с вниманието си и аз съм ти дал всички необходими знания за това, – каза той неопределено.
— Обясни ми по-подробно! – помолих аз.
— Вече съм ти казал всичко, още думи само ще те объркат, – отвърна той уклончиво.
— Добре, ще го направя.
— Когато търсиш знаци с физическите си сетивни органи, трябва да обърнеш внимание на общото състояние на света, който те заобикаля. Ако на фона на това общо състояние
се появи нещо необичайно, понякога и застрашаващо живота ти и осъзнаването ти, то вероятно това е знак от смъртта. Обаче безполезно е да търсиш знаци в сънуване, защото там
органите на физическото тяло се явяват продукт на интерпретацията на съзнанието и както
вече ти казах, в съновния свят всичко е енергия. Затова трябва първо да търсиш знаците на
смъртта чрез своето внимание както във физическо състояние, така и в сънуване.
— Имам малък проблем. Забелязах, че когато се събудя, в главата ми има много словесни мисли и подозирам, че са много и в съзнанието ми, когато спя. – оплаках се аз.
— Хубаво е, че си го видял. Работата е там, че когато запълваш съзнанието си с вътрешно мълчание, ти оставяш липса да гладува. Липсът е много хитър и няма да се предаде
толкова лесно, затова той запълва съзнанието ти със словесни мисли в някои периоди на
съня ти.
— Мога ли да се боря с това?
— Можеш. Първо, продължавай да правиш прегледа на живота си. Второ, трябва да
промениш съня си. За целта трябва да поставиш задача на намерението си да те събужда
през известно време, например на всеки час от съня ти. Ако намерението не ти помогне,
използвай будилник. Когато се събуждаш, трябва да създадеш вътрешно мълчание, с което
отново да заспиш. Има още един начин за промяна на съня и той е по-силен, макар че нама-
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ромно разстояние без да губиш време и да използваш транспорт? Повярвай, пренеси това
знание и се премествай! Нима не са примамливи всички тези способности?
— Да, убеди ме, но не зная дали аз ще мога да убедя себе си, че тези способности са
възможни!
— Ще се наложи да убеждаваш не себе си, а съзнанието на липса, който, както си
спомняш, не се стреми към нищо ново. За да работи тази техника, желателно е като начало
да се освободиш от чуждородното съзнание, но като цяло съвсем не е задължително. Щом
можеш да летиш в сънуване и преместиш това знание във физическото състояние, то със
сигурност ще можеш да летиш във физическия свят и с физическото тяло. Същото се отнася
и за всички други способности!
Осъзнаването ми свърши и улицата, край която седях, потъна в мрак, от който се събудих.
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лява времето за сън. Той се състои в това една нощ да спиш, една нощ да бодърстваш. При
това сънят може да е малко по-продължителен. Когато времето на твоето осъзнато вътрешно мълчание се увеличи, липсът ще гладува още повече и ще отслабне.
— Не е ли опасно за здравето ми да спя през нощ?
— Много по-безопасно е от изкъпването в смъртта. Някои съвременни последователи са забелязали, че такъв сън не само отслабва липса, но и фиксира точката на светлината в
междинно положение. Когато спиш през нощ, липсът много силно ще се съпротивлява и
словесните мисли буквално ще напират в съзнанието ти. Затова трябва да използваш всички
средства, за да ги подтиснеш, да слагаш камъче в обувката си и когато възникнат словесни
мисли, да си напяваш звука „м”.
— Ще обявя война на липса, – казах аз зарадван.
— Няма нужда да воюваш с никого, защото това ще доведе до поява на емоции и до
хаос в постъпките и мислите ти, а значи и до хаотично отместване на точката на светлината.
Приеми го като мирно предложение към липса да напусне съзнанието ти. Това е същото,
както хората те карат да излезеш от пътя на силата и отново да станеш нормален според тях.
Тогава не ти хрумва да воюваш, а се съгласяваш с тях и продължаваш по пътя си. По отношение на липса е същото – изслушваш първите му думи, после безстрастно го прекъсваш и
така постъпваш винаги, докато имаш осъзнаване. Трябва да знаеш, че основната му храна са
твоите емоции и твоите словесни мисли. Липсът е неканен гост в твоя дом. Когато прекъсваш своите словесни мисли, ти все едно преставаш да му обръщаш внимание и това не само
отравя живота му, но и променя твоето описание на света. Когато прекъсваш своите емоции, ти го лишаваш от храна и той гладува. Ако с този гост непрекъснато се отнасяш така,
той ще бъде принуден да напусне своя дом, който всъщност е твоето съзнание.
— Успявам донякъде да контролирам емоциите, но ми е практически невъзможно да
живея съвсем без мисли.
— Човекът на силата не употребява думата „невъзможно”. Ако нещо му е необходимо, той просто започва да действа в тази посока, използвайки личната си сила, високото си
осъзнаване и работата на намерението. Що се отнася до думите, докато ти противодействаш
на липса, трябва да зададеш команда на намерението си да забрави, че ти умееш да мислиш.
За да може такова задание да работи, трябва да направиш настройка на намерението в момента, в който изгубиш един от шаблоните си – за това съм ти разказвал подробно.
— Мога ли да задам команда на намерението да ме освободи от липса?
— Можеш, но това ще бъде напразно губене на време и сили, понеже неговата лична
сила многократно превъзхожда твоята. Като начало ти трябва да премахнеш от енергийния
си пашкул всички кукички, за които се закача липса – за тях съм ти говорил много.
— Когато се събудих, усетих познатото изтръпване на тялото, което изчезна, след като се размърдах.

Сън 50
Осъзнах се в съня си, ходейки по някаква поляна, пълна с хора. Аз се движех сред
тях и се опитвах да поглъщам енергията им. Понякога успявах, понякога – не. Внезапно се
появи Сид.
— Хубава игра, – каза той през смях.
— Отдавна исках да те попитам за съществуващите религии.
— Искаш да знаеш не съм ли към някаква религия? Трябва да те разочаровам, но тази занимавка за чуждородни съзнания не ме интересува. Човекът рядко сам избира в какво
да вярва и през живота си може многократно да променя вярата си, което не го притеснява.
От позиция на личната сила човек живее в нищета, понеже на неговата лична сила не й достига сума ти енергия, разпиляна между шаблоните, а както помниш тази енергия е основа за
съществуването на чуждородните съзнания. Човекът е пълен със страхове и трябва да намери в себе си силите, които могат да компенсират тези страхове. Такива сили, по-точно щитове и шаблони могат да се получат от една или друга религия. Няма значение какво обещава тя: живот след смъртта при добро раболепно поведение приживе, трансови състояния на

Сън 51
Веднъж попитах Сид:
— Много ли хора по света вървят по пътя на силата?
— Не мога да ти кажа точния брой, но дори и на ти кажа приблизителния им брой, то
това би могло да те разстрои, защото това ще е незначителна цифра на фона на общата численост на хората, – отвърна той уклончиво.
— Защо се получава така?
— Вниманието на хората е фиксирано върху предметния физически свят и върху
различни удоволствия, които те търсят в зависимост от фиксацията на вниманието си в един
от своите енергийни центрове. Бих казал, че чрез многобройните си шаблони хората са се
затворили пред възможността да се освободят от човешката си форма и от влиянието на
чуждородните съзнания. Много хора се опитват по различни начини да се изтръгнат от натрапеното им описание на света. Едни намират изход в употребата на предмети на силата, от
алкохола до наркотиците, разрушавайки структурата на своето енергийно кълбо и превръ25

