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Към всички, които влизат тук

Добре дошли! Вие пристъпвате в Маянския храм на посве-
щението. Станете част от покоя и радостта на това светилище. 
Докато се запознавате с материала на книгата и все по-надълбоко 
потъвате в него, не забравяйте, че тя не е „обичайна“, не е като 
всички други, които започвате да четете от първата страница и 
затваряте с последната. По-скоро трябва да я усетите, да я почув-
ствате, да си играете с нея, да я изучавате. Нейният замисъл е да 
ви доведе до собствената ви божествена мъдрост и до знанието, 
което носите в себе си. 

Използвайте този митичен и метафоричен инструмент в своето 
пътуване към пробуждането, за да сте винаги в настоящето, за 
да изследвате разширените състояния и реалности, за да бъдете 
всичко, което в действителност сте. Когато докосвате страниците, 
усещайте вложената в тях любов. Този оракул е дар на любовта, а 
целта му е да превърне в любов вашето пребиваване тук.

Поелият по пътя към дома, към звездите, се намира в контакт 
с всеки друг по същия път. Има една мрежа, която свързва всички 
сърца в едно. Спрете за момент. Дишайте бавно... не бързайте... 
успокойте съзнанието си. Намерете своето място в светлинната 
мрежа. После пристъпете с отворено сърце в храма на маите, 
скрит в тези страници. 

Тук сте добре дошли. 
Скъпи пътнико, добре дошъл на прага на своята трансформа-

ция. Добре дошъл у дома!

In Lak’ech: „Аз Съм Ти.“

Твои сестра и брат по светлина
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Въведение

„Оракулът на маите“ се състои от 44 карти – 20 маянски звездни 
глифа, 13 числа и 11 „лещи на Мистерията“. Взети заедно, глифо-
вете и числата образуват Цолкин, „свещения цикъл“ на маянския 
календар. Цолкин обаче е много повече от обикновен календар. 
Той е и галактически код, разкриващ пътищата на Вселената. Все-
ки глиф в този код може да бъде смятан за различен аспект или 
различно „лице“ на Създателя. А всяка от общо 260-те възможни 
комбинации между глифовете и числата представлява едно оп-
ределено изражение на тези аспекти или лица. Лещите от своя 
страна предлагат нови начини за разглеждане на действителността, 
основаващи се на новата парадигма на предстоящите времена. 
Комбинирани, глифовете, числата и лещите образуват силна ман-
дала от трансформиращи енергии. Като работим с тях, поотделно 
или в комбинация, ние значително ще ускорим своето личностно 
и духовно развитие.

Този Оракул не е инструмент за предсказване на бъдещето. С 
него не се пред-вижда какво ще се случи занапред или какви дейст-
вия трябва да се предприемат, за да се намери решение на даден 
проблем; той по-скоро е предназначен да подпомогне духовния ни 
напредък и изграждането на свещена връзка с нашия Висш аз, на-
шата Висшата същност, онази част от нас, която е пряко свързана 
със Създателя. Целта на Оракула е да ни направи по-спонтанни, 
по-отворени, по-игриви, по-обичащи и по-доверчиви – не някога в 
бъдещето, а сега, в настоящия момент. Да ни накара да чуем гласа 
на интуцията си и да бъдем в синхрон с променящите се енергии в 
това време на трансформация. Използвайки го, следва да помним, 
че ние сме истинският оракул, ние сме знаещите. Всичко, което 
този или който и да е друг оракул може да постигне, е да изгради 
ясна връзка с дълбокия извор на несъзнаваното знание, присъст-
ващо във всеки от нас.

Докато други системи работят със съзнанието на нашия „земен 
Аз“, „Оракулът на маите“ е замислен да ни даде галактически 
поглед върху нещата: кои сме ние, съотнесени с Бог? Как по-раз-
лично да възприемаме света и своите лични проблеми предвид 
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знанието, предавано ни от нашата Висша същност? Какво сме 
дошли да научим и какво – да допринесем за света? Какво ще ни 
трябва в духовното ни пътуване и как си кореспондира личното ни 
развитие с цялостния еволюционен модел?

Нашето място в новия мит
Всички ние имаме неповторимата възможност да живеем във 

време, в което се установява новият мит на Земята. Досега пове-
чето познати ни митове бяха съсредоточени около разделението и 
дуалността: светлина и мрак, добро и зло, красота и грозота, Люк 
Скайуокър и Дарт Вейдър, Крал Артур и Черния рицар, Красави-
цата и Звяра. В този нов мит обаче ние имаме достъп до далеч 
по-отворена перспектива – картина, която признава и се радва на 
всички аспекти на Аз-а и Сътворението. Новият мит се фокусира 
върху интегрирането на противоположностите и така подпомага 
еволюцията и на отделния индивид, и на планетата. 

С други думи, „Оракулът на маите“ е нещо като пътна кар-
та, която ни дава ориентир как бихме могли да съдействаме за 
създаването на този мит. Той ни показва кои си мислим, че сме, 
и ни насърчава да открием този или тази, които действително 
сме. Стимулира ни също така „да заживеем митично“. „Да жи-
веем митично“ означава да вземаме решенията си от позицията 
на своя истински Аз, своята Висша същност, вместо от позицията 
на егото. Нашият личен мит ще се разгърне по естествен начин, 
щом осъзнаем, че сме дошли на Земята с цел, с план. Ако живеем 
според този план, всичките ни действия напълно ще съответстват 
на желанието ни да поемем отговорност за съдбата си и за ролята 
си в общия мит. 

