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В това писмо бих искал да споделя опит, получен в резултат на смъртта на личността. Предварително искам да кажа, че опитът, за който ще стане дума, не е просто действие по дадена схема и не са
рационални разсъждения въз основа на тези действия. Това, което споделям е осъзнаване добито след
многократен преглед на опита, свързан със смъртта. Казвам го за хората, които смятат опитът за ненужен товар, обременяващ воина.
Миналата есен изразих намерение да достигна позицията на безжалостност, описана в книгата
на Кастанеда „Силата на безмълвието”. Скоро след това се срещнах с виждащи воини, които видяха
дупка в светимостта ми, свързана с раждането на дъщеря ми. Също така видяха няколко възела привързаности, свързващи ме с близките и служещи за канал, по който изтича енергията ми. След дълго обсъждане с тях как да преодолея дадените обстоятелства виждащите воини ми предложиха техниката на
умиране, опирайки се на собствения си опит. Трябваше да „погреба” тези, с които съм свързан, след
което трябваше да „погреба” себе си.
Изпълнението на задачата ми отне около месец. Самата техника отнемаше около 3-4 часа на човек, но повече време отне психологическата подготовка и създаването на подходящи условия. Работата
е в това, че „погребването” трябва да стане в отдалечено от хора място и по възможност през нощта,
когато вниманието на хората е приспано. За целта ми предложиха гора, но отказах, защото по това
време на годината температурите бяха минусови, а и най-близката подходяща гора гъмжи от диви свине. Извърших „погребването” в моята виличка извън града, при пълна тъмнина. Беше ми препоръчано
да извърша „погребването” наведнъж, но разбрах, че това зависи от количеството енергия. За моето
ниво беше най-подходящо да „погребвам” хората един по един с достатъчен интервал между сесиите.
В първата вечер „погребах” жената и детето. Изживявах с въображението си цялото погребение
с прощаването пред гроба, до спускането им в изкопа и последния поглед към призрака, отлитащ към
безкрая. Постарах се да постигна съвършено искрено, ясно и абсолютно реалистично преживяване, от
което в мен остана пълно убеждение, че тях вече ги няма. След това направих опит да „погреба” и себе
си, но с удивление забелязах, че не изпитвам никакви чувства към собствената си смърт. Нямах много
време и бях принуден да се върна в града без да завърша мисията си.
За следващата сесия се подготвих по-добре и си осигурих два дена. На първата вечер отново
преживях смъртта на детето и жената, после си дадох почивка за възстановяване и заспах. Пробудих се
от будилника, който нагласих за 3 часа през нощта. Допълних енергийните си запаси с паси (тенсегрити)
и храна, след което се захванах със собственото си „погребение”. Но се натъкнах на непреодолим проблем – не можах да прогоня сънливостта с никакви средства и съответно да събера вниманието си. Наложи се да отложа практиката за следващия ден.
На следващият ден отново претърпях провал. Представях себе си лежащ в гроба, насред квартирата, виждах оплакващите ме близки, слушах погребални молитви в моя чест, виждах как ме засипват с
пръст, видях дори надгробния си камък с имената си, но уви, не изпитах ни най-малка емоция от всичко
това. Сякаш се сблъсках с непреодолимо препятствие. Гласът на разума ме убеждаваше, по-добро от
това няма да мога да сторя, но вътрешният ми глас не беше съгласен. Казваше, че трябва да имам търпение и да включа въображението. Следвайки петият принцип на сталкинга, се захванах с други работи.
У дома, потънал в обичайните ежедневни дела, се сетих как след първият ми неуспех се обърнах
за съвет към виждащият воин, и той ми каза, че за ключ към умирането служи чувството на дълбока
скръб, възникваща в момента на прощаване с живота. Тогава внезапно ми дойде идеята да използвам
чувството на тъга, възникнало при въображаемото погребението на моите близки. Сценарият, как да се
вместя в погребението на жена ми и детето ми дойде отведнъж – съсипан от скръб по най-близките ми
хора, аз завършвам живота си със самоубийство. В това нямаше логика, защото никога не съм смятал