самадхи, сатори [бел. прев.]
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междинното положение на точката на светлината25 или нещо друго. Всяка религия се изгражда върху това, че човек трябва да се кланя на бог с някакво име. Но защо да се кланя на
паразитите, щом, увеличавайки личната си сила човек сам може да прави всичко с намерението си? Защо да се страхува от неизвестното, ако може да го приеме, както приема неизбежността на смъртта? Съвременните последователи разделят религиите на два вида: присъщи на цивилизованото общество и присъщи на изостаналите общества. При религиите на
цивилизованото общество постулатът е: вярвай, кланяй се, подчинявай се, отдавай енергия
и ще получиш нещо в замяна, но обикновено едва след смъртта. При религиите на изостаналите общества постулатът е: чрез действията си ти ще промениш физическата реалност. В
основата на цивилизованите религии стои принципа на кражбата на личната сила на човека
и неговото осъзнаване от различни чуждородни съзнания. В основата на изостаналите религии стои принципа на почти честния обмен между човека и другите съзнания, които обикновено са съзнания на лакиси.
— Означават ли думите ти, че западните религии са измама, а източните – не?
— Не фиксирай вниманието си върху това, понеже от това нямаш практическа полза
за движението си по пътя на силата. Силата на вярата на човека във външни сили е равна по
големина на отсъствието на неговата лична сила, умножена по страха му от смъртта, ако
мога така да кажа. Пред вид това, че вярващият човек се затваря със щитовете на религията
за многото потенциални възможности, които може да получи на пътя на силата, то той е
достоен за съжаление дори и от страна на обикновения човек. Описанието на света на човека, който следва натрапени принципи едностранно и основно се заключава в осъждане действията на всички наоколо и опити да се насочат те към истинския път, който се определя от
неговата религия. Смешно ли е да бъдеш слаб, енергийно ограбен, боящ се от всичко, включително от смъртта и от собствените си шаблони и при това поучаващ другите, изпитвайки
наплив от емоции от предизвикателните им постъпки?
— Да, така излиза.
— Религията няма да ти помогне да отблъснеш внезапен удар от смъртта за разлика
от високото самоосъзнаване, което може да помогне на човешкото съзнание да забележи
знаците на смъртта. В същото време лакисите понякога помагат при излекуването на смъртоносни болести. Някога ще си зададеш въпроса на един път ли си с лакисите или избираш
посока, свободна от присъствието им. Макар че пътя на общуването с лакисите е почти честен по отношение на обмена на енергия между тях и човека, но все пак той не е оптимален.
Най-оптималният път човек може да избере извън цивилизованото общество и от другите
съзнания, с изключение на съзнанията на хората от групата, в която вървят заедно по един
път.
Внезапно реалността на съновидението се разпадна и се събудих.
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щайки го в безформен пашкул. Повечето хора се потапят в шаблоните и в излишествата под
формата на различни увлечения – от колекциониране и пристрастие към определени категории предмети до потапяне в различни видове изкуства, спорт и работа. За някои този изход
е религията. Трети се опитват да намерят изхода в магията, т.е. в общуването с лакисите.
Обаче често това е общуване със своя липс и много традиции дори не го отричат. Достатъчно е да изучиш опита на някои съвременни последователи, които в процеса на различни
практики, отместващи точката им на светлината, са посещавани от различни богове, което
се усеща над темето. Обикновено липсът внедрява част от себе си в енергийния пашкул на
човека точно в областта над темето и отместването на точката на светлината им позволява
да интерпретират неговото присъствие в енергийния пашкул на човека в окултен вид.
— Нима за хората няма път за освобождаване? – възкликнах аз.
— За всички хора такъв път не съществува, докато не се появи човек без човешка
форма, който, подобно на Вед да поведе след себе си огромен брой последователи. Този
човек трябва да притежава огромна лична сила, големината на която да позволи едновременното отместване на точките на светлината на голям брой хора. Той трябва хем да обича
човечеството, хем да ненавижда всеки човек поотделно, макар че тази ненавист ще е поскоро някаква форма на съжаление, което е способен да изпитва човек без човешка форма.
Ще мине много време, преди такъв човек да може да се появи, понеже главното условие за
неговата огромна лична сила ще е безусловната любов на родителите му един към друг и
отсъствието и у тях на човешка форма.
— Всичко това звучи толкова странно противоречиво, че не мога докрай да разбера
смисъла на думите ти – признах аз натъжен.
— Не фиксирай вниманието си върху това – това знание за теб няма почти никаква
полза. Зная, че ти е трудно да разбереш колко е различно течението на времето във физическата реалност и в сънуването. За човек с огромна лична сила, до съвършенство владеещ
изкуството на сънуването, един миг във физическата реалност може да е като цял живот в
сънуването. За обикновения човек един миг в света на сънуването може да продължи цял
живот относно течението на времето във физическата реалност. Затова за обикновения човек е необходимо да повишава осъзнаването си, да се освобождава от шаблоните си и да
увеличава своята лична сила. Благодарение именно на това човек ще е способен да увеличи
продължителността на момента от началото на смъртта му до засмукването на неговото
съзнание от Първопричината чрез енергийните нишки до безкрайността.

Сън 52
Присъни ми се огромно училище. Отварях вратите една след друга, но всички класни
стаи бяха празни. В една от стаите открих една учителка и насядали ученици, сред които
имаше една възрастна жена по бански, която започна да ми досажда. Внезапно осъзнах, че
това е сън, а заедно с това осъзнаване започна да нараства сексуалната ми възбуда. Въпреки
това осъзнаването не се изгуби. Излязох в коридора, но потънах в тъмнина. Когато отново
се осъзнах видях, че стоя до Сид в познатата пустиня.
— Вече няколко пъти в съня ми се появява жена — гола или полугола и след появата
й обикновено осъзнавам, че спя, след което достигам най-високата степен на сексуална възбуда, – оплаках се аз.
— Губиш ли втората течност?
— Обикновено не, понеже стягам мускулите си, както ме научи.
— Всичко е почти нормално, в съня ти проникват лакиси и обменят твоята енергия за
осъзнаване. Работата е там, че те никога не питат, нужен ли ти е такъв обмен. Ти трябва да
се научиш да виждаш елементите на съня с метода на възприятието, т.е. да виждаш енергията им. Да гледаш постоянно света с този метод е практически невъзможно, ако не си се
освободил от човешката си форма, но е достъпно да изразиш намерението си да направиш
това, например, да посочиш с ръка някой елемент от съня си и да кажеш „искам да видя
енергията”. Както съм ти казвал, при задаване на команда пред намерението словесната
формулировка е вспомагателна, по-точно хитра, но не е задължителна. Естествено, задание-
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то на намерението ще работи, ако имаш достатъчно лична сила. Ако картината на съня изчезне и се появи енергия, можеш да се опиташ да я погълнеш.
— Как изглежда енергията на лакиса?
— Както и всяка друга – с формата на енергийно кълбо, макар че не винаги е така.
Как се справяш с упражненията за повдигане и смесване на енергията, по-точно с какво
темпо ги изпълняваш? – неочаквано попита Сид.
— Упражнението за повдигане на енергията е доста бързо, обаче упражнението за
смесване на енергията ми се отдава доста трудно и много бавно.
— Трябва да се стараеш да ги изпълняваш с едно и също темпо, като всяко едно от
тях се изпълнява с равномерно темпо от началото до края. Трябва постоянно да използваш
опита си от тези упражнения при правенето на всяко нещо в живота си.
— Не разбирам как да го използвам?
— Трябва всяко действие в живота си да извършваш с равномерно темпо от началото
до края, освен това две последователни действия трябва да се извършват с еднакво темпо,
независимо дали са еднакви самите те.
— Трудно ще го направя за различни дейности.
— Съвсем не. Просто извършвай работата от началото до края равномерно и не я
прекъсвай по средата, за да свършиш нещо друго. Когато съседни дейности се извършват в
едно и също темпо това по някакъв начин икономисва личната сила на човека и повишава
жизненото му осъзнаване. Докато вършиш всяко нещо, вниманието ти трябва да се плъзга
наоколо в търсене на знаците на смъртта, при това вниманието се плъзга не просто в празното пространство, а по заобикалящите те предмети без да се фиксира върху тях. Това насочване на вниманието към външния свят не означава, че отделяш по-малко внимание на
това, което правиш. Може да се каже, че вниманието ти се разделя поравно между извършването на действието и наблюдаването на околната реалност, при което темповете на вътрешното и външното внимание трябва да съвпадат, ако мога така да кажа. Някои съвременни последователи, бидейки в група, при извършването на някакви действия често разделят
функциите на вниманието си: единият извършва действието, а другият със своето внимание
следи околното пространство. Не може да се коментира дали това е правилно, те просто
постъпват така, което понякога им помага, а понякога не. Бих казал, че който от тях първи
открие и интерпретира знак на смъртта, той ще умре последен.
— Звучи зловещо!
— Твоята лична сила понастоящем е достатъчно голяма, освен това лакисите все почесто се срещат в съня ти. Реши ли вече по кой път ще тръгнеш и как ще използваш личната
си сила?
— Какви са вариантите за използване на личната сила?
— Как така задаваш такъв въпрос? Ами личната сила може да бъде използвана за
променяне на физическата реалност по твое усмотрение, което и правят много съвременни
последователи с помощта на лакисите и на намерението. Това ги отдалечава от пътя на силата и потапя съзнанието им в предметния свят, те постигат все повече и често стигат дотам, че няма към какво да се стремят. Тогава те или се връщат на пътя на силата, водещ към
чистото намерение, или призовават смъртта.
— Какво е това призоваване на смъртта?
— Това е начин да извикаш своята смърт, т.е. да се отвориш пред нея. Един прост
начин да призовеш смъртта си е да си спреш дишането, но има и специални упражнения,
позволяващи да извикаш смъртта за себе си или за друг човек, например, като поставиш
физическите си ръце по определен начин, – бяха последните му думи, след което той постави ръцете си в изправен зигзаг. Както каза той, този знак призовава смъртта на човека. След
това постави ръцете си в обратен зигзаг, което, по думите му, може да предизвика смъртта
на човека, който стои до теб.
— Защо тези знаци призовават смъртта?
— Знаците сами по себе си не призовават смъртта. Понеже центъра на дланта е своеобразен канал на силата, то поставянето им по определен начин или правенето с тях на определени упражнения, например, за повдигане и смесване на енергията, ти позволява по
някакъв начин да управляваш личната си сила. Когато слагаш ръцете си в изправен зигзаг,
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ти даваш знак на своята лична смърт, но това е само начин да се опише с думи, а всъщност
нещата изглеждат малко по-иначе. Обаче мога да ти кажа със сигурност, че колкото поголяма е личната сила на човека, призоваващ смъртта, толкова по-бързо смъртта се отзовава
на този зов.