Как функционира „Оракулът на маите“
На първо място, този оракул „функционира“, насърчавайки ни 

да постигнем единение с Духа. В символите на картите е закоди-
рана дълбока мъдрост, следователно – щом насочим вниманието 
си върху някоя от тях, ние привличаме тази мъдрост тук и сега. 
Чрез евокация, ритуал и медитация установяваме личен „резонанс“ 
с всеки символ, тоест директна комуникация, посредством коя-
то – като през канал или проводник – можем да уловим неговите 
галактически енергии. Тези енергии могат да допринесат както за 
нашето развитие и разгръщане, така и за еволюцията на цялата 
планета. 
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Евокацията или „призоваването“ на архетиповете води до зад-
вижването и катализирането на личната трансформация и устано-
вява по-голяма хармония в живота ни. Хармонията е форма отвъд 
всички форми, видимият образ на съвършенството. Колкото пове-
че се задълбочава усетът ни към картите, толкова повече пътища 
към тяхната мъдрост ни се откриват. Това от своя страна създава 
нови връзки на ниво съзнание, необходими за по-нататъшното ни 
отваряне. Основната цел на призоваването на архетиповете е да ни 
направи чувствителни за гласа на нашата интуиция и да ни свърже 
с всеобхватния модел на Божественото. 

Помнете, че „Оракулът на маите“ не е поредната духовна пъте-
ка, която трябва да следваме. Той е просто медитативно средство, 
създадено с намерението да ни осигури достъп до безграничната 
енергия на Сътворението – един непрестанен процес, разкриващ 
многото маски на себе-то по пътя към превръщането ни в съзна-
ние от светлина.

Мъдростта на сянката
Може би най-важната полза и най-важният практически ре-

зултат от Маянския оракул се заключава в това, че ни помага да 
приемем своите тъмни, „сенчести“ страни – страховете, съмнения-
та, трудностите и пречките. Всеки път, когато се докоснем до една 
или повече от тези карти, ние допринасяме за трансформирането 
на стария начин на възприемане, действане и съществуване в нов 
начин на възприемане, действане и съществуване. 

Тъмната част на себе-то често се смята за „лоша“, докато тя 
представлява в действителност мощна и креативна сила. Пренеб-
регнатата или несъзнаваната част на личността ни (разкриваща се 
най-често в нашите емоционално заредени реакции спрямо хора и 
ситуации) съдържа наистина огромна мъдрост. Сянката е просто 
лицето на светлината, която не виждаме. Като работим върху нея, 
ние получаваме възможност да излекуваме себе си и да заживеем 
пълноценен и цялостен живот. Когато изследвате тъмните аспекти 
на който и да е архетип, търсете истинското му ядро и разберете 
по какъв начин то се отнася до вас. 

Всичко, свързано със сянката, често е съпроводено от силни 
интензивни емоции, но силата или интензивността е просто инди-
катор за нещо, което се нуждае от разпознаване и трансформира-
не. Освободете се от нагласата да разглеждате подобни душевни 
състояния като следствие от трудности, драми и битки. Погледнете 
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на този процес като на онази жизнена съзидателна сила, благода-
рение на която промяната и растежът са изобщо възможни. Като 
приемете своята тъмна страна и станете по-„прозрачни“, сенките 
на другите ще започнат буквално да минават покрай вас, без да 
предизвикват емоционални реакции и без да ви нараняват. Работа-
та със сянката носи още една полза: трансформирайки себе си, ние 
помагаме за трансформирането на другите и на Земята.

Да изградим своето светлинно тяло
Активирането на светлинното тяло може да бъде значително 

улеснено, ако работим с „Оракула на маите“, тъй като неговите 
глифове са набор от древни символи, натоварени с послания. Взе-
ти заедно, тези послания образуват онова, което може да се нарече 
„галактически език на светлината“. Като позволим на този език да 
проникне в духа и тялото ни, ние задвижваме преструктурирането 
на нашите клетки, в резултат на което се изгражда и подхранва с 
жизнена енергия „светлинното тяло“, тоест – духовното тяло в нас, 
пропиващо физическата ни форма. Щом то бъде активирано, все 
повече от решенията ни ще са в синхрон с Духа. После, след като 
вибрациите ни достигнат достатъчно висока честота и ние се про-
будим напълно, ще сме в състояние наистина да преминем в други 
измерения. Можем дори, отправяйки се на път в пространството, 
да вземем със себе си своето физическо тяло.

За много хора тази вероятност звучи буквално като фантастика. 
Въпреки това тя е част от великата трансформация на нашето вре-
ме. Символите на маите са свързани с галактическото кодиране и 
отглеждането на семето, които позволяват изграждането на свет-
линното тяло. Тяхната повторна поява е съвсем навременна, тъй 
като по Божията воля тъкмо сега започваме възприемаме повече, 
и то отвъд нашето триизмерно съществуване. Това е предсказаното 
време, в което се учим как да се завърнем „у дома при звездите“, 
носейки се по вълната на Зувуя – кръговрат на паметта и поток, 
чрез който всички неща се завръщат към себе си. Накрая цялата 
планета и всичко на нея ще бъде трансформирано – „преродено“ в 
петизмерната реалност от чист дух и безусловна любов, в зората на 
Шестото Слънце на Цветята. Така ще дойде раят на Земята.

Архетиповете осигуряват достъп до съзнание, което отключва 
и ускорява духовното ни развитие чрез некогнитивен процес на 
енергийна трансмисия на светлина. Канализираното от архетипо-
вете знание се проявява по-скоро в промяната на поведението и 
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съзнанието, а не толкова в думите или абстрактната информация. 
По този начин даровете на архетипните звездни глифове влизат в 
директен резонанс с митичните кодове на нашата психика. 

Така, взети заедно, 44-те глифа, числа и лещи от „Оракула на 
маите“ образуват мост между физическата и духовната реалност. 
Те са метафори, които спомагат за пробуждането на съзнанието; 
те са катализатори на трансформацията на нашите човешки изжи-
вявания в изживяване на Вечното. 