самоубийството като изход от личните проблеми, но за случая ми вършеше идеална работа, защото
доставяше нужното дълбоко чувство на тъга.
Накрая, при третия опит ми се отдаде да се „погреба”. Представих си и преживях целият процес
на собствената си смърт, от началото до края. Започнах с това, че си срязах вените с въображаем нож,
после дълго време чаках животът да свърши, усещайки как жизнената ми сила постепенно ме напуска,
как тялото ми става все по-студено и накрая спира сърцето. После си представих как съседите намират
трупът ми и го закопават в земята, в близката гора. После се реех над земята и ме погълна гигантска
черна фуния, която се отвори в пространството.
Преживявах ярко всеки етап от умирането изпълнен с ужас и печал, от което тялото ми се разтресе, като
че съм смъртно ранен звяр. Моментът със хвърлянето в гроба предизвика в мен огорчение и обида,
защото в последния ми миг от живота ме изпроводиха съвсем непознати хора, които не ми отдадоха
нужното уважение. Моментът с изхода от земята и издигането в небето над собственият си гроб ме изпълни с любов към света и всички земни същества. В тези мигове пред вътрешният ми взор се появиха
сцени от миналото, видях познати хора и искрено молих прошка за причинената им болка, благодарих
им за тяхната благосклонност и доброта, излъчвах безкрайна любов и им желаех най-доброто. Безкрайността извика в мен чувството за неизбежният ми край. То оказа силно въздействие върху мен, извика
усещане за нищожност и пълно безсилие пред силите на вселената. До този момент все още се държах
за живота, но усещах как той напуска всяка моят клетка, усещах че с животът ми е свършено и тогава се
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пуснах от всичко, за което се държах . После се завъртях на 180 градуса и пред мен се появи гигантска
черна фуния.
Тя приличаше на дупка в пространството, беззвучно засмукваща всичко в себе си. Не мога да
опиша чувството, докато я гледах. То е като съвършено непознат, дълбок страх, чувство за опасност, но
увеличено хиляди пъти и в същото време пълно безразличие към себе си и към това, което ще последва. За последен път се простих с живота и полетях право в гърлото й… Усещах как силата ме смазва, пречупва като буболечка, но вместо това се озовах в безкрайна нечовешка тъмнина.
Вътре в тъмнината почувствах как тя първоначално изпълни пашкула ми, от горната част на тялото, заливаща ме отвътре, като черна вода запълваща празен варел. С появяването на воднистата тъмнина в тялото възникна знание, че в мига, в който тя достигне върха, аз ще се разтворя в мрака и окончателно ще умра. Но нещо независещо от мен само започна да се противи на този процес. С удивление
усещах, че тъмнината спря на разстояние 5 сантиметра от гърлото на варела, сякаш там имаше въздух,
пречещ й да ме залее напълно.
Фокусирайки съзнанието си на това място видях, че това не е въздух, а нещо гъсто и прозрачно,
като желе. Прозрачната маса се беше прикачила към върха на пашкула2 и отчаяно се съпротивляваше на
натиска на тъмната енергия, която й действаше като киселина, милиметър по милиметър разяждайки
повърхността й. Когато го видях осъзнах, че трябва да чакам, докато тъмнината не разтвори тази маса.
Така и се случи. След известно време тъмнината успя да разтвори това прозрачно желе, и личността,
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която познавах като себе си … умря.
Дълго време след това се реех в безкрайността. Тъмнината беше комфортна, носеща усещане за
покой и пълнота. Накрая успях напълно да се отпусна. Нямаше за къде да бързам, към какво да се стремя, за какво да мисля, безпокоя или страхувам. Знаех, че всичко е свършено и осъзнаването на това ми
донесе огромно облекчение. В даден момент реших да проверя тук ли съм още, назовах името си, казах
че съм мъртъв, но нищо в мен не откликна. Тогава си спомних досегашният ми живот, опитвайки да го
съпоставя със себе си и осъзнах, че миналото ми повече няма нищо общо с мен. Спомних си хората, които познавах, но образите им не извикаха никакви чувства в мен. Съществото, което бях в момента нямаше име, роднини, съдба и семейство. БЯХ СТАНАЛ НИКОЙ!
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Да се пуснеш от човешката форма
Нали се сещате кой е седнал на върха на пашкула ни?
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Това показва недвусмислено, че нашата личност всъщност е изградена от чуждородното съзнание, седящо на върха на пашкула ни – знам го от личен опит.
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Достигнал състоянието на абсолютно нищо, изпълнен с безкрайна тъмнина, аз отворих очи. Известно време стоях неподвижно, разглеждайки домът, тялото ми, без никакво желание да стана и да се
протегна. По гръбначния ми стълб премина мравучкане, толкова силно, че тялото потрепера. Нещо с
мен не беше същото, но не разбирах какво точно. Усещането беше за изпълнено тяло, а главата ми бучеше сякаш някой ме е ударил. Опитвайки се да осъзная чувствата си, аз разбрах какво е съвършено
новото усещане: ОТНОВО БЯХ СТАНАЛ ДЕТЕ!
Усещането бе, че от мен се е откъснала част от собствената ми тежест и целият товар на жизненият опит. Чувствах се дете, както преди много години, когато целият живот беше пред мен, а аз бях
изпълнен с мечти, надежди, грандиозни планове и нямах никакви страхове да ги изпълня. Изпълних се с
осъзнаването, че В МЕН СЕ БЕ ЗАВЪРНАЛ ДУХЪТ НА МЕЧТАТЕЛЯ, и в тази секунда разбрах, че това е повратната точка. Отново през мен пробяга импулс, който ме разтърси. Новото ми осъзнаване придаваше
на настроението ми такава лекота, че исках да подскачам от щастие. При все това щастие, аз бях възможно най-отстранен от всичко. Другата част беше още там, в безкрайният мрак на пространството и
това придаваше на настроението ми хладна отстраненост.
Излязох на улицата и бях поразен колко много се е променил светът. Разбира се, външно той си
беше същият. Изменило се бе моето възприятие за света. Той бе придобил необичайна дълбочина.
Всичко около мен излъчваше дълбоко тайнство, което ме обърка. Растения, дървета, птици, животни –
всичко това ме изпълваше с послания, които осъзнавах безмълвно, но не можех да изразя с думи. Опитвайки се да осмисля новопоявилото се знание, аз изведнъж разбрах че не мога да мисля. Когато се опитах да анализирам ситуацията разбрах, че умът ми е поразен от странна парализа.4
Бях толкова слисан от тези открития, че не знаех как да реагирам. Буквално онемях. Раздираха
ме противоречия. Изпълнен бях с чувства и при това, не изпитвах никакви емоции. Усещах се едновременно като древен мъдрец и детенце. Исках да скачам и да крещя от радост и същевременно нямах
никакви желания. Бях мъртъв и при това бях по-жив от всякога. Не знаейки какво да правя с всичко това,
реших все пак да се върна у дома.
Прибрах си нещата в колата и потеглих по пътя към шосето, когато изведнъж бях привлечен към
противоположната посока. В този ден беше паднал първият сняг и побелялата и заскрежена гора бе
толкова магически привлекателна, че веднага реших да се разходя из нея. Когато слязох от колата и излязох на двора, пред очите ми се появи огледалната повърхност на водата и веднага нещо ме притегли
към нея. Тръгнах към морето, но когато стигнах до кръстовището, ръцете без намесата на ума завиха
волана в посока на гората. Оказа се, че когато умът мълчи, тялото се самоуправлява. Изследвайки това
ново и необичайно явление, дойдох до извода, че вътрешното ми кормило се е повредило. Нямаше
нито щурман, да зададе маршрут, нито капитан да управлява машината, нито дори пътници, които да
имат крайна дестинация. На мен ми оставаше само безмълвно да наблюдавам.
Спрях колата до заснежената гора и слязох да наситя очите си с красотата на света. Не ме напускаше чувството, че в момента прокарвам своят път към Икстлан. Знаех, че вече никога няма да се върна
у дома, защото нямах дом; че никога няма да видя семейството си, защото нямах вече такова. АЗ БЯХ
МЪРТЪВ. МОЯТ ДОМ БЕ БЕЗКРАЙНОСТТА. Семейството ми бе мъртво, като мен самият. Пътят бе свободен да поема във всяка посока.
Но малко по-нататък пътят ми бе преграден от паднало от тежестта на снега дърво и това създаде в мен усещането, че времето на Икстлан още не е дошло и трябва да се върна за да приключа всички
сметки. Обърнах колата и се отправих към дома.
По пътя продължавах да се самонаблюдавам, опитвайки да разбера, къде се е дянало вътрешното кормило и стигнах до безутешния извод, че не чувам умът си. Вместо мисли в главата ми цареше
вакуум. Центърът на говора, който дотогава беше в черепа ми, сега се намираше на половин метър от
темето и тихичко боботеше оттам, като развалено радио. Ако не се опитвах да чуя гласът на разума, не
можех да разбера какво ми боботи. Даже се обърнах към него с ехидна молба да говори по-силно, но се
уплаших от самия себе си. Приличах на луд, разговарящ с главата си. Това едновременно ме разсмя и
изплаши.
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Което още веднъж потвърждава, че мислите са продукт на летача, и си отиват заедно с него.