Сън 53
Присъни ми се как аз и Наташа се разхождаме в някакъв парк с огромни дървета. Изведнъж почувствах, че пропадам някъде и се озовах в странно място, неподлежащо на описание. Запитах се дали това не е сън и осъзнах, че действително сънувам.
— Искам да попадна в необикновен свят, от който мога да пътешествам към далечни
светове! – извиках аз.
Обстановката на сънуването изчезна и изведнъж се озовах до кръста в черна тежка
маса, която стягаше тялото ми. Това беше краткотрайно осъзнаване, от което се изтръгнах с
чувство на дълбок ужас. Следващото осъзнаване дойде, когато стоях до Сид в познатата
пустиня.
— Как оценяваш нивото си на постоянно осъзнаване? – попита той весело.
— Ако питаш за упражнението за лицето, правя го почти постоянно.
— Нивото на осъзнаването ти е недостатъчно. Сега ще ти кажа едно упражнение, което ще ти е нужно понякога, а продължителността му е един ден. То не само може да повдигне осъзнаването на живота ти на ново ниво, но и да разчупи някои от шаблоните ти.
— Какво е то?
— Ще трябва да размениш местата на ръцете си, – каза Сид неопределено.
— Не съм сигурен, че те разбрах. Обясни го с пример.
— Всички действия, които правиш с дясната ръка, трябва да ги правиш с лявата и
обратно.
— Мисля, че е лесно.
— Не мисли, а действай! Всъщност не е толкова лесно да си напомняш да го правиш,
но с времето осъзнаването ти сякаш се издига на ново ниво и ти реално ще усетиш тази
средна граница. Когато я преминеш, заедно с упражнението с ръцете ще трябва да правиш и
упражнение с краката, т.е. ще трябва да размениш местата не само на ръцете, но и на краката си. А когато успееш да размениш местата на ръцете и на краката си, дори смъртта ще се
възхити на това зрелище!
— Добре, ще го правя!
— Когато се увеличава осъзнаването на човека, особено когато човек се освободи от
липса, той започва да вижда най-необичайни страни от околния свят. Някои съвременни
последователи го наричат „виждане историята на предметите”. Осъзнаването на живота непосредствено влияе на осъзнаването в сънуване. Когато такива осъзнавания надхвърлят една висока граница, то тази, наред с други техники, помага на човека да преобърне света в
собственото си съзнание.
— Когато човек преобърне света, съновния и физическия свят стават за него едно
цяло? – уточних аз, спомняйки си формулировката, която съм чувал не веднъж.
— Да, стават цяло. Често човек не изведнъж преобръща света, а след няколко съприкосновения с преобръщането на света. Такова съприкосновение някои съвременни последователи наричат спиране на света. За преобръщането на света, както и за спирането му, точките на светлината и на тъмнината се отместват в нови позиции, определящи тези състояния. Може да се каже че позициите на точките на светлината и на тъмнината при спирането
на света се явяват междинни в сравнение с положението на тези точки в позиция преобръщане на света. Т.е. за отместването на точките в позиция преобръщане на света човек изразходва повече лична сила, отколкото за отместването им в позиция спиране на света. Ще
трябва да запомниш, че на човек му е нужна огромна лична сила, за да фиксира тези точки в
новите им позиции.
— Да, неведнъж си го казвал.

Сън 54
Осъзнаването дойде от само себе си. Стоях в някаква сива гора и въобще не помнех
какво съм сънувал дотогава. Изведнъж пред мен изникна Сид и вежливо ме поздрави.
— Как се справяш с точката на вниманието си?
— Изключително трудно я удържам на едно място, например в някой енергиен център, понеже тя се стреми да прескочи във всяко друго място на тялото, където възникнат
някакви усещания.
— Точката на вниманието, която не значи нищо за обикновения човек, за човека на
силата се явява ключ към всичко, – неопределено произнесе Сид.
— Защо е нищо за обикновения човек?
— Основната причина е, че той не усеща енергията си. Освен това ако осъзнаването
му е малко, то му е изключително трудно да фиксира точката на вниманието си на едно
място за дълго време. Вече ти казах за свойството на човешкото съзнание да отделя внимание на един предмет или събитие, именно поради това точката на внимание затъва в един
предмет или събитие. Ако ти съзнателно разположиш точката на внимание в някой център,
то най-вероятно тя ще се фиксира върху усещанията, които възникват вследствие на това
нейно разположение. Затова от значение е да не обръщаш внимание на усещанията на тялото в момента, когато разполагаш точката на внимание в центъра, което не е толкова лесно,
понеже са нужни голяма лична сила и осъзнаване.
— Нима нищо не може да се направи?
— Ще трябва да приложиш една техника, която временно увеличава осъзнаването ти
без да изисква лична сила. Същото като камъчето в обувката. За целта трябва да поставиш
малко камъче върху тялото си в енергийния център, който ти е нужен и да увиеш върху камъчето и около тялото си стегната превръзка така, че камъчето да приляга плътно до тялото
и да предизвиква натиск върху центъра. Това ще ти причини неудобство и постоянно ще
фиксира вниманието ти върху себе си. Това действие също подтиска инерцията на съзнанието и помага за вътрешното мълчание. Някои съвременни последователи, когато стъпят на
пътя на силата, си правят малко приспособление и го притискат със стегната превръзка към
коремната област. За целта можеш да си намериш камъче с естествен отвор отвътре. Освен
това вместо такова приспособление могат да се използват листата на някои растения, които
се събират и се подреждат по определен начин, например, на кръст и привързани към нужния център. Такива листа могат да се вземат от растението шатара, което е с дълги широки
листа. Тези приспособления са много високо ефективни, но те в известна степен отслабват
волята на човека по пътя на силата, защото самият факт, че използва подобни приспособления му дава чувство на неувереност. Но да се върнем към вниманието. За обикновения чо-
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— Има още едно упражнение, което ще трябва да правиш. То по някакъв начин засилва енергийния пашкул на човека, а също помага при прегледа. Както вече ти казах, човешкото тяло се състои от седем тела, които са вложени едно в друго, при това оставайки
изолирани помежду си. Всяко тяло има свои енергийни нишки и много рядко едни и същи
нишки принадлежат на няколко тела. Някои съвременни последователи забелязали, че правенето на това упражнение позволява да се придаде на телата формата на кълбо, но този
резултат се получава впоследствие. За да направиш това упражнение, трябва да вдигнеш
ръце през встрани до горе. Когато ръцете се докоснат в най-високата точка, трябва да ги
свалиш през встрани до долу, като тялото е максимално наведено напред така, че ръцете
отново да се докоснат, но вече в най-ниската точка. Дланите винаги са обърнати по посока
на движение на ръцете.
— Има ли значение дишането?
— Да, има. Дишането е едновременно и през носа, и през устата. Вдишваш при повдигане ръцете нагоре и издишваш, при спускане надолу. От позиция на логиката това упражнение се явява настройка на намерението да придаде на енергийния пашкул формата на
кълбо, макар че вече знаеш, че логиката не винаги може да опише процесите и събитията, –
бяха последните думи на Сид, след което се събудих.
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век точката на вниманието е абстрактно понятие, а за човека на силата тя е толкова реална,
както и енергийните центрове, или точките на светлината и на тъмнината. Точката на вниманието може да концентрира колосално количество свободна енергия, чието ниво зависи
основно от нивото на личната сила на човека и от мястото по пътя на силата, на което се
намира той в момента. Обикновено за обикновения човек е доста трудно да разположи точката си на внимание извън границите на енергийния си пашкул. За да овладее този навик му
е необходимо дълго време да разполага точката си на внимание върху физическото си тяло
– например, в някой енергиен център. Във физическия свят точката на внимание може да
прави твърдите предмети меки, а меките – твърди. Т.е. тя може като се докосне до нещо, да
променя физическите свойства на предметите и дори на физическото тяло на човека, което
някои от съвременните последователи използват в похватите на физическия бой.
— Когато с ръка можеш да разбиеш камък?
— Да, това. Но това е само една малка част от свойствата на точката на вниманието,
която може да се опише с думи, – бяха последните думи на Сид, след което се събудих.