Езикът на светлината
В съответствие с тази цел „Оракулът на маите“ е написан на 

език, който вдъхновява, извисява и пробужда спомена за нашата 
Висша същност. Например, ние непрекъснато използваме в книга-
та думи като „холограма“, „звездно семе“, „галактически“, „модел“, 
„процес“, трансформация“, „резонанс“ и т. н. Те са метафоричният 
ключ, който трябва да ни помогне за отключването на важни спо-
мени и сили.

Доста често в описанието на картите акцентираме и върху оп-
ределени понятия като „поле на съня“, „сянка“, „синхроничност“, 
„светлинно тяло“, „извисяване“ и „кристална мрежа“ с идеята те да 
ви станат толкова понятни и близки, че да се превърнат в част от 
вас. (Ако някое от тези понятия ви е непознато, може да видите 
значението му в речника в приложението.)

И накрая, ние често си служим с определенията „привидно“ и 
„видимо“, особено когато говорим за неща като трудност, болка, 
разделение и дуалност. Правим това като напомняне за факта, че 
много от нашите усещания са илюзорни и могат да бъдат съз-
нателно променени, само ако ги погледнем от друг, по-различен 
ъгъл. 

Може би някои от думите, които употребяваме, ще предизвикат 
у вас интезивна емоционална реакция. Ако е така, препоръчваме 
ви да работите над тях, докато откриете онова, което поражда 
такъв емоционален „заряд“, или просто да спрете за момент и да 
осмислите значението им в нов, по-разбираем за вас контекст.

В заключение: с избора на думи и звучене ние се опитахме да 
дадем израз на въплътения в картите абстрактен, символен „език 
на светлината“, език, който ще ви извиси и насърчи да бъдете това, 
което сте. Влагайки цялото си знание и умение, интерпретирахме 
и използвахме определени термини така, че адекватно „да поемат 
и носят“ този развиващ се език. Постарахме се също така да об-
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лечем в думи всъщност необясними понятия и да говорим за тях 
възможно най-ясно, без обаче да губим връзката си със земното. 

Казано накратко, написахме това ръководство от перспективата 
както на сърцето, така и на ума. Написахме го за онези, които 
искат да си спомнят кои са всъщност и с каква задача са дошли в 
този живот. Написахме го, за да „улесним пътя“, да дадем надежда 
и да подпомогнем препускането по мощната вълна на трансфор-
мацията, връхлитаща днес бреговете на времето. 

Кои са били маите?
Маите са строители на огромни пирамиди и градове, народ, 

чиито познания в областта на астрономията и математиката с 
нищо не отстъпват на нашите. Единствените извори на конкретна 
информация за маите, с които разполагаме днес, са останките от 
четири техни текста или кодекси и каменните надписи върху па-
метниците и храмовете.

Маянската космология на звездните семена се върти около дву-
посочното взаимодействие на човека и Вселената в хармоничния 
контекст на схващането за цикличността на времето. През 1950 
година известният изследовател на маите Ерик Томпсън пише: 
„Според мен идеята за безкрайното напредване на времето е най-
голямата загадка на маянската религия: мисленето на маите е 
проникнато от нея с категоричност, която няма равна на себе си 
в историята на човечеството.“ Небесните тела и самите числа са 
били смятани за антропоморфни божествени проявни форми на 
единството на Създателя и на Вселената. Пророческите науки като 
астрономия, астрология, нумерология, самият календар, отброява-
нето на свещените дни и гадаенето са разглеждани като неотдели-
ми едни от други. 

Прокарвани са различни паралели между маите и други цивили-
зации и периоди. Съществуват например спекулативни твърдения, 
че маите са в основата на масонството. Връзката им с индианците 
хопи изглежда вече научно доказана. Звуковите съответствия и 
древните символи предполагат наличието на един праезик и на 
едно коренно население – децата на една изначална обща „роди-
на“. Предшествениците на много култури били наричани „маи“: в 
Африка – Маякс; на Хинди – Нага Мая, на гръцки – Кара Мая. 
Известна е легендата, че първите маи дошли от небесата, по зе-
мята, през морето и от дълбините на Земята и били свързвани с 
египтяните, атлантите и лемурийците, с азиатците, европейците 
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и африканците. Независимо дали маите са наистина пранародът, 
звездни същества или просто високоразвита цивилизация, ние има 
много какво да извлечем от тяхната мъдрост. 

Подобно всяка голяма древна култура, и маите са притежавали 
система от символи, служила им както като ключ за разбирането 
на Вселената, така и като средство за предсказване. Множество 
такива символни системи са живи и днес – китайската „Книга на 
промените“ или „И дзин“, руните на германските скандинавци, 
средиземноморското таро. Една силно опростена форма на древ-
ната маянска система все още се използва в отдалечените планин-
ски райони на Гватемала. Жреците или „пазителите на деня“ пред-
сказвали с помощта на свещения календар, на двадесетте дневни 
глифа (звездни глифа) и тринадесетте числа, като хвърляли на 
земята малки кристали и камъни в името на боговете и разчитали 
отговорите по телесното си усещане, наречено „кървава светка-
вица“. Двадесетте глифа имали при древните жители на средна 
Америка различаващи се донякъде словесни и символни значе-
ния, и – в зависимост от ежедневната или свещената им употре-
ба – вариращи графични изображения, фонетични и семантични 
стойности. 

За великата цивилизация на маите се знае толкова малко. В 
този текст и в този Оракул искаме да представим една визионерс-
ка версия на тяхната система на предсказване, една модерна интер-
претация. Предаваме ви Оракула като резултат от лично постигна-
то разбиране и същевременно като средство, което ще ви позволи 
да се сдобиете със собствен опит. Всичко, което не е написано или 
дешифрирано, ще ви бъде разкрито в непосредственото ви общу-
ване с тази вечна мъдрост. 