Връщането у дома мина без произшествия, ако не броим това, че не бях ням и едва ли можех да
разговарям. И тъй като не можех да мисля, всичко, което ми оставаше бе да се отпусна по течението и
да наблюдавам какво ще се случи. При един от разговорите жена ми отбеляза, че лицето ми се е подмладило (бръчките са изчезнали). Това откритие ме удиви. Отправяйки вниманието си навътре забелязах,
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че действително сега по лицето ми нямаше никакво напрежение . Очите ми бяха напълно отпуснати, в
тях се бе появила силна енергетична плътност, буквално излъчваха мощно силово поле. После забелязах, че лицето не просто се е отпуснало, но от него се е отделило нещо невидимо, като че преди там е
бил надянат шлем, закриващ главата от раменете до брадичката. Доколкото разбрах, този шлем е бил
моят ум и сега той бе изхвърлен от главата, на разстояние протегната ръка и леко се задържаше в областта на тила. Точно там, по мое усещане, се намира центъра на вътрешния диалог.
Порази ме още едно изменение, даже повече от загладените бръчки, и то бе в това, че бях спокоен, въпреки ужасния глад, който усещах. Нормално, гладът ме правеше раздразнен, но сега нищо не
нарушаваше спокойствието ми. С други думи бях се лишил от някакъв вътрешен орган, отговарящ за
производството на емоции6. Нищо не ме трогваше, вълнуваше, безпокоеше. Очите ми се плъзгаха по
повърхността на вещите, но вътрешният ми поглед бе фокусиран в черната фуния. Когато и да погледнех, тя бе там, за да ми напомня, че животът ни е илюзия, както и за спокойствието в настоящият момент. Смъртта бе редом с мен, а на фона на нея всички проблеми се превръщат в НИЩО.
Но моите близки не бяха видели смъртта. Жената, тъщата, детето – всички бяха погълнати в себе
си. Разговорите им се въртяха винаги около лични интереси, действията им бяха мотивирани от нуждата
за поддържане на образа на себе си и привличане на внимание и самолюбие. Живееха така, сякаш
смъртта не ги касае, че тя е далече и въобще не съществува. Още при първият контакт с тях забелязах
колко далече от осъзнаването на смъртта си са моите близки. Дъщеря ми правеше настойчиви опити да
привлече внимание върху себе си, обличайки се с различни рокли, хвалеше себе си и настояваше да я
хвалят. Ако отказвах, тя се обиждаше. Същото беше и с жената, която се опитваше да ме завлече в постелята и непостигнала целта си се обиждаше. Тъщата не се отличаваше от тях, опитвайки се да привлече
вниманието ми със специално питие (пивом с таранкой), което била купила специално за мен. На фона
на смъртта, цялата тази борба за внимание и обидите на хората изглеждаха тотална глупост. Но ако
преди се дразнех от това, то сега ми бе все едно. Заигравах се с тяхната глупост, имитирайки пълно участие7, поддържайки хладна безжалостност зад маската на примерен съпруг.
8