Сън 55
— Ти повярва ли, че структурата на всички светове се пази вътре в твоето съзнание?
– неочаквано ме попита Сид.
— Вече ме пита за това, но аз не съм съвсем сигурен.
— Човешкото съзнание е като разделено на две части. Едната част пази структурата
на всичко вътрешно, а другата част пази структурата на всичко външно. Някои съвременни
последователи наричат вътрешното съзнание „ори”, а външното или повърхностното –
„афа”. Всичко се състои от вътрешно и външно и всяка част от съзнанието пази структурата
на съответните части.
— Не разбирам смисъла на това, обясни ми по-подробно.
— За по-удобно разбиране на вътрешното и външното съзнание някои съвременни
последователи смятат, че ори съответства на лявата част от енергийния пашкул на човека, а
афа – на дясната. Също може да се каже, че ори пази структурата на всички механизми на
подсъзнателното поведение на човека, а афа – структурата на всички механизми на съзнателното поведение. Както и всеки друг аспект от знанието, структурата на ори и афа много
трудно се описва с думи. Човек може само да се докосне до тях с помощта на техниките,
които съм ти описвал: например като цяло помощ в това може да окаже прегледа.
— Тези части от съзнанието съдържат ли шаблони?
— Да, съдържат, при това структурата на шаблона се пази в двете части на съзнанието. Затова ти трябва да знаеш, че шаблонът се състои от вътрешна и външна част. Съзнанието пази не шаблона, а само неговата структура, понеже, както си спомняш, шаблонът е налеп върху енергийните нишки на енергийния пашкул. Когато човек проследи шаблона и се е
освободил от него, енергийните нишки се изчистват и структурата на шаблона изчезва от
всяка от частите на съзнанието. Всъщност структурата на шаблона може да изчезне само от
едната част на съзнанието и тогава е вероятно той отново да се върне, когато човек попадне
в шаблонната ситуацията.
— Всичко е толкова сложно, че започвам да се обърквам.
— За теб е сложно, защото гледаш на света от позицията на логиката.
— А как трябва да гледам на света?
— Обикновено човекът на силата не гледа на света от позиция на логиката. За него
съществуват три позиции: позицията на смъртта, позицията на гостенина и позицията на
съня. Позицията на смъртта определя извършването на всичко така, сякаш е за последно в
живота ти, вследствие на което всяка работа става изпълнима. Позицията на гостенина определя, че ти си гостенин в този свят и затова нямаш привързаности към предметните ценности във физическия свят. Позицията на съня определя, че няма свят на физическото и свят
на сънищата, че светът е един и структурата му се намира вътре в твоето съзнание, при това
тя определя знанието, че човекът може да се променя и да променя света с помощта на намерението в рамките на своята лична сила.
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За да може да гледа на света от позицията на смъртта, човекът трябва да се изкъпе в
смъртта и да прекрати движението на съзнанието си около страха от смъртта. За да може да
гледа света от позицията на гостенина, човекът трябва да разруши шаблоните си, закриващи
енергийните му центрове и да престане да върти съзнанието си около предметните ценности
на физическия свят, както и около разделянето на всичко съществуващо на добро или лошо.
За да може да гледа на света от позицията на съня, човекът трябва да направи преобръщане
на света в собственото си съзнание и да престане да върти съзнанието си около своята неувереност.
— Не си ми казвал нищо за позицията на гостенина.
— Човек, който гледа на света от позицията на гостенина, практически е недостъпен
за емоциите и притесненията относно предметите на физическия свят, а животът му се
превръща в увлекателна разходка на гостенин из чужд дом, пълен с чужди вещи и чужди
пари, които той взема само за временно ползване. Той е свободен от фетишите и атрибутите, а малкото шаблони, които има, осъзнато използва единствено за да може да бъде що годе
подобен на околните, защото само когато не се откроява от тълпата, смъртта трудно ще го
забележи и бих казал, че тези шаблони се превръщат за него в щитове срещу смъртта, – завърши Сид.
— Така ли трябва да се гледа на света от позицията на гостенин?
— Както вече ти казах, когато човек започне да общува с лакисите, за него пътят на
силата един вид се разделя. Единият път отвежда встрани от намерението, понеже, избирайки го, човек обикновено се потапя в предметния свят на физическата реалност, върху която
става способен да влияе с помощта на лакисите. Другият път води към намерението, но, за
да го избереш, трябва практически да се откажеш от общуване с лакисите, което е почти
невъзможно за обикновения човек, защото ще му е трудно да се откаже от възможността с
лекота да въздейства на физическата реалност с помощта на лакисите. Преди да избере пътят на общуването си с тях, човек трябва да се научи да гледа на света от позицията на гостенина, иначе предметният свят ще погълне неговото внимание и осъзнаване, след което
смъртта ще проследи самият него.
— Позицията на гостенин е доста интересна. Разкажи ми още нещо за нея.
— Тя означава, че за теб няма ценни или безценни предмети, а всеки предмет се използва без да му придаваш някакво значение, т.е. за теб всички предмети са равнозначни.
Няма смисъл да ги пазиш, събираш или да ги използваш за материална изгода, защото това
само отслабва и обърква човека, забавяйки развитието и пълнейки със шаблони енергийния
му пашкул. Ако изведнъж усетиш в себе си, че си се привързал към някакъв предмет, освободи се от него незабавно, например подари го на някого. В разбирането на човека на силата
предметите могат да са полезни и помагащи му при движението му по пътя на силата, както
и безполезни, в които затъва вниманието му и от които възниква инерция на съзнанието.
Позицията на гостенин определя също така отношението на човека на силата към другите
хора, т.е. към тях трябва да се отнасяш като към също такива гости в чужд дом. Няма смисъл да се привързваш към тях или да се опитваш да ги манипулираш, обаче тайното проследяване на техните шаблони ще ти помогне да проследиш и своите шаблони. Не отказвай на
хората, които ти предлагат помощта си или които те молят за помощ. Всеки човек, когото
срещнеш по пътя си, може да ти бъде учител без дори да подозира това, при което няма да е
нужно да му даваш нищо в замяна на това, което ще придобиеш от тази среща. Обаче не
забравяй, че всяка такава среща трябва да бъде подлагана на най-прецизен преглед. Найпривлекателно в позицията на гостенин съвременните последователи смятали това, че само
тя може да научи човека да лети, защото само чрез нея човек може да види границите на
привързаността си към физическия свят и да разграничи своя натиск върху този свят.
— Щом говориш за гостенина и чуждия дом, значи ли това, че в дома има стопанин?
— Няма смисъл да мислиш за съществуването на стопанин, защото ако го имаше, то
той би изглеждал като бог според понятията на обикновения човек. По-скоро ролята на стопанин в този чужд дом за човека на силата играе смъртта. Само ако човек не се привързва
към предметите на физическия свят, само ако се е освободил от човешката форма и се слива
с тълпата гости, само тогава той става незабележим за смъртта, за което вече говорихме.
Когато човек започне да гледа на света от позицията на гостенина, той като че ли се скрива
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в сянката на света. Другите няма да могат да опишат такъв човек, понеже тяхното описание
се изгражда основно върху това какви предметни ценности човекът притежава или се стреми да притежава.
— Никога не съм се замислял над това, но е казано много точно. А къде се намира
сянката на света?
— Със сигурност тя не може да се опише с думи, но можеш да узнаеш за нея от своето вътрешно мълчание, – тайнствено отвърна Сид.
— Не те разбрах напълно, – казах аз, но Сид не обърна внимание на думите ми.
— В живота на човека не само предметните ценности трябва да бъдат равнозначни
(което определя позицията на гостенина), но и всички постъпки трябва да бъдат такива (което определя позицията на смъртта). Но въпреки че човек трябва да извършва всяко действие, сякаш то е последното в живота му, това действие трябва да има за него същото значение, както и всички останали действия. В позицията на смъртта в известен смисъл вниманието на човека се намира не там, където е съзнанието му, а между съзнанието и смъртта. Само в такава позиция на вниманието е възможно ясно възприемане на знаците на смъртта и
изкъпване в нея. Позицията на съня пък определя всички светове като равнозначни – няма
физически или нефизически. Разделянето им съществува само в съзнанието на човека, докато той не е преобърнал света в собственото си съзнание. Както вече разбираш, тези позиции
дават на човека възможност от нищо да не зависи, на нищо да не придава значение и от нищо да не се страхува. Когато човек започне да гледа на света от всичките три позиции, той е
готов да ги обедини в една обща позиция – позицията на силата. Обаче това обединяване се
подразбира само от позиция на логиката.
— Какво определя тази позиция? – заинтересувах се аз от новото понятие.
— Позицията на силата подразбира, че човек извършва всяко свое действие така, сякаш се намира встрани от него и в същото време напълно присъства в него. Всяко действие
се извършва с висока отговорност и при отсъствие на емоции, затова няма да е нужно човек
да извършва действия, водещи до загуба на лична сила и отваряне към смъртта.
— Все пак разкажи ми по-подробно как да се намирам в сянката на света!
— Много е просто. Нужно е да престанеш да споделяш описанието си на света с другите и със самия себе си и вероятно веднага ще разбереш какво е сянката на света, – бяха
последните думи на Сид.

Сън 56
— Как се справяш с прегледа? – попита Сид.
— Правя го от време на време, но не разбирам с какво помага на развитието ми.
— Нужно е да го правиш всеки ден, както съм ти казвал. Знанието от позиция на логиката за това как работи прегледа едва ли ще ти е полезно, понеже думите имат свойството
да правят нещата мъгляви и да водят до задънена улица.
— Нужно ми е да зная как работи прегледа, понеже без това знание ми е много трудно да се заставя да го правя.
— Както ти казах, прегледът е някакъв механизъм на осъзнаване на личния опит с
цел търсене и отстраняване на шаблони, т.е. нещо подобно на перце, което замита налепа на
шаблоните и на щитовете от енергийните нишки. Когато се създаде шаблон, точката на
светлината се отмества и осветява определени енергийни нишки, а точката на тъмнината
поглъща светенето на определени нишки, при това позицията на тези точки е строго характерна за дадения шаблон. Когато чрез прегледа човек отмества точките на светлината и на
тъмнината в позицията на шаблона, точката на светлината започва да поглъща светенето на
енергийните нишки от дясната страна на енергийния пашкул, а точката на тъмнината започва да осветява енергийните нишки и налепа на шаблона около тях от лявата страна на енергийния пашкул. Разбираш ли това?
— Не съм сигурен, по-скоро не!
— От позиция на логиката това значи, че точката на светлината става точка на тъмнината, а точката на тъмнината – точка на светлината! – заяви той.