Къде сме сега?
По-рано споменахме Цолкин, свещения календар на маите. В 

своята цялост той обхваща период от 26 000 години, еквивалент 
на Големия цикъл от прецесионни равноденствия. В настоящия 
момент се намираме доста близо до края на този дълъг галакти-
чески цикъл (според изчисленията 2012 година ще бъде началото 
на следващия период от 26 000 години), време на големи промени 
в нас самите и на планетата. Всъщност маите и Хосе Аргелес 
смятат, че през подцикъла на Голямата година, в която навлизаме, 
ще станем свидетели на „трансформиране на материята“. Много 
народи като тибетците, хопите, догоните и други са предсказали, 
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че – смятано от сега – в близко бъдеще на Земята ще се случи 
чудо; много същества от различни планетарни системи са избрали 
да се преродят точно в настоящия момент, и то с изричното жела-
ние да участват в ускорената духовна еволюция. 

Двата подцикъла или катуни в края на двадесети век се симво-
лизират от маянските архетипове „Кауак“ и „Ахау“, които описват 
процесите на пречистване, трансформация и извисяване. Кауак 
представлява окончателното пречистване преди постигането на 
светлинно съзнание. Тази метаморфоза е част от период, който 
може да бъде разглеждан едновременно като дар и предизвика-
телство. Неговите осезаеми прояви – например глобалните поли-
тически и икономически кризи, емоционалните, менталните и фи-
зическите проблеми, предизвикани от отслабнала имунна система, 
срив в междучовешките отношения, рухване на стари порядки и 
определения за самите нас – могат да бъдат интерпретирани като 
случайни нелепи провали и безперспективност, като израз на фак-
та, че нещата просто не вървят както преди. Въпреки това, ако 
разгледаме този процес от галактическа перспектива, както правят 
маите, той се оказва значима и необходима подготовка за една 
огромна и благодатна промяна на съзнанието. 

През периода на Кауак трябва непременно да помним, че се 
намираме в процес на пренастройка и преструктуриране, който ни 
придвижва към по-висш порядък на реалността. Всичко, което ни 
рамкира, определя или ограничава, ще бъде трансформирано по 
естествен начин. Важно е да приемем това, тъй като от тази пер-
спектива може да осъзнаем както смисъла на привидната дезин-
теграция, съпровождаща нашата трансформация, така и нейното 
разрешаване и осъществяване.

Нови ползотворни перспективи
Съществуват още редица концепции, които биха облекчили 

разбирането на цикъла Кауак, в който се намираме в момента. 
Една от тях е холограмният модел. Представете си – също като 
маите – Вселената като необхватно, неделимо цяло, чиито части са 
така преплетени и взаимосвързани, че всяка една влияе на другата. 
В това цяло всяка част, включително и вие, е отражение на Съзна-
нието на Създателя, холограмно изображение на Бог. Както сме в 
състояние да създаваме триизмерни образи (холограми) с помощ-
та на кохерентната светлина на един насочен в огледало лазерен 
източник, така можем да гледаме на себе си като на триизмерни 
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отражения на Съзнанието на Създателя, което се проектира през 
духовната реалност в триизмерното пространство и време. Друго 
полезно за сегашната ситуация понятие е тъй нареченото морфоге-
нетично поле, описано за пръв път от биолога Рупърт Шелдрейк. 
Това поле е „форма отвъд формите“, невидимото енергийно поле, 
в което се ражда всичко, преди да се появи във физическата ре-
алност. Например, ако издадете звук близо до покрит с пясък ба-
рабан, върху повърхността на барабана ще се появи геометрична 
фигура. Различните честоти създават различни фигури. (Виж „Кан“ 
в трета част – б. ред.) По подобен начин, когато достатъчно хора 
започнат „да трептят в резонанс“, което ще рече – да проектират 
заедно нова визия за реалността, нашата емоционална и физическа 
реалност се адаптира към тази енергийна промяна и я отразява. 

В такъв случай реалността е просто холограмно отражение на 
проекцията на нашите вярвания. Тя не е фиксирана, тя непрекъс-
нато бива сътворявана и колективно сънувана, за да се превърне в 
реалност. Ние можем да я създаваме и преобразуваме, опирайки 
се на универсалните приниципи. Като се има предвид силата на 
колективното съзнание, относително малък брой хора, съзнателно 
излъчващи едни и същи мисли и визии, могат да предизвикат ре-
шаващи промени в реалността. Както показва теорията за стотна-
та маймуна, променените възприятия оказват силно влияние върху 
морфогенетичното поле на планетата, физическия свят и колектив-
ното несъзнавано на човечеството. 

Поради общоприетия възглед за това, „каква е реалността“, 
много от нас си създават реалност, основаваща се на рестрик-
ция, отрицание, ограничаване и осъждане. Но ние все още имаме 
право на избор и все още можем да вземаме свободно решения. 
Всичко, което трябва да направим, е да въплътим в себе си раз-
ширената перспектива на Висшата си същност или да є позволим 
да се прояви и така да трансформираме себе-то, което поддържа 
нашите колективни вярвания. Когато се освободим от стереотипа, 
според който „обикновено“ възприемаме реалността, нашата вън-
шна реалност ще се адаптира и ще започне да отразява вътреш-
ната ни промяна. 

Според маите на нас непосредствено ни предстои да преживе-
ем радикално сътресение на световете, смяна на нивата, ето защо 
мощните галактически енергии връхлитат сега нашите разширя-
ващи се възприятия, за да ускорят тази промяна или този преход. 
Онова, което сме дефинирали с ограничаващи или установени 
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категории, вече се трансформира в нова парадигма. Важна част 
от тази трансформация е осъзнаването и излекуването на всички 
аспекти на съществото ни, включително и на онези, от които се 
разграничаваме – нашите тъмни страни. В периода на Кауак няма 
нищо абсолютно, остава само препускането върху гребена на въл-
ната на настоящия момент. Необходима за нашата трансформация 
ще бъде нагласата да приемаме безусловно и да сме отворени към 
себе си, към околните и към реалността като цяло. 