Роднините ми живееха като глупаци. Умът им ги владееше напълно. Той им гримасничеше лицата, той разговаряше чрез тях. Даже се обръщаше към мен лично, за да покаже „виж, мога да правя с
тях каквото си поискам!”. Ако можех бих изпитвал жалост, би ми дожаляло за тях, но можех само безпристрастно да ги наблюдавам. И аз виждах, че духът на моите любими хора оставаше окован във вериги, подтиснат до пълно затъмнение от умът. Разумът им знаеше това, но те дори не се досещаха. Биха
могли да го узнаят, чрез преживяване на символична смърт9, но умът нямаше да им позволи да го направят. Вместо това той ги омайваше с разговори за себе си, засилваше в тях усещането за собственото си
безсмъртие, разрешаваше им само да се занимават с глупости, самомнение, чувство за собствена значимост и безкрай други простотии.
Как исках само да им отворя очите, да им каза нещо, което да ги пробуди от този вечен сън и завинаги да ги излекува от смъртоносната болест наречена чувство за собствена значимост. Исках да им
покажа света през призмата на смъртта, когато няма време за глупости, защото времето ти вече е изтекло, когато няма нужда да се самодоказваш или защитаваш, защото няма с кого да се притовопоставяш и
доказваш; когато гледаш с отворени очи глупостите и извращенията на собственият си ум, разбирайки,
че това е болест, от която се умира. Как исках да обясня, че точно тук и сега, на това място те са на прага
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Ето защо Сид (от Опасни сънища за Силата) дава упражнение за непрекъснато отпускане на лицето
Отново още едно потвърждение, че чувствата са от човека, но емоциите са от липса, с тях захранва шаблоните, виж книгата „Опасни сънища за силата”
7
Т.нар. контролирана лудост
8
Чуждородното устройство, наречено Липс, летач – виж „Опасни сънища за силата”
9
Или пълно отдаване в ръцете на Бога, виж моята история след края на тази.
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на Вечността, но не я забелязват, заради болезненото си увлечение по своят „АЗ”. Исках да им кажа, че
те по същност са вече мъртви и нямат нищо за губене, нито да се страхуват – та те вече са свободни!
Защо не искат да бъдат свободни? Защо не искат да влязат в тази вечност, предпочитайки да се крият
зад измамна рационалност?
Но нищо не им казах. Отлично разбирах, че тези откровения са безсмислица пред тях. Разумът
им няма да се удовлетвори от речи без подкрепа на видими факти и ще иска доказателства. Дори да им
разкажа за тоталната ми трансформация след своето и тяхното погребение, разумът им ще откаже да го
приеме за сериозно. Как може да приеме за доказателство нещо толкова ефимерно като чуждото възприятие? Него не можеш да го хванеш, нито провериш в лабораторни условия, нито да го вкараш в математически формули. Не, разумът не приема такива доказателства. По-скоро биха се обидили от фактът,
че наужким съм ги погребал.
Да, и защо им трябва да ми вярват? Да вярват в някаква призрачна свобода? А какво е свобода?
Умът ще им сервира хиляда рационални обяснения, изгодни нему, с изключение на тези, които дават
свобода от рационалността. Но в крайна сметка рационалността е толкова призрачна, както и абсолютната свобода на възприятието, която разумът така яростно отхвърля. Нещо повече, когато умът отлети,
свободата става физически осезаема, като че е врата, отваряща се пред нас.
Вечността се намира тук и сега, достижима толкова просто, колкото е да прекрачиш прагът на
вратата. Това, което не ни позволява да го направим е нашата разсъдъчност.
Аз и семейството ми живеехме под един покрив, но се намирахме в диаметрално противоположни позиции на възприятие. Семейството ми живееше в света на думите, където всичко бе ясно, точно и можеше да се обясни с думи. Те приказваха, приказваха, приказваха, утвърждаваха един в друг
описанието си на света, сравняващи намиращото се в тях с инвентарните списъци на другите, често поддържайки разговора само за да има такъв. А аз пребивавах в свят на безмълвие и действие и повече
нямах нужда от разговори. Смъртта ме постави на място, където нямаше яснота, но всичко бе тайна. В
този свят може да се живее само с помощта на Волята.
Това бе още едно откритие, направено след смъртта ми. Няколко дена след това забелязах, че в
тялото ми работят едновременно два центъра на възприятието. Първият се намира в главата и е свързан
с разговорите, а вторият се намира в стомаха и има отношение към Волята. Когато възприемах с главата,
мястото на летаческата радиоточка  тогава чувах мисли откъм тила. При това комплект с мислите идваше и тежестта на човешката форма: започваха да ме терзаят съмнения, угризения на съвестта, конфликти, страх, безпокойство… В същото време умът улесняваше съществуванието ми, правейки ме да се
чувствам като се знам отпреди. Когато превключвах на центъра на Волята, „радио воладорес” замлъкваше и светът потъваше в загадъчност. В този свят Волята изпълняваше роля на нишка, показваща ми
пътя в пълен мрак. Когато ми бе нужно да взема решение, Волята ме издърпваше в нужната посока, а
когато трябваше да направя нещо, издавах безмълвна заповед на Волята и тя ме довеждаше до реализация на задачата, бързо и необратимо.
Следващото наблюдение касаеше трудностите при възприятие без помощта на ума. Даже със
съдействието на Волята ми бе трудно да поддържам състояние на безжалостност и пълно отсъствие на
яснота, да не говорим, че се намирам непрекъснато в такова състояние. Да не знаеш себе си, да не разбираш къде отиваш, за кого живееш, какви са ти целите, желанията, да не разбираш собственото си дете, жена, да не намираш общ език с останалите хора, поради неспособност да мислиш, съпреживяваш и
разговаряш – това бе непосилно. Имаше моменти, когато ми липсваше ума и започнах да съжалявам че
се отървах от него. Проблемът ми бе, че умът се възвръщаше за кратки периоди и после отново изчезваше.
Сетих се за думите на дон Хуан за печалният ден, в който умът напуска воина и никой не може
да му помогне10. Той казва, че денят, в който умът напусне магът е най-тежкият ден в живота му, защото
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Дон Хуан казва "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, че това, е найтежкият ден в живота на магьосника, защото истинският ни ум, който ни принадлежи и който е цялата