Сън 57
В съня си се намирах в някаква градина с висока метална ограда, върху която растяха
странни дървета. Те бяха покрити със сняг и по клоните им висяха сливи, ябълки и непознати плодове.
— С какви предметни отношения човекът е свързан с другите хора? – попита Сид зад
гърба ми.
Беше толкова неочаквано, че тялото ми потръпна от гласа му.
— Не съм сигурен, че разбрах въпроса ти?
— Какво се явява основа на отношенията между хората във физическия свят?
— Работата, продължението на рода, любовта.
— Не е съвсем така. Основата на отношенията между хората във физическия свят е
теорията на обмена, която присъства и в сънуването, но във вид, различен от обмена във
физическия свят. Почти всяка постъпка на човека е свързана с мисълта му за това каква
предметна полза ще извлече за себе си или с колко ще се увеличи уважението на околните
към него.
— Така е. Човек почти никога не прави нещо просто така, ако няма някаква изгода.
— Не е нужно да го обвиняваш, че постъпва така, понеже това е свързано с безбройните шаблони, с инерцията на съзнанието, с Аз-а и с паразитиращите върху съзнанието му
структури. Нужни са стъпки към освобождаване от влиянието на физическия свят. Първата
стъпка по този път е следването на принципите на позицията на гостенина и разрушаване на
теорията на обмена с физическия свят.
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— Не знаех, че е възможно, – учудих се аз. — А защо трябва да правя преглед на едно и също събитие много пъти?
— За да бъде отстранен шаблона, нужно е точките на светлината и на тъмнината да
бъдат строго в позициите на един шаблон. Ако тези точки бъдат в позиции на няколко шаблона, то личната сила на човека няма да е достатъчна, за да отстрани този или другите шаблони. При многократното провеждане на прегледа на събитието човекът не само все поточно позиционира своите точки, но и с всеки нов преглед отслабва шаблона.
— Когато правя прегледа, много ми е трудно да си спомня събития от далечното минало.
— Правиш ли дишането при прегледа?
— Да. Вдишвам, извъртам глава при задържано дишане, издишвам и два пъти извъртам глава със задържане на дишането.
— Този тип дишане е подходящ за отслабване и отстраняване на шаблоните, но за
разкриване на жизнения опит и на принадлежащите му шаблони е по-добро друго дишане.
То е противоположно на това, което ти правиш, – каза загадъчно Сид.
— Какво ще рече „противоположно”?
— Това значи да вдишваш там, където си задържал, т.е при извъртането на главата.
— Струва ми се, че започвам да разбирам.
— Нужно ти е да знаеш, че специфичното дишане по време на прегледа не ти помага
да преглеждаш жизнения си опит, а ти помага да направиш настройка на намерението за
преглед, заедно с това, което вече съм ти казвал за дишането при прегледа.
— Прегледът постига ли още нещо?
— Може да се каже, че прегледът е перцето, което замита следите от жизнения опит
на човека, скривайки ги от смъртта.
— Ти си противоречиш — нали ме караше да търся среща с нея, за да ме изкъпе в себе си.
— Няма никакво противоречие. Има смисъл да търсиш среща със смъртта си само
когато си готов за нея и си направил пълен преглед на живота си, иначе опитът от изкъпването в смъртта ще се превърне в акт на смърт и това обезателно ще се случи с теб, понеже
ти не си готов за тази среща.
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— Значи ли това, че за да разруша тази теория, трябва да прекратя отношенията си с
хората?
— Помниш ли разказа ми за звездоброеца, който намерил в безсъзнание дъщерята на
падишаха?
— Да, спомням си я.
— Краят на тази история е, че дъщерята на падишаха останала да живее при звездоброеца. Той бил стар, беден и непривлекателен за жените, затова падишахът я заплашил, че
ще я лиши от наследство. Но фактът, че звездоброецът я намерил и я спасил от смърт променил нейното описание на света и станал определящ в нейната теория на обмена.
— Навярно това се случва само в приказките.
— Теорията на обмена по отношение на предметите от физическия свят съществува в
съзнанието на всеки човек и променя неговото описание на света. Тази теория определя
какви качества притежава човек във физическия свят. В разбирането на обикновения човек
от позиция на теорията на обмена другите могат да са алчни или щедри, богати или бедни
или дори добри или лоши. Вече ти казах, че разделянето на добро и зло няма никакъв смисъл, както и всяко друго разделяне в съзнанието на човека.
— Какво да правя с моята теория на обмена?
— Нужно ти е да направиш обмен с другите в тяхна полза от гледна точка на ценностите на предметния свят. Т.е. ти трябва да губиш по нещо при всяка постъпка, в която присъства обмен на предметни ценности. Можеш да загубиш ценности или дори шаблони, или
позиции на Аз-а, но не и своята лична сила. По правило притежаването на предметни ценности поражда съществуването на страх да не ги загубиш или повредиш. Щом съществува
страх, значи съществува и шаблон, поддържан от този страх. Ти имаш ли предмети, за които
се безпокоиш?
— Най-вероятно, като всеки друг човек.
— Налага се или да победиш своя страх, или да се освободиш от тези предмети. Ако
решиш да се избавиш от страха си, ще ти помогне позицията на гостенина.
— Сигурно ще ми е трудно винаги да помня позицията на гостенина.
—Лесно при високо самоосъзнаване, ако винаги нарочно къпеш съзнанието си в настоящето. Ненарочното къпане на съзнанието в миналото или в бъдещето обикновено води
до загуба на осъзнаване и до инерция на съзнанието. Обаче нарочното къпане на съзнанието
в миналото служи за основа на прегледа, а нарочното къпане на съзнанието в бъдещето
обикновено се явява настройка на намерението.

Сън 58
— Трудно ли ти е да живееш във физическия свят? – попита ме Сид.
— За да оцелееш в обществото, е необходимо да спазваш неговите закони и правила.
— Човекът зависи от обществото само поради факта, че така определя неговото описание на света и неговите шаблони. Физическият свят изисква постоянна фиксация на вниманието върху предметните ценности и само приемането на отсъствието на значимостта на
физическите предмети може да помогне на обикновения човек, стъпил на пътя на силата. За
да намалят зависимостта си от физическия свят, някои съвременни последователи са вярвали, че животът във физическия свят на човека прилича на път с много прилежащи към него
разклонения. Всяко разклонение представлява една възможност за получаване или реализиране на нещо. Обикновеният човек има ниско ниво на осъзнаване и лична сила, затова по
жизнения си път не забелязва множеството възможности за развитие, което е именно трансформацията на съзнанието. Възможността за такава трансформация е заложена в човека от
момента на раждането на Първопричината, обаче понеже вниманието на човека постоянно
се фиксира върху фетишите и атрибутите на шаблоните, болшинството от които са предметни ценности, то се оказва, че пътя на човека е прокаран от собствените му шаблони. Разбираш ли това?
— Съвсем не!

106
Стр.