Друго просто средство да преминем по-лесно периода на Ка-
уак е нашето разбиране за резонанса. Резонансът е способността 
„да зазвучиш съгласно, ведно с“, тоест – да „се настроиш спрямо“, 
в случая – спрямо по-висшите енергии на Създателя. Докато се 
учим, ние често се чувстваме „разстроени“. Постигайки резонанс, 
получаваме достъп до постоянните напътствия, които ни дава Ду-
хът. Тези напътствия достигат до нас посредством сетивата. Не е 
нужно да разбираме всичко, да „се доберем“ до всичко чрез инте-
лекта; трябва ни само да се доверим. 

Следващият много ползотворен през разглеждания период под-
ход е да държим в съзнанието си представата за огледалната зала. 
От тази перспектива можем да се огледаме във всеки един момент 
и да видим как събития и хора в нашия свят съвсем точно отразя-
ват страни, върху които самите ние би следвало да работим. Спо-
ред този модел ние буквално привличаме онези събития и хора, 
които отразяват нашите собствени отречени или поляризирани 
аспекти. В него няма грешки, няма провали, няма жертви – само 
дарове и възможности за духовен растеж.

Понятие, пряко свързано с огледалната зала, е личното поле 
на съня. Всеки човек има свое лично енергийно поле, породено от 
неговите убеждения и минал опит, поле, което го свързва с цялото. 
Магнитният закон на това поле гласи: „подобното привлича по-
добно“. Собственото ни съновно поле привлича хора и ситуации, 
отразяващи за нас като огледало уроците, които трябва да научим 
за бъдещето си развитие. Често това са уроци на поляризирането 
и сянката, които другите ни преподават, като въплъщават роли или 
позиции, противостоящи на нашите.

В по-общ план този модел на реалността се нарича колективно 
поле на съня. Колективното поле на съня, известно още като мор-
фогенетично, е енергийното поле на целия потенциал и възмож-
ности. То не е линейно и не е ситуационно и в него няма разлика 
между минало и настояще, реално и въображаемо, сън и сънуващ. 
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В колективното поле на съня всичко е не само възможно, а се 
намира постоянно в състояние на разгръщане, на сънуване, на 
създаване, на реформиране. 

Избирайки да сънуваме съзнателно, ние помагаме за сънува-
нето на новата реалност и нейното сбъдване. Енергийните ниш-
ки в това поле или решетка (наричана още „кристална мрежа“) 
свързват всички места, времена и събития. Нашите намерения и 
гледни точки преминават със свръхсветлинна скорост през мре-
жата, което прави феномени като телепатията, синхроничността и 
ясновидството напълно понятни.

Физическа трансформация
Енергиите на Кауак представляват финалният пречистващ и 

пробуждащ процес, нужен за подготвянето на новия галактически 
цикъл, започващ през 2012 година. Нашите тела се трансформи-
рат – балансирани, хармонизирани и хранени от по-вискочестотни 
вибрации. Въпреки че породените от тези енергии физически усе-
щания биха могли да бъдат интерпретирани като необичайни или 
некомфортни, те имат крайно позитивна цел: да отстранят всяка 
продиктувана от миналото метафора, която не е в синхрон с нади-
гащото се в нас ново, по-цялостно схващане за реалността. 

Трябва също така да разберем, че физическото тяло е „преоб-
разувателят“, който приема и заземява тези нови честоти, и затова 
то се нуждае от известно регулиране. Но докато се настройваме 
към своята Висша същност и просто сме в настоящето, без да 
оценяваме миналия си опит, ще успеем бързо и без усилие да се 
насладим на даровете на новите честоти. Не бива да забравяме 
и че случващите се персонални промени и изцеления през целия 
трансформиращ период на Кауак-Ахау оказват влияние на колек-
тивното съновно поле на планетата. Всички ние сме от значение! 
Каквито и да са видимите неудобства на личностното ни развитие, 
помнете, че навлизаме в последните две декади на двадесет и шест 
хиляден цикъл и възприеманата от нас реалност се променя, за да 
проправи път на чудото: преминаването на планетата Земя и всич-
ко на нея в петото измерение. Уповавайте се с цялото си сърце на 
предстоящото събитие и се радвайте, че сте избрали да участвате.
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Звездните глифове
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Произношение: к’ииб
Обичайно значение в езика на маите: бухал
Характеристики: милост, упование, вътрешен глас, галактически 

водач, възприемане, мистично предаване на послания, божес-
твена комуникация, космическо съзнание, златна колона, прът 
на лодкар 

Символи: жезъл, прът, бухал
Число: шестнадесет
Цвят: индигово синьо, златно
Билка: върбинка, очанка
Цвете: калия
Цветна есенция: шипка вебецина (настройване към Земята и ан-

гелското царство)
Миризми: момина сълза, орлови нокти
Камъни: ковелин, двойно преработен кварц
Стихия: огън
Посока: юг
Мъдрост на сянката: липса на упование в своето вътрешно знание, 

в способността да чувстваш и да действаш, насочван от Духа
Трансформация на сянката: Установете връзка с Божественото. 

Превърнете се в директен проводник на Духа. Уповавайте се 
във вашата мистична интелигентност. Настройте се към ясните 
сигнали, излъчвани от вашия вътрешен водач.

Мъдрост на хармонията: милост
Мудра: Вдигнете ръце над главата си под формата на буквата V, го-

тови за галактическа комуникация; съберете пръстите си така, 
че да докоснат третото ви око; след това отдръпнете ръце встра-
ни с дланите навън, така че да образуват колибка.