той остава само с неговия истински ум, който е бил потискан цял живот и няма никакъв жизнен опит.
Мога да потвърдя това с цялото си същество. Нищо, от това, което знаех, не ми даваше успокоение, след
като целият ми опит и живот останаха просто призрачни миражи, на които не мога да се опра. Аз самият
станах призрак. Загубих опорната си точка и се чувствах като балон, гонен от вятъра.
Единственият човек, който разбра сложното ми положение бе воинът, дал ми техниката на умиране. Съветът му не бе многословен, но отговаряше на всичките ми проблеми: „предай управлението
върху живота си на двойника”11.
Следвайки съвета му, открих, че спокойно мога да живея без ум, а също така и с лекота да приемам връщането му. След месец колебание между Воля и Разум всичко си дойде на мястото и вече не
преживявах така силно отсъствието на яснота и пълната загуба на идентификация. С времето разумността започна да се завръща за по-дълги периоди. Пробуждането на Волята ме вдъхнови да изследвам
възможностите й и скоро можех да я фокусирам върху вътрешния ми диалог, заставяйки го да млъкне
или да говори, в зависимост от нуждите ми. И ако в началото „безУМието” ме объркваше, то след няколко месеца се радвах, че получих уникалната възможност да ползвам умът, без да му бъда роб.
Тук и свършва моят разказ. Не знам на кой би бил полезен, освен на хора, които са загубили
умът си, защото да го четеш ей така с ума, така или иначе нищо няма да разбереш. Напълно съм наясно,
че чуждородното устройство, наречено ум ще изврати историята и ще я представи така на собственика
си, че да не промени нищо в живота му.
Все пак посланието ми е да се раздели рационалният слой от възприятието на човека и директната му връзка с безмълвното познание. Умът ни лъже, лишава ни от магическото ни наследство.
Но с разговори това не може се случи, нужни са действия. Ето какво е казал за това нагуалът Хуан Матус:
„Нашата рационалност ни води в задънена улица. Склонни сме да размишляваме, да задаваме
въпроси, да изясняваме. Но от това не може да излезе никаква магия. Магия се явява актът на достигане
на безмълвното познание. А безмълвното знание не може да се обхване от ума. То може само да се
преживее”

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".
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Или предай живота си в ръцете на Бога, както направих аз, и както съветват Хакери на Сънища