— Това значи, че шаблоните постоянно се проявяват в живота на човека, като променят възприятието му. Ако не съществува конкретен шаблон, то би могло да се окаже, че
шаблонният механизъм на поведението в тази ситуация е съзнателен. Този механизъм един
вид затваря за човешкото съзнание съществуващите възможности по неговия жизнен път,
като го кара да постъпва в съответствие с шаблона. Това стеснява избора на човека, понеже
човек не може да забележи съществуващите за дадената ситуация възможности, защото те
са скрити зад шаблонизираното му поведение. Освен това шаблонното поведение един вид
открадва личната сила на човека и затова тя е толкова малко и недостатъчно, за да избере
друга възможност в ситуацията на шаблона. Докато човек не се освободи от конкретния
шаблон, той постоянно ще се сблъсква с него по своя жизнен път, а значи ще губи личната
си сила и възможността да избере да тръгне по някое от разклоненията. Бих казал, че обикновеният човек в своя жизнен път е ръководен от шаблоните и инерцията на съзнанието, а
човекът на силата е ръководен от осъзнаването и личната сила.
— Как човек може да разбере, че се намира на пътя на силата и как може да встъпи
на него?
— Където и да ходи, обикновеният човек винаги стига до там, откъдето е тръгнал, а
човекът на силата винаги стига до ново място, – отвърна Сид неопределено.
— И какво значи това?
— Жизненият път е много опитен ловец, почти толкова опитен, колкото и смъртта.
Той улавя човека и го кара да остава само върху него. Текущият жизнен път получава огромна подкрепа от липса, който, както си спомняш, се бои от новото. За да промени жизнения си път, като начало човек трябва да усети колко са нехармонични обичайните му постъпки, които се явяват шаблони; освен това той трябва да проима намерение да се промени.
Едва тогава съществуващите за него възможности бавно ще започнат да се променят по
конкретния му жизнен път, т.е. самият жизнен път ще започне да се променя. Освен това
обикновеният човек, вървящ по своя жизнен път, носи много излишни неща, които му е жал
да изхвърли. Това могат да са предметни ценности, негови емоции, приятели или други неща. Всички тези излишни неща са своеобразна верига, която го връзва и ограничава съществуващите за него възможности. Трябва да знаеш още, че почти всеки човек се намира на
чужд жизнен път, което за обикновения човек се е превърнало в закон. Той се стреми да
постигне чужди цели и дори да живее чужд живот като някакъв еталон, който той постоянно държи в мислите си. Човекът дори може и да не знае кой път му е нужен, понеже чуждородните съзнания хитро са подменили ценностите в съзнанието му, т.е. те са изкривили неговата жизнена програма. Затова първата стъпка на човека, решил да се промени, е със силата на волята си да се спре по текущия си жизнен път и да избере нов жизнен път, по който
да си набелязва и постига свои специални цели. Някои съвременни последователи ги наричат етикети, които биват вътрешни и външни. Вътрешната цел се поставя върху този жизнен път, на който човекът стои в момента. Външната цел се поставя извън жизнените пътища на човека, по-точно тя трябва да присъства върху всички негови жизнени пътища едновременно. Затова при преминаване от един жизнен път на друг, външната цел си остава непроменена. Присъствието на външна цел не зависи от избора на жизнен път и може да се нарече настройка на намерението за постигане на външната цел. Преди да си поставиш цел ти
си длъжен точно и ясно да осъзнаваш какво ще се получи като резултат: дали ще се почувстваш по-хармоничен при движението си към нея и дали ще се почувстваш по-хармоничен,
когато я постигнеш. Един от съвременните последователи погрешно си избра в качеството
на цел възможността да се осъзнава насън много далеч от мястото на заспиване във физическата реалност и възможността да се събуди на това отдалечено място с физическото си
тяло. Много дълго време той правеше всичко, за да постигне целта си и я постигна, но когато я постигна, почувства празнота и хаос, понеже в тази цел не беше заложено намерение за
по-нататъшно развитие.
— Защо са нужни тези цели?
— Жизненият път на обикновения човек се изгражда върху собствените му шаблони
и почти независимо от волята му. Поставянето на цели се явява средството, с помощта на
което човек се учи сам да избира жизнения път, който му е нужен.
— Какви могат да бъдат целите на човека по пътя на силата?
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—Целите мога да си приличат за различните хора, но само в началото на пътя (което
също не е правило), но после според това как се движи по този път, човекът сам решава какви цели да си постави така, че постигайки всяка една от тях, да увеличава личната си сила и
да кара самия жизнен път да се променя. Първата външна цел може да е пълен преглед на
жизнения опит. Както вече знаеш, за да постигнеш една външна цел ням ада е достатъчно
постигането само на една вътрешна цел. Затова, заставайки на пътя на силата, човек трябва
по възможност предварително да етикира своя текущ жизнен път поне с няколко вътрешни
цели. За постигането на една вътрешна цел може би ще се наложи да си поставя допълнителни цели. Обърни внимание, че всяка от целите му не бива да бъде призрачна, а да съответства на наличните му сили, за да може той непрекъснато да осъзнава, че се движи със
собствените си постоянни действия по собствения си път на силата. Освен това никоя цел не
бива да бъде заета от друг човек, т.е. тя трябва да бъде уникална, а не еталонна.
— Мисля, че при хора, живеещи в група, ще е трудно поставянето на различни цели.
— Няма да е трудно, ако те си поставят целите сами, без да копират един от друг, –
възрази Сид.
— Защо е нужно да приемам начина си на живот като път?
— Единственото, което не трябва да правиш по този път е да живееш по инерция.
Проблемът на обикновения човек е, че безпричинно бърза да живее. Той дори не знае, поскоро не иска да знае, че смъртта може да дойде всеки момент. Човекът на силата, знаейки
за близостта на смъртта, живее предпазливо, претегляйки всяка своя крачка, всяка постъпка,
защото всяко действие на човека на силата по жизнения му път е една своеобразна игра със
смъртта, при това игра със известни нему правила, нарушаването на които неизбежно води
до срещата му с нея.
— Бих искал да зная как може намерението да помогне на човека да постига цели по
жизнения си път?
— Ще ти разкрия една голяма тайна, – каза тихо Сид, поставяйки ръце пред устата си
като мегафон. За човека на силата, който може да задава команда на намерението, не съществуват никакви жизнени пътища, нито пътища на силата.
— Защо тогава ми разказваш толкова много за тях?
— Сега ти гледаш на света от позиция на логиката и върху нея твоето съзнание полесно си строи новия модел на света, който може да стане преходен шаблон на описанието
на света. Именно този междинен модел се изгражда на принципа на жизнените пътища и на
пътищата на силата. Когато човек вече може да задава команди на намерението, пътищата
на живота губят всякакъв смисъл за него, понеже за постигането на всяка цел намерението
от само себе си избира най-лесния и най-краткия път. Само че това става възможно едва
когато позицията на логиката престане да доминира в съзнанието. Някои съвременни последователи смятат, че логиката се определя от най-чудовищното нещо, съществуващо в съзнанието на човека – умът на липса. Затова за обикновения човек жизненият път съществува
само като модел, помагащ при еволюцията на съзнанието му, докато човекът на силата премахва повечето модели и шаблони и за него текущия жизнен път остава само като енергийни нишки, които се осветяват от точката на светлината в настоящия момент. Бих казал, че
жизненият път води обикновения човек към смъртта, а човекът на силата – към безкрайността. В същото време обикновеният човек не осъзнава до къде ще го отведе жизнения му
път, а човекът на силата знае, че той ще го отведе до неизбежната му смърт.

Сън 59
— Разкажи ми как обикновеният човек може да стане човек на силата!
— Като начало е длъжен да приеме факта, че щом е направил дори и една крачка по
пътя на силата, връщане назад няма. С първата си крачка по пътя на силата човекът всъщност прави своя нов избор, отваряйки вратите към недостижими според логиката възможности. Но тъй като е пълен с шаблони и страхове, често изпитва желание да върне предишния си живот, което всъщност е желание на липса. Оказва се обаче, че съвсем не е лесно да

108
Стр.

се върне това, което вече е загърбено и често за човекът е по-лесно да умре, отколкото да
получи възможност да се върне.
— Защо е така?
— Логично обяснение няма. Мога да кажа само, че първата крачка по пътя на силата
означава, че имаш намерение да умреш като личност.
— Може ли външно да се различи човекът на силата от обикновеният човек?
— Ако приемем, че обикновеният човек има множество страни, то при човека на силата те са много по-малко. В същото време една от страните, която липсва при обикновения
човек, но я има при човека на силата, това е наличието на сила. Силата не е абстрактно понятие и наличието й, нивото и качеството й могат да се почувстват дори чрез физическото
тяло. Тя служи като основа за намерението, за преместването между световете, както и може да служи като своеобразна храна за лакисите, помагащи на човека.
— Защо човекът на силата има по-малко страни от средния човек?
— Броят на страните в човека определя стабилността на енергийния му пашкул.
Средният човек има множество страни, което прави енергийния му пашкул нестабилен. Основно това са множеството шаблони и инерцията на съзнанието, като всеки шаблон представлява своеобразна уязвимост. Когато човек се освобождава от шаблоните, енергийната му
структура се променя и се опростява. За да станеш човек на силата, нужно е само да правиш
крачки по този път, на който обикновеният човек трябва винаги да върви срещу страха си,
за да го победи, защото само така може да остане на този път.
— Да, ти веднъж каза, че това е начинът да победиш страха си.
— Обикновеният човек е постоянен, предсказуем и ограничен в избора си, докато
човекът на силата е флуиден и лек.
Знаейки шаблоните на обикновения човек, можеш да предскажеш как ще постъпи в
дадена ситуация, явяваща се шаблонна. Посредством шаблоните смъртта издебва човека,
затова й е толкова трудно да издебне човека на силата и дори да успее, за него актът на
смъртта се превръща само в изкъпване в смъртта. Обикновеният човек е предсказуем, докато човекът на силата винаги постъпва, изхождайки от ситуацията и в зависимост от личната
си сила и високо осъзнаване. Ето защо шаблонният механизъм, определящ поведението на
обикновения човек, при човека на силата се заменя със съзнателен механизъм на поведение
в същата ситуация. Обикновеният човек живее по инерция, а човекът на силата живее на
основата на свободния избор. Затова може да се каже, че обикновеният човек е несвободен,
защото възможността му за избор се ограничава до шаблоните. Обикновеният човек е дребнав по отношение на предметните ценности на физическия свят, а човекът на силата е ревнив само към своята лична сила. Също може да се каже, че обикновеният човек разчита на
своя Аз и на съжалението, а човекът на силата – на своята лична сила и на осъзнаването.
При приближаването на смъртта обикновеният човек или изпитва дълбок страх, или се
хвърля срещу нея с животинска ярост. Човекът на силата ясно възприема знаците на смъртта и мъдро се разпорежда с полученото чрез знаците послание от нея. Той или върви срещу
нея, ако смята, че е готов за изкъпването в нея, или безстрастно избягва приближаването й.
—Толкова ли е важна смъртта за човека на силата?
— Смъртта си е смърт – ни повече, ни по-малко. Обикновеният човек е длъжен да се
научи да чува смъртта си, понеже тя през цялото време се опитва да го заговори, изпращайки му знаци. Но обикновено той не забелязва нищо, което се отнася до смъртта. Някои съвременни последователи смятат, че това се дължи на неговото неосъзнато желание да живее
вечно. Щом смъртта се появи край него, то той се опитва по всякакъв начин да се скрие от
нея, което е ненужно, ако човек има намерение да върви по пътя на силата. Той е длъжен да
знае, че смъртта много прилича на майка и го обича с най-недостижимата любов. Някои
съвременни последователи смятат, че чувствата, които човек изпитва при приближаването
на смъртта, всъщност не принадлежат на човека. Тези чувства изпитва смъртта, подобно на
майка, която искрено съжалява, че синът й не иска да се промени, за да продължи да живее.
В същото време когато човек се научи да вижда знаците на смъртта, той ще поеме отговорността за живота си и ще започне да разговаря с нея, отговаряйки на знаците й със своите
постъпки.
— Как човекът усеща присъствието на силата във физическото си тяло?
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— Физически силата се усеща като топлина и едва доловимо вибриращо движение в
областта на корема, като понякога тези усещания могат да присъстват в центъра на дланите.
Обикновено липсата на усещания говори за липса на сила, но има и изключения.
— Аз често усещам преобръщаща се тежест в областта на корема и едва забележими
пробождания в центъра на дланите, – опитах се да се похваля, но Сид не обърна никакво
внимание на думите ми.
— По някое време или с едни и същи хора силата може да бъде нежна и покорна и
тогава физическите усещания са леки и приятни. По друго време или с други хора силата
може да бъде неудържима и агресивна и тогава физическите усещания обикновено са силни
и болезнени. Физическите усещания за силата обикновено посещават всички хора, които
вървят по пътя на силата, но ако след продължителна практика не се появят, значи човекът
трябва да спре и да направи преглед на жизнения си път, като най-вероятно ще се наложи да
го смени с нов.