Медитация: „Аз съм трансцендентното великолепие на разцъфнал 
през нощта лотос на върха на твоя златен, сияещ жезъл.“

Утвърждение: „Аз грабвам жезъла на моята мощ.“
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Киб

Магическото дете

Аз съм Киб,
 галактически водач, мистичен лодкар
 по обратния път към звездите!
Дръж се здраво за жезъла, който ти подавам,
 за да те преведа през звездните портали
 на спираловидните вихри,
 чиято златна колона обединява разума и сърцето,
 и предлага сладко единение с космическото съзнание.
Дръж се за пръта ми, който ще те тласне 
 в пречистващите изпитания на знанието
 и с лекота ще прониже булото на вечните мистерии. 

Когато в теб се възпламени въпросът:
 „Кое е най-съкровеното желание на сърцето ми?
Понеже аз съм песента, която търси корените на истината...“,
 аз ще дойда да насоча стъпките ти към съвършеното разкриване
 на тайнствения план на съществото ти.

Вкорени в себе си този прът, този жезъл, за да се превърне
 в обсипано с цвят дърво на мъдростта,
 което има силата да лекува и обединява!
Тя е божествена, научи се от мен да я използваш 
 както използваш електричеството, 
 за да служиш на целите на светлината.

Аз съм Киб, мистичен посланик на слънчевото съзнание.
Блажено е посланието, което нося в своя жезъл!
Отвори се за мен като бокал.
Настрой се на галактическите честоти,
 за да мога директно да ти предавам знания
 чрез милостта си. 
Довери се, бъди празен, възприемчив, без очаквания. 



118

Вслушай се в галактическите честоти,
 в кадифения ритъм на своя вътрешен глас.
Екстатична космическа музика звучи 
 във всяка фибра на съществото ти.
Почувствай я сега
 как заземява утринните си течения в градината
 на упованието, която ти добре обгрижваш
 в името на любовта.
Наслади се на това благословено единение.
Яж от хляба на свободата,
 отпий от моя тъмносин поток.
Въплъти жезъла, през който се лее милостта
 на спираловидните галактики.
Настрой се на интензивните честоти на съзидание,
 три пъти по три.
Защото аз, Киб, съм пратеник на слънчевите господари
 да ти напомни за сходството ти с тях, за твоето наследство,
 и ти да запулсираш като ново слънце след човеците. 

Откривателят
Пътешественико, чуй вътрешния глас на твоята слънчева същ-

ност. Бухале, посланико на Великото Централно Слънце, издигащ се 
леко по канала на мистична трансмисия, направи така, че златни-
ят ореол на единението да зазвучи без звук.

Получаването на Киб е знак, че вие вече сте ревностен, отдаден 
на Божественото странник по пътя, който свързва разума и сър-
цето. Достигнали ли сте до момент в живота си, когато искате да 
научите отговора на наболял въпрос или дълбок копнеж? Просто 
се запитайте: „Какво е най-съкровеното желание на сърцето ми 
тъкмо сега? Аз съм песен, търсеща корените на истината“. После 
проявете своята естествена способност да общувате с космическо-
то съзнание.

Киб, мистичният лодкар по обратния път към звездите, ви дава 
в дар своя жезъл. Свързващо звено между повърхността на Земята 
и Божественото, този жезъл е канал за комуникация с Всичко, 
Което Е. Отворете се, за да получите безценния дар! Такива посла-
ния идват при вас като акт на милост, който не изисква никакви 
усилия от ваша страна. Просто се концентрирайте върху жезъла 



119

като метафора на вашата вътрешна истина. Вкоренето го в себе 
си. Нека да порасне и разцъфне подобно дръвче.

По-нататък Киб ви призовава да проверите как стоят при вас 
нещата с упованието. Вярвате ли в способността си да почувст-
вате и допуснете отчетливите напътствия на Духа? Упованието е 
вашият код за достъп до божествените напътствия. Вярвате ли във 
възможността на другите да намерят тяхната си съвършена пъте-
ка? Разчитате ли на собствените си дарби и умения? Уповавате ли 
се, ще получите мистичната дарба да се свързвате с космическото 
съзнание. Заявете това ваше изконно право!

Мъдрост на сянката
В сянката на Киб е възможно да се усъмните във връзката си 

с вашата Висша същност, с вашия вътрешен глас. Вероятно чу-
вате рева на лъва, а пропускате скъпоценния фин шепот, идващ 
отвътре? Ако не сте сигурни в достъпа си до божествените напът-
ствия, концентрирайте се върху жезъла на лодкаря. Излекувайте и 
се освободете от страховете и съмненията си. Вярвайте, че сте в 
състояние да получавате ясни вътрешни послания. Вие знаете кога 
едно нещо е истинско! Използвайте това знание сега!

В сянката на Киб е възможно да се чувствате изолирани от 
галактическата интелигентност. Помнете, че порталът към галак-
тическата истина не е „някъде там“, а е във вас. В своето единение 
с космическото съзнание се уповавайте на мистичните си прозре-
ния. Заявете изконното си право да бъдете напътствани във всеки 
момент. Уповавайте се на вътрешния си глас, който долавя, усеща 
и предусеща импулсите и божествените сигнали. Уповавайте се на 
чувствата си. Отворете се като канал, който безпрепятствено ще 
приеме космическите послания. Практикувайте медитация, която 
да засили връзката ви с Духа. Когато ви завлядеят силни чувства, 
настройте се и докосването на Духа ще ви върне към вярата ви 
във вътешното ви знание. 
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Произношение: ка бан’
Обичайно значение в езика на маите: земна сила, аромат
Характеристики: центрираност, синергия, синхроничност, земна 

сила, галактическо синхронизиране, пазители на Земята, свето-
вен приливен резонанс, търсене на следи, лечение с кристали, 
щит