За Магът и Бога
Предисловието към тази случка са поредица от събития в живота ми, чрез които Духът вним
внимателно ме насочваше във вярната посока. Бях стигнал до социалното равнище, което повечето хора искат
– собствен дом, семейство, деца, кола, куче,
куче, печеливш бизнес и т.н. Напред – никаква перспектива, освен още по-печеливш
печеливш бизнес, още повече деца, още по-голяма
по голяма къща, още по
по-голяма кола, още поголямо куче, още по-голяма
голяма жена ... Което и повечето правят.
Но всеки човек, вложил намерението си в пътя
пътя на мага, знае, че връщане назад няма. Изборът
вече е направен, осъзнаваш или не, ти вече не си като другите и не можеш да изживееш живота си с
мечтите и страданията на обикновените хора.
Дотам стигнах и аз. Като в капан. Назад връщане няма – ясно. Напред
ред – никаква перспектива.
Тогава попаднах на книгата „Хакери на Сънища”.. По принцип бях престанал вече да чета книги,
защото съм се препълнил със
ъс знания и практики и не виждам смисъл от повече. Тук усетих обаче нещо
разтърсващо – отношението между Магът и Бога. Никога не се бях замислял за това.
Ето ви един откъс от нея:
нея
„Откажи се от себе си, представи си, че си мъртъв, че твоята бит
битка с живота е безнадеждно загубена.
бена. Ти си повален, всичките ти блянове никога не ще се реализират.
реализ рат. Кажи си, че напълно си
фалирал,
рал, признай го пред себе си, примири се! Когато осъзнаеш, че всичко е изгубено, ще получиш нов
поглед върху света.”
„Маговете постъпват другояче: вместо да прехвърлят сламка по сламка, търсе
търсейки утешение [в къщи, коли, кариера и т.н.], изхвърлят
изхвърлят целия сноп. Така магът остава очи в очи с м
мирозданието. Той сякаш казва: „Ето ме, Господи! Отсега и во веки веков поверявам съдбата си в Тв
Твоите ръце."
Разбираш ли?”
Никога не бях поглеждал нещата под този ъгъл. При все това знаех в сърцето си, че то
това е истина
и че всичките велики Учители и Магове са минали по този път на себеотрицание.
„Отстъпи от себе си, признай на Бога или на онази вселенска сила, която владее света, пр
правото да се разпорежда с твояята
та съдба. Тогава ще видиш как светът около теб ззапочва да се променя.”
Ето това беше катализаторът. В цялото си безпътие и безсмислица на житейските ценности, аз се
предадох
дох тялом и духом, с цялата си воля, от дъното на сърцето си на Бога. Помолих Той да бъде моята
мисъл,
съл, моята воля, моят път. Това се случи една вечер…
На другия ден се събудих в ново състояние, което
ко то трудно се поддава на описание (слава Богу,
бях сам тогава)
Първото, което с изумление установих е, че нямам вътрешен диалог. Нуждата и желани
желанието за
мислене бяха изчезнали безследно. Просто си пребивавах ей така в тишина и й се наслажд
наслаждавах.
Следващото нещо, което осъзнах беше най-шокиращото.
най шокиращото. Трудно ще ми е да опиша с думи, но
ще опитам.
там. Представете си, че 80% от това, което се осъзнавате като АЗ се е откъртило от вас!

Няма

го! Няма я тънкатаа пресметливост, загрижеността за утре, скритата еснафщина, разсъдливостта, рац
рационалността,
ността, „знаенето” на нещата, самосъжалението, обидата, страха, осъждането, критикуването, н
недоволството
ството и още куп неща, които смятате за част от вас самите

И ЦЯЛ ЖИВОТ СЕ

ОТЪЖДЕСТВЯВАТЕ
ДЕСТВЯВАТЕ С ТЯХ. Ето сега пиша и не знам как да го изрека с думи, но шокът беше
огромен! Нещо, което цял живот съм усещал като моята личност изчезна в миг!
Предположих какво се е случило – чуждоземното устройство, наречено УМ беше се махн
махнало/отлетяло,
о, а с него и "личността" ми. Нямам друго обяснение. Вероятно затова също нямах и мисъл и
не изпитвах нужда да мисля – та мисълта
мисъ та е НЕГОВ инструмент, с който ни диктува какво да правим. С
Сещам се, отново,
во, думите на дон Хуан: "От този ден трябва да се осланяш
ш само на собствените си пр
прибори, които са почти на нула. Няма кой да ти каже какво да правиш. Няма го умът от чужд произход

да ти диктува
тува всички глупости, с които
ко то си свикнал. Моят учител, нагуалът Хулиан, често преду
предупреждаваше учениците си - продължи дон Хуан, - че това, е най-тежкият
тежкият ден в живота на магьосн
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
нската борба на магьосника
магьо ника започва именно от този момент. Всичко дотогава е
просто подготовка.".. Да, така е.
Третото нещо, което установих малко по-късно,
по късно, е пълната липса на дуалност, която явно е пр
продукт на същият този натрапен „ум”. Той създава конфликтите,
конфликтите, дуалността и осъждането в нас и ни кара
да мислим,
лим, че това го правим ние и е нормално… Без дуален поглед върху света за мен вече нямаше
лошо и добро, имаше просто различни варианти на една реалност. Трудно е да се описва с думи съст
състояние на съзнание…
Сигурно ще се запитате как в такъв момент човек мисли, като няма мисъл? Нали си спомняте,
дон Хуан казва, че човек има два ума. Че единият обикновено е като затворник в килера и много рядко
излиза наяве. Абсолютно вярно е! Вторият ми, истинският ум – „затворникът”,
ворникът”, вече го по
познавах от предишни преживявания на спрян вътрешен диалог и знаех, че той „мисли” чрез директно осъзнаване на
нещата. То е като да минеш от Бейсик на Асемблер, ако ме разбирате – директно ккараш на най-ниско
ниво, без да анализираш, осмисляш
исляш и озвучаваш нещата с вътрешен диалог. Хаби се много по
по-малко
енергия и най-вече – скоростта и дълбочината с която възприемаш достигат небивала, невиждана преди
степен. Това се случи сега и с мен.
Начинът по който човек в такова състояние пребивава е съвършено различен. Представете си да
гледате на света от вътрешна тишина, без рационалност, без предубеденост,
предубед ност, без „знаене” на нещата (а
да – ето това е чайка, а онова – кораб, чайката е бяла, а кораба – дълъг.) Всъщност, то не е вече гледане,
то е СЪЗЕРЦАНИЕ.
ЦАНИЕ. В един миг обикновените, тривиални неща от света, които са ти били скучни и позн
познати до смърт, защото си ги „знаел” с ума, придобиват съвсем ново измерение
изм рение – търкулнатият на асфалта
кестен е цяла вселена от кадифени шарки и отблясъци, водата в реката е течен живот, който общува с
тебе, отблясъците на слънцето в нея са искри от злато, а хората, които минават и заминават са твоите