Сън 60
В последните съновидения започнах да забелязвам, че когато гледам някакъв надпис,
а после отмествам поглед и отново го погледна, символите на надписа може и да не се променят, въпреки че се намирам в съновидение – оплаках се на Сид.
Тогава отмествай поглед до тогава, докато не се променят, – отвърна той през смях, –
или отмествай погледа си за по-дълго време. Има едно упражнение, което ще ти помогне.
То се изпълнява и във физическо състояние, и в сънуване. Трябва да повдигнеш дланите си
на нивото на очите и да ги погледнеш, а след това да погледнеш някой предмет от околния
свят. След това отново да погледнеш дланите си и да преместиш поглед върху друг предмет
и т.н.
— Добре, ще го правя.
— Ти знаеш и изпълняваш прекалено много неща, затова не можеш да останеш
обикновен човек. Време ти е да избереш пътя на човека на силата, – неопределено каза Сид.
— Какъв избор имам?
— Ти трябва да станеш или воин, или димер. Всичко, което ти говорих до сега за пътя на силата, включваше общия път на тях двамата. По-точно казано ти ще трябва сам да
определиш какви са основните техники за воина, и какви – за димера. Техните пътища коренно се различават. Воинът обикновено се намира в центъра на своя път, докато димера
почти винаги се намира в периферията му. Воинът хвърля предизвикателство към всичко,
до което се докосне, а димерът се стреми да е в сянката на света. Бих казал, че и двамата
водят своята битка, но воинът се старае да я пренесе в центъра на своето внимание и дори в
своя енергиен пашкул, докато димерът отбягва центъра на битката.
— Какво им носи такова поведение?
— Всеки получава от своето поведение сила, но пред вид това, че воинът открито
предизвиква смъртта и се сблъсква с нея, то неговият път на силата е по-кратък, отколкото
пътя на силата на димера, т.е. воинът преодолява същия път с по-големи крачки. По правило
воинът участва лично във всяко събитие в живота си, докато димерът често се намира само
редом със събитието. Разбираш ли, какво е това?
— Мисля, че воинът изразходва повече лична сила за едно и също събитие, – предположих аз.
— Почти правилно, но не съвсем. Това значи, че димерът е в по-изгодно положение
от позицията на изкуството на сталкинга, понеже неговото внимание не е затънало в самото
събитие, затова воинът трябва постоянно да повишава нивото на осъзнаването си, за да може поредното събитие в живота му да не се превърне в последно. И пътя на воина, и в пътя
на димера имат своите предимства. Гледан отстрани воинът продължава да изглежда като
обикновен човек с леко странно поведение, което заблуждава смъртта. Димерът, за разлика
от воина, не заблуждава смъртта, а се скрива от нея в сянката на света. Ето защо воинът може да се държи с другите като обикновен човек и да има близко общуване с тях, докато ди-
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мерът се държи като обикновен човек, но избягва близко общуване. Воинът постоянно рискува личната си сила и осъзнаването си, докато димерът като скъперник си я пази.
— Значи ли това, че воинът има по-голяма лична сила?
— Нарастването на личната сила отваря човека за смъртта. Когато личната сила достигне определен праг, смъртта се приближава много близко до него, затова човекът на силата усеща дълбока тъга, празнота и студ, които може да са толкова непоносими, че той да е
готов да призове смъртта.
— Защо става така?
— Защото заедно с увеличаването на своята лична сила, човекът на силата е необходимо да увеличава и нивото на осъзнаването си. Извършвайки всеки ден всички действия
като за последно, той рано или късно достига нивото, на което извършва всички действия на
нивото на шаблона, т.е. нивото му на осъзнаване спада. За да увеличи нивото на осъзнаването си, човекът на силата трябва винаги да сменя реда на нещата в живота си, т.е. да разчупва
режимите. Освен това всяко негово действие трябва да стане неповторимо и уникално. Когато осъзнаването се повишава прагът на личната сила, при който смъртта може да го издебне, се повдига по най-магически начин.
— Не разбрах съвсем, дай ми пример.
В случая е трудно да се намери пример. Ще ти дам пример, но от другата страна на
връзката между осъзнаването и личната сила. Ако си представиш осъзнаването на човека
като поток вода на върха на планина, то малките ручейчета, стичащи се от топящите се снегове в основния поток ще са подобни на извършването на всяко осъзнато действие в живота
на човека. Нивото на личната сила ще е равно на това ниво на камъните, при което водния
поток се стоварва долу, т.е. осъзнаването пада и смъртта, чувайки шума на водопада, се насочва към него. За това, за да се развива хармонично и условно казано – безопасно, човек
трябва винаги да тече като тънка струйка, т.е. при това нивото на личната му сила винаги се
намира на нивото на осъзнаването му, колкото и противоречиво да звучи.
— Прекрасен пример!
—А за да направиш правилния избор трябва да знаеш, че принципите на живота на
воина и димера се различават радикално. Когато воинът прави крачка по своя път на силата,
то той, намирайки се на него, взема за основа позицията на смъртта. То е свързано с това, че
воинът винаги е в центъра на събитията, а значи се отваря за смъртта. Когато димерът прави
крачка по своя път на силата, то той взема за основа позицията на гостенина. Това му помага да е в сянката на света. Воинът, подобно на атлета, влага в постъпките си цялата си лична
сила и тя му се връща с проценти. Обаче нито воинът, нито димерът, не извършват глупави
постъпки, които са безсмислени от гледна точка на силата, но това не значи, че не могат да
извършат глупави постъпки от гледна точка на обикновения човек. Може да се каже, че всяко действие, извършено от човек на силата, трябва да е оптимално от гледна точка на силата, т.е. човекът на силата във всяка ситуация се държи по най-добрия начин в границите на
възможностите си и за това трябва да има огромно осъзнаване и лична сила. В същото време
воинът е готов да вложи във всяка своя постъпка цялата си лична сила без остатък, понеже в
описанието на света му доминира позицията на смъртта, докато димерът за извършването
на дадена постъпка търси такъв път, който да му позволи максимално да съхрани личната си
сила, по възможност оставайки встрани от процеса на извършването на тази постъпка.
— Но нали ако воинът вложи цялата си лична сила в една постъпка, няма ли да умре,
т.е. ще му стигне ли личната сила, за да продължи по този начин?
— Това, за което говориш, има значение само за човек, който гледа на живота като на
живот. Преди да тръгне по пътя си, воинът си поставя външна цел и всяко негово действие е
насочено към постигането й. Ако съществува действие, което ще го приближи макар и с
още една крачка към целта, то вероятно той ще вложи в него ако е нужно цялата си лична
сила, понеже гледа на света от позицията на смъртта, по-точно тази позиция е преобладаващата у него. От позиция на логиката това може да се обясни, че човекът на силата винаги
извършва само такива действия, които го приближават към целта му независимо дали се
намира на пътя на силата. Такива действия се явяват настройка на намерението за постигане
на целта.
—Има ли разлика в намерението на воина и на димера?
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— Намерението е различно само между обикновения човек и човека на силата. При
обикновения човек намерението включва настройка, задаване на команда и изпълнение.
Намерението за човека на силата е едно непоколебимо знание, основаващо се на личната му
сила.
— Това значи ли, че знанията за обикновения човек и за човека на силата са различни?
— Да, значи. Знанието се определя от целите, които човекът на силата си поставя по
своя път на силата и които обикновеният човек си поставя по своя жизнен път. При обикновения човек тези цели са предметни ценности, докато при човека на силата постигането на
целите променя структурата на енергийния му пашкул. Освен това колкото и малка лична
сила да притежава, обикновеният човек е длъжен непрекъснато да се старае да поддържа
вътрешно мълчание без мисли, които иначе биха го тласнали към неподходящ избор на
жизнен път.