Символи: дъга, бял лъв, кит
Число: седемнадесет
Цвят: фуксия 
Билка: ирландски мъх, лоза индианка
Цвете: фуксия, фуксия гладиола, джинджифил, космос, божур
Цветна есенция: царевица (заземяване, духовна връзка със Земята)
Миризма: наг чампа (тибетски ароматни клечици), нарцис
Камъни: тъмнорозов турмалин, спиритически кристал, розов ру-

бин, морганит
Стихия: земя
Посока: изток
Мъдрост на сянката: фокусиране върху миналото и бъдещето, 

неприсъствие в настоящия момент; отдаване на твърде голямо 
значение на знаци, символи, сънища и видения; прибързани 
заключения; неидентифициране със земното съществуване 

Трансформация на сянката: Центрирайте се в настоящия момент. 
Наблюдавайте, без да си правите заключения. Позволете на 
цялостната картина да се прояви. Помнете, че сте избрали да 
дойдете на Земята в този уникален момент на трансформация. 

Мъдрост на хармонията: звук
Мудра: Пръстите и палците на двете ръце се докосват, образувайки 

триъгълник, и сключени по този начин, минават от най-долните 
чакри до коронната над главата и после обратно до сърдечната 
(повторете три пъти). 

Медитация: „Дар на свещения unis mundi, око на кентавър, свеще-
на примка на уроборос, кръг на петте, бъди цялостен в мен.“

Утвърждение: „Аз съм в синхрон със своя център, силата на Земя-
та е в синхрон с космическата сила.“
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Кабан

Магическото дете

Аз съм Кабан!
 Свещена синхронизация,
 божествено изравняване на планетарна и космическа сила!
Нито минало, нито настояще,
 аз съм unis mundi, заземен в точката на идеалния център
 във вечността на настоящия момент.
Оттук ти предлагам пряк достъп
 до всички знания, времена, и възможности.

Както горе, така и долу.
Галактическото съзнание
 достига до теб през събудените очи на стъпалата ти,
 преплетено с безбройните възможности
 на сияйните светлинни полета.
Приеми сега истината, която търсиш.

Аз съм Кабан.
Бъди с отворени и настроени сърце и разум,
 клавиши и струни, които предано очакват 
 нежното докосване на истинския виртуоз.
Майсторът с лекота твори хармонии
 с такава красота и съвършенство,
 че тръпки на опиянение минават по тялото на цялото творение!
Освободи се от това, което е било!
Разшири границите си, за да приютиш
 моето неочаквано и непринудено движение.
В бистрите води на твоето възприятие,
 изчистено от предубеждения,
 ще танцувам с искряща спонтанност,
 ще задействам силата на синергията в живота ти,
 подскачайки уверено като бял лъв
 през пустинята на забравените някога сънища. 
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Върху платното на настоящето те обграждат с кръжене
 указателни знаци към търсено от теб космическо съкровище:
 тук цвят, там дума, знание, носено от вятъра.
С никога неспираща четка
 мистерията рисува искряща дъга, 
 чието великолепие е отвъд миналото и бъдещето.
Стрелките водят към сърцето на настоящия момент,
 за да можеш да приключиш своята битка
 и да видиш, че всичко е вече направено! 

Аз съм арфист на хармонията, изпращам синхронизиращи звуци
 през кристалната мрежа
 и ги постилам като магическо килимче под нозете ти.
Бос стъпи сега върху му,
 и познай чудното царство на всички възможности.
Елементите танцуват в кохерентно великолепие като творението, 
 всички те са тук,
 а ти си инструментът.
Ето го маестрото. Ще посвирим ли?

Откривателят
Триъгълник на синхронизираната земна сила, пресичащ звездната 

порта-огледало, центриран в световния приливен резонанс на пор-
тала на пеещата октава, през теб преминавам сега.

Ако изтеглите Кабан, съсредоточете се в сърцевината на същес-
твото си. Даровете, които текат към вас, се вземат директно от 
земната сила. Центрирайте се в настоящия момент и ще отворите 
вратите към цялото знание, към всички времена и всички умения. 
Оттам навлизате в пространство, което ще ви позволи да виждате 
и да действате по-ясно. Отворете централния канал на съществото 
си. Бъдете свещено заземени там, където сте сега, и ще получите 
множеството дарове на настоящия момент. 

Поседѓте, свържете се с енергиите на Земята, както един ша-
ман би направил в гората. Отделете си време, за да доловите 
посланията, които се вливат през стъпалата ви. Огледайте живота 
си и открийте кое ви носи радост. От това място на центрираност 
извират магически събития и изобилна синхроничност, които ви 
помагат да разчетете космическия пъзел. 
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С избирането на Кабан вашето усещане за синергия и синхро-
ничност ще се изостри. Отбелязвайте си появата на нови субтилни 
взаимовръзки и модели, защото в тях е ключът към осъществя-
ването на най-съкровените копнежи на сърцето ви. Помнете, че 
привидните случайности или синхроничните събития са блещука-
щите точки на просветлението в гоблена на магията. Обръщайте 
внимание на такива привидни случайности и на силните емоции, 
защото те са знаци, които ще ви отведат до голямата ви цел. На-
учете се да ги наблюдавате и преработвате, докато изводите не 
изкристализират от само себе си. Развийте усет за естествените си-
нергии, които ви свързват с други хора със същата цел. Помнете: 
вие носите цялата Земя в себе си. Вие сте глобалното семейство, 
пазителите на Земната градина. 