събратя, които ти обичаш от цялото си сърце.
Така го правят децата.
Да, забравих да кажа и четвъртото
че
нещо – времевото възприятие се превръща в безвремие. Д
Докато имаме ум, ние винаги сме подвластни на инерцията на съзнанието -- или сме в миналото или в
бъдещето.
то. Или мислим за предстоящи
предст
събития
ития (да сготвя, да оправя колата, да платя сметките…) или си
спомняме
няме такива от миналото. Но изчезне ли, изпадаме в безметежност. Т.е. започваш да се осъзнаваш
само ТУК и СЕГА. Което позволява изцяло да се потопиш в мига. Резултата е невероятно ярка, чист
чиста, изпълнена
на с информация картина на света около теб. Фиксиран във сегашния миг и използващ истинският
си ум ти съпреживяваш света, а не просто го виждаш – нещата ти говорят, усещаш как цветето усеща
галенето на слънчевите лъчи, как дървото
дъ
усеща пробягващия
ия през клоните вятър. Вървя си през парка,
редя си клечки и кестени и изпитвам невероятно щастие от това. С други думи – луд човек или осенен от
Духа
Тук идва и основният проблем – когато се махне летача, ти вече не принадлежиш на света на ххората. За хората
ората този, който няма ум е луд. Не случайно обществото има изрази като "без
"безУМец", "обезУМял", "малоУМен",
ен", "загубил си УМа".
Нямаш ум – няма рационалност, няма подчинение на социалното програмиране, на шаблоните.
Не ти пука вече кой какво си мисли за тебе, за бизнеса, за ремонта на колата, за сметките накрая на м
месеца, за заплатите на работниците и т.н. Та ти си само ТУК и СЕГА, какви сметки, какъв бизнес?!
Вериятно по тази причина воините загубили ума си се оттеглят завинаги от света на хората и ззаживяват самотно – те вече не са част от човечарника.
човечарника. А за пред света те емулират (наподобяват) но
нормалност с контролирана
на лудост. Но иначе отдавна са полудели… според нашите разбирания. Да си
призная, за този момент с лудостта не бях подготвен.

Вероятно вече се досещате, че всичко гореописано е присъщо за децата. Да, те се непринудени,
отворени към света, не знаят добро и зло (преди да ги научим на това), не се срамуват, с лекота летят на
крилете на въображението и общуват с живата природа. Всяко дете, преди да бъде изнасилено от обществото и downgrade-нато до социална единица, възприема така света, както ви го описвам. Голямото
нещастие е, че човешките деца попадат от рано в ръцете на хора, поробени от чуждият ум, отдавна умрели за всичко детско в тях, които ги предават за храна на Летачите.
Като заключение ще кажа, че предавайки се на Бога ти наистина губиш себе си. Наистина трябва

Трябва да умре онази част от тебе,
която така или иначе не си ти. Великият учител на човечеството е казал – „трябва да
да умреш като човек, за да се родиш Маг.

станете като децата за да влезете в Царството божие.
Желая на всички ви да загубите себе си!