Сън 61
Този сън се превърна в един от най-щастливите моменти в живота ми. При многократните прегледи всеки път изпитвах неподправен възторг, който ме изпълваше с яркото
желание да живея отново и отново. Тогава лежах на пясъка и се печах на слънце. Кристина,
облечена с отворен бял бански, се къпеше в морето с весел смях. Пръските от нея летяха на
всички посоки и някои от тях попаднаха върху тялото ми. Внезапно разбрах, че това е сън.
Реалността на съновидението рязко се промени. Кристина, пясъка, морето и слънцето станаха потресаващо реални. Аз се приближих до нея и я прегърнах. Вътре в мен бушуваха
странни чувства, смесица от лекота, възторг и желание да се разплача. Такива силни чувства
за първи път ме посещаваха в съновидение. Усещах приятното докосване на косите й, леките поглаждания на ръцете й върху гърба си, меката топлина на тялото й и боцкащото докосване на водата до краката ми. Внезапно усетих, че някой ме дърпа за ръката като капризно
дете, погледнах надолу и видях Сид.
— Ти отиде доста далеч в развитието си и успяваш да се осъзнаеш насън с все поголяма лекота! Постигна ли всичко, което желаеше?
— Ако този сън се превърне в реалност, то бих могъл да кажа, че съм щастлив, – казах аз, посочвайки с очи Кристина.
— Колко безкрайна е човешката глупост! – възкликна Сид през смях, – нищо и никой
не може да те направи щастлив – това го правиш само ти самия!
— Как да направя това?
— Русокосото момиче е свързано чрез малката си дъщеричка с нейния баща, свързано е с него и чрез своите чувства и емоции, както и с инерцията на съзнанието си. Липсът е
построил описанието на света й в такъв вид и тя всячески съзнателно ще защитава своя малък свят. Затова съжалявам, че трябва да те огорча, но ти въобще не се вписваш в нейното
описание на света. Погледни русокосото момиче, което прегръщаш. То е съвършено и по
нищо не се различава от истинското русокосо момиче. Нима не можеш да пренесеш своето
щастие от физическата реалност в съновната?
В мен живее някакъв копнеж, чувства, свързани с моята надежда, за която ти спомена
веднъж и не мога да ги премахна с прегледа, – признах тъжно аз.
— Чувствата не отслабват при прегледа. Освен това в случая на преглед на чувства
инерцията на съзнанието може да бъде много силна, защото тя не само поддържа шаблоните, но и много хитро може да превърне чувствата в емоции, а аз ти казах каква е разликата
им при обикновения човек. Затова те съветвам да следиш много прецизно състоянието си в
момента на прегледа на чувствата. За да може човек да се научи да бъде щастлив, той трябва първо да се научи да е щастлив само от мисълта, че има възможност да се осъзнава в този
момент! Във физическия свят това се прави много лесно, понеже той е изпълнен с найнедостижими за човешкото съзнание тайни. Тогава човек разбира колко празен и сив е бил
живота му преди да направи първата крачка по този път.
— Каква може да бъде моята първа крачка?
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— Научи се да изпитваш благодарност към заобикалящия те свят затова, че той те
изпълва с енергията на живота и ти помага във всичко, като в същото време това чувство не
бива да бъде нито излишество, нито особено значимо. За теб във физическата реалност
трябва да съществуват само три неща, при преминаването през които съзнанието ти трябва
слабо да се забавя, ако може така да се каже. Това е Земята, която те крепи и ти дава храна.
Това е Водата, която те изпълва и поддържа живота на земята. Това е Слънцето, което споделя с теб своята сила, светлина и топлина. Забавянето на вниманието в случая не значи, че
ти напълно се фиксираш върху тях или им се кланяш, превръщайки ги в своеобразни фетиши. За да преодолееш инерцията на съзнанието, можеш да правиш едно просто упражнение.
Един ден ти се събуждаш с намерението от този миг нататък да бъдеш щастлив. Стъпи с
крака върху водата и изкъпи в земята ръцете си. Погледни слънцето и изкъпи в светлината
му очите и тялото си. Когато направиш това с чувство на благодарност и с намерение за
щастие, твоята енергийна структура може дотолкова да се промени, че самата смърт от името на Първопричината ще дойде да те приветства със своите знаци.
— Толкова е просто и в същото време недостижимо! – възкликнах аз. Кристина
стисна ръката ми и аз ясно видях усмивката, играеща по устните й.
— Просто е! Но самото действие трябва да излиза от тялото ти, а не от съзнанието
ти. Т.е. ако ти не усетиш желанието на тялото си да бъдеш щастлив, както и ако не знаеш,
че си се освободил от натрапчивото присъствие на емоциите в живота си, то упражнението
ще е безполезно. Когато направиш това упражнение, ще започнеш да обръщаш внимание на
проявите на тези три елемента във физическата реалност и в съновиденията ти.
— Как да стане това?
— Много просто! Наблюдавай предмети, до които се докосва слънчева светлина.
Наблюдавай предмети, до които се докосва земя. Наблюдавай предмети, до които се докосва вода, — каза загадъчно Сид.
— И какво трябва да видя в тях?
— Трябва да проследиш по какъв начин предметите се променят под въздействие на
допира до тези три елемента, само това. Когато започнеш да обръщаш внимание на това,
сам ще разбереш за какво говоря. При това вниманието ти не бива да се залепя за предметите, а да се плъзга през тях. Това упражнение също ще ти помогне да преобърнеш света в
съзнанието си.
— Не бих искал да се привързвам към физическия свят.
— Не ти и трябва. Просто нужно е да се научиш да гледаш на света с влюбени очи –
само така ще можеш да видиш най-неразгадаемите му страни. Насищай очите си с физическия свят и поотделно проследи реакциите на тялото и съзнанието си по време на насищането. Тези действия, наред с всичко останало, ще направят съновиденията ти по-подвижни.
— Откакто те срещнах, ми стана много по-лесно да се справям с чувствата си. Може
би защото ти отвличаш вниманието ми от тях, – предположих аз.
— На твое място не бих се залъгвал така. Отвличането на вниманието може да даде
краткотраен ефект, но ако то се стяга от инерцията на съзнанието, както го правиш ти, чувствата ще породят множество емоции, шаблони и щитове. За това отвличането на вниманието е своеобразна самоизмама на собственото тяло, което води не само до емоции, но и те
отдалечава от вътрешното намерение, което всъщност се явява знанието на енергийните
нишки, принадлежащи на твоя енергиен пашкул. Рано или късно ще ти се наложи да намериш сили да се срещнеш със своя страх, който расте от твоето чувство за сметка на емоциите и на инерцията на съзнанието. Няма как да предвидя какъв опит ще придобиеш от тази
среща. Ти имаш малко страхове, което е доста необичайно за обикновения човек. Но ако
можеш да се справиш със страха си, свързан с русокосото момиче, т.е. да намериш сили да
го погледнеш в лицето, то може да ти се разкрие най-неразгадаемата за теб тайна относно
твоите чувства, но каква е тя, трябва да разбереш сам.
— Станах ли поне малко човек на силата?
— Не, не си. Ти продължаваш, подобно на обикновения човек, да гледаш на живота
като на живот.
— А как трябва да гледам на него? – удивен попитах аз.
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— Трябва да гледаш на живота като на смърт, ни повече, ни по-малко. Проблемът на
обикновения човек е в това, че липсът му е сложил очила, върху които рисува пред очите му
картинки, които човекът иска да види. Хората около теб са те научили, че смъртта не е
смърт, а живот след живота, но това не е истина за обикновения човек. Ти можеш да следваш множеството принципи на човека на силата, можеш да правиш множеството техники и
упражнения, но ще тъпчеш на едно място по своя път на силата, а ще станеш човек на силата само тогава, когато разбереш, че смъртта е просто неизбежност. Ще разбереш, че тя е
свързана с човека с неразкъсваема верига, която се скъсява с всеки изминал миг от живота
му. Ако не успееш мъдро да се възползваш от това знание, значи нашата среща е била напразна.

Заключение
Когато започнах да пиша книгата, ме обхвана силното безпокойство да не изглеждам
смешен, слаб и дори нелеп в очите на читателя, а и в своите собствени. Ето защо тя беше
истинско изпитание за личната ми сила.
Постарах се да опиша подробно пътя, който може да доведе съзнанието към неговото
освобождение от чуждородния паразит. Всеки човек има възможност да освободи съзнанието си, правейки упражненията и техниките, които описвам и те са подходящи за абсолютно
всеки. Съзнателно изключих от книгата упражненията, които бяха подходящи само за моето
съзнание и моята енергийна и физическа конструкция. Техниките, опасни за човешкия живот, както и водещите към непредсказуемо прогресиране, също не влязоха в окончателния
вариант на книгата.
Забележителното е, че тези „Опасни сънища за силата” могат да помогнат да намерите пътя към своето освобождение без мое лично участие, но с помощна на личната силата
сила на всеки читател, притежаващ този пълен набор от подробни указания.
Бих те посъветвал, читателю, да не се размечтаваш за ролята си на човек на силата, а
незабавно да започваш да правиш крачки по пътя на самоусъвършенстването. Също ти
предлагам да проследиш емоциите си по време на четенето, които могат да се окажат доста
неадекватни поради контрола на чуждородните съзнания над твоето съзнание. Освен това
добре е да проследиш промените в живота си след придобиването на тези знания.
Докато подготвях книгата, за нещастие почина едно от четирите момичета, което не
можах да опазя от смъртта. След това събитие усетих огромна загуба и за първи път в живота си осъзнах с пределна яснота границите на своите възможности и за пореден път се убедих, че смъртта винаги е близо до нас и е непобедима. В същото време ми е приятно да
осъзнавам, че другите три момичета са живи и здрави, благодарение на моята груба, но в
същото време незабележима намеса. Съзнателно пропуснах подробностите от личния живот
на момичетата и влиянието им върху моя живот.
Мнозина ме питат какво е отношението ми към знанието, изложено от Карлос Кастанеда. Мога само да кажа, че когато започнах да пиша, не разполагах с неговия източник на
информация, с който бих могъл да сравнявам своя опит. Кастанеда единствен е описал с
такава дълбочина крачките по пътя на силата в книгата си „Изкуството на сънуването”. Самият факт, че някои от сведенията се припокриват говори, че пътищата на силата за различните хора са сходни, независимо от различните интерпретации. Нужни са ви единствено
намерение и лична сила, за да вървите по пътя на силата, което е и моето пожелание към
всички читатели.
***