Пробуждането на Екхарт Толе
"Една нощ скоро след двадесет и деветия ми рожден ден се събудих някъде в малките часове с
чувство на абсолютен ужас. Много пъти преди това се бях събуждал с подобно усещане, но този път то
беше по-силно от всякога. Тишината на нощта, неясните очертания на мебелите в тъмната стая, далечният шум от преминаващ влак -всичко това ми се струваше толкова чуждо, толкова враждебно и така
абсолютно безсмислено, че изпитвах дълбоко отвращение към света. Най-омразно от всичко обаче беше собственото ми съществуване. Какъв смисъл имаше да продължавам да живея с това бреме от нещастие? Защо да продължавам да се боря непрестанно? Усещах, че дълбоката жажда за унищожение,
за несъществуване, ставаше много по-силна от инстинктивното желание да продължавам да живея.
„Не мога повече да живея със себе си." Тази мисъл се повтаряше в ума ми. После изведнъж осъзнах
колко странна е тази мисъл. „Аз един човек ли съм, или двама? Ако не мога да живея със себе си, трябва
да съм двама: аз и този, с когото не мога да живея." „Тогава - помислих си - само един от двамата е истински."
Бях така изумен от това странно откритие, че умът ми спря. Бях в пълно съзнание, но вече нямаше мисли. Тогава усетих, че ме повлича нещо като въртоп от енергия. Отначало бавно, после по-бързо.
Обзе ме силен страх, тялото ми започна да трепери. Чух думите „не се съпротивлявай", сякаш някой ги
произнесе в гърдите ми. Усещах как ме засмуква празнотата. Тя сякаш беше вътре, а не извън мен. Внезапно страхът изчезна и аз се оставих да пропадна в тази празнота. Нямам спомен какво се е случило
след това.
Събудих се от чуруликането на птица на прозореца. Никога преди не бях чувал подобен звук.
Очите ми още бяха затворени и видях образа на безценен диамант. Да, ако диамантът би могъл да издава звук, той би бил нещо подобно. Отворих очи. Първите лъчи на зората се процеждаха през завесата.
Без да мисля, усещах, знаех, че светлината е нещо безкрайно повече от това, което ние осъзнаваме.
Меката светлина, която проникваше през завесата, беше самата любов. Очите ми се напълниха със сълзи. Станах и се разходих из стаята. Познавах тази стая и въпреки това знаех, че преди никога не съм я
виждал истински. Всичко в нея беше чисто и недокоснато, сякаш току-що се е появило. Вземах неща молив, празна бутилка - и се удивлявах колко красиво и живо е всичко.
Този ден се разходих из града в пълно удивление от чудото на живота на земята, сякаш току-що
бях роден на този свят."

Ето няколко паралела между трите
истории
Изчезването на вътрешния диалог:






Първото, което с изумление установих е, че нямам вътрешен диалог. Нуждата и желанието за мислене бяха изчезнали безследно. Просто си пребивавах ей така в тишина и й се
наслаждавах.
Опитвайки се да осмисля новопоявилото се знание, аз изведнъж разбрах че не мога да
мисля. Когато се опитах да анализирам ситуацията разбрах, че умът ми е поразен от
странна парализа.
По пътя продължавах да се самонаблюдавам, опитвайки да разбера, къде се е дянало
вътрешното кормило и стигнах до безутешния извод, че не чувам умът си. Вместо мисли
в главата ми цареше вакуум.
Бях в пълно съзнание, но вече нямаше мисли.
Без да мисля, усещах, знаех, че светлината е нещо безкрайно повече от това, което ние
осъзнаваме.

Изчезването на личността




Следващото нещо, което осъзнах беше най-шокиращото. Трудно ще ми е да опиша с думи, но ще опитам. Представете си, че 80% от това, което се осъзнавате като АЗ се е откъртило от вас! Няма го! Няма я тънката пресметливост, загрижеността за утре, скритата еснафщина, разсъдливостта, рационалността, „знаенето” на нещата, самосъжалението,
обидата, страха, осъждането, критикуването, недоволството и още куп неща, които смятате за част от вас самите И ЦЯЛ ЖИВОТ СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАТЕ С ТЯХ. Ето сега пиша и не
знам как да го изрека с думи, но шокът беше огромен! Нещо, което цял живот съм усещал като моята личност изчезна в миг!
След известно време тъмнината успя да разтвори това прозрачно желе, и личността, която познавах като себе си… умря.
Усещането бе, че от мен се е откъснала част от собствената ми тежест и целият товар на
жизненият опит.

Възвръщане на истинското възприятие на света


Начинът по който човек в такова състояние пребивава е съвършено различен. Представете си да гледате на света от вътрешна тишина, без рационалност, без предубеденост, без
„знаене” на нещата (а да – ето това е чайка, а онова – кораб, чайката е бяла, а кораба –
дълъг.) Всъщност, то не е вече гледане, то е СЪЗЕРЦАНИЕ. В един миг обикновените, тривиални неща от света, които са ти били скучни и познати до смърт, защото си ги „знаел” с
ума, придобиват съвсем ново измерение – търкулнатият на асфалта кестен е цяла вселена от кадифени шарки и отблясъци, водата в реката е течен живот, който общува с тебе,
отблясъците на слънцето в нея са искри от злато, а хората, които минават и заминават са
твоите събратя, които ти обичаш от цялото си сърце.
Фиксиран във сегашния миг и използващ истинският си ум ти съпреживяваш света, а не
просто го виждаш – нещата ти говорят, усещаш как цветето усеща галенето на слънчевите лъчи, как дървото усеща пробягващия през клоните вятър. Вървя си през парка, редя
си клечки и кестени и изпитвам невероятно щастие от това.





Излязох на улицата и бях поразен колко много се е променил светът. Разбира се, външно
той си беше същият. Изменило се бе моето възприятие за света. Той бе придобил необичайна дълбочина. Всичко около мен излъчваше дълбоко тайнство, което ме обърка.
Растения, дървета, птици, животни – всичко това ме изпълваше с послания, които осъзнавах безмълвно, но не можех да изразя с думи.
Станах и се разходих из стаята. Познавах тази стая и въпреки това знаех, че преди никога
не съм я виждал истински. Всичко в нея беше чисто и недокоснато, сякаш току-що се е
появило. Вземах неща - молив, празна бутилка - и се удивлявах колко красиво и живо е
всичко.
Този ден се разходих из града в пълно удивление от чудото на живота на земята, сякаш
току-що бях роден на този свят.