Мъдрост на сянката
В легитимното си желание да видят смисъла, намиращите се 

в сянката на Кабан често са склонни да тълкуват погрешно ста-
ващото и да си вадят прибързани заключения. Случвало ли ви се 
е да се изгубите в мислите си, като оцветявате или изопачавате 
информацията така, че да съвпадне със собствените ви идеи? Това 
може да ви попречи да схванете докрай истинското послание. 
Просто трябва да оставите значението на „картината“ да се раз-
крие спонтанно мазка по мазка. Овладейте изкуството да наблю-
давате чувствата си. Бъдете наясно доколко преинтерпретирате 
значението на определени знаци, символи, сънища и видения. Об-
ръщайте внимание на всяка сетивна информация, която може да 
ви отведе до по-голямата истина. Просто изчакайте картината „да 
се нарисува“ сама. 

Често ли живеете в миналото или в бъдещето? Трудно ли ви е 
просто да бъдете в настоящия момент? Цялостния план на живота 
ви добива ясни очертания сега. Всичко, от което се нуждаете, е 
ясното намерение да живеете и да действате повече в настоящето, 
отколкото в бъдещето или в миналото. Вашата Висша същност 
най-добре знае кога и по какъв начин ще се разгърне целият ви 
потенциал. 

Друга сянка на Кабан се изразява в относителната неспособност 
да се идентифицирате с планетата Земя. Може би сте прекалено 
фиксирани върху представата за себе си като за звездно същест-
во, извънземно или „случаен посетител“? Приемете сегашната си 
физическа форма и сегашните условия и обстоятелства. Така ще 
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създадете център, от който лъчеобразно струят всички космически 
дарове и всички универсални истини. Възможно е действително 
да сте дошли от другаде, за да помагате в тези времена. Възмож-
но е да нямате много опит с енергиите и плътността на Земята. 
Ако смятате, че това важи за вас, медитирате върху уникалните 
възможности, които ви се дават тук, на Земята, в този период на 
трансформация!
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Ахау

Произношение: а ’хау

Характеристики: единение, цялостност, извисяване, безусловна 
любов, слънчево майсторство, Христово съзнание, език на светли-
ната, екстаз, безгранично блаженство, корона на Сътворението

„Аз Съм, Който Аз Съм... Аз Съм, Който Аз Съм... Аз Съм, 
Който Аз Съм...“ Тази мантра за Ахау е всъщност медитация за 
достигане до Аз Съм-Присъствието, което крие велика сила и 
универсална истина. Ахау е разбулената мистерия, простотата на 
без условната любов и безграничното блаженство. Той, който има 
много имена – Ахау – е Слънчевият Майстор, Съзнанието на Свет-
лината, Центърът, който е и ваш център. Ахау е вашият слънчев 
дом, Великото Централно Слънце. 

Ахау ви напомня, че във всеки един момент вие сте в центъра 
на всичко, което е. По време на това пътешествие на спомнянето 
изграждате светлинното си тяло, за да се завърнете у дома при 
звездите – мястото, което всъщност никога не сте напускали. Вие 
сте дете на Свещеното – поемете обратно към Великото Централ-
но Слънце! Вие сте венецът на Сътворението, проникнат от плана 
на Слънчевия дух. Вие сте божествено семе, отражение на косми-
ческото съзнание. Вие сте проявената любов!

Открийте простата тайна, закодирана в звездния глиф на Ахау: 
Вие сте безусловна любов, камъкът на неразрушимото освобожде-
ние. Излъчвайте това знание във всички свои мисли и действия. 
Обичайте всички създания. Приобщете се към танца на светлина-
та, основната константа на природата, и позволете да се прояви 
чистотата на вашата истинска същност. В едното само идентифи-
циране със светлината се крие огромна сила: „Както горе, така и 
долу“. Вие сте в Бог и Бог е във вас.

Като изразявате безусловна любов, вие се издигате над онова, 
което по-рано сте мислили, че сте. Вие се просветлявате, прев-
ръщате се в проявление на своята божественост. Утвърждавайки 
човешката си същност, приемете себе си и другите безусловно. 
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Присъствайте в настоящето неотклонно. Ахау ще ви съпътства 
под множество различни форми. Бъдете безгранични. Приемете и 
осъзнайте природата на съденето, на страха, на светлината и тъм-
нината, които се крият у всеки. Обичайте и приемайте себе си та-
кива, каквито сте, както и другите – такива, каквито са, свободни 
от всички досегашни ограничения. Вие сте зората на слънчевата 
епоха.

Докато се приближавате към своето ядро от светлината, ще 
откриете едно съзнание от чиста светлина, което по същността си 
е невинно. На това място разумът е върнат до изначалното си със-
тояние на възприемчивост. Яснотата и свободата стават изразни 
форми на съществуването, а блаженството – негово тяло. В ядрото 
на светлината се ражда нова реалност. От единението на божест-
веното мъжко и женско начало се ражда слънчевата андрогения 
на космическото съзнание.

Ето една история за природата на Ахау, природата на вашата 
Висша същност. В началото Хунаб Ку, Единственият Източник 
на Движение и Мярка, „Нищото“, е искал да знае какво е да си 
„нещо“. С тази мисъл понижил вибрациите си до невидимите чес-
тоти на светлината. Това изживяване било толкова върховно, че 
Той, Който Е, решил да понижи вибрациите си още повече и то-
гава родил видимата светлина и звука. Триенето в резултат на този 
процес създало в първичните води безкрайни полета от електрони, 
основата на всяка енергия, която от своя страна също затрептяла 
по-бавно и се превърнала в маса. Блаженият танц на енергията 
довел до възникването на игрални, екастатични по своята природа 
полета, а измеренията на времето и пространството се оформили 
като тяхна основа и техен вътък. Тогава безмерната любов на 
Хунаб Ку се разделила и създала 144 000 същностни ядра или 
фрагменти на Великия, Който Е, за да изиграят те своите драми в 
голямата игра на живота.

Сега намираме себе си във великото пробуждане. Имаме въз-
можността да погледнем назад, да проследим стъпките си, да се 
завърнем към Изначалната причина и да станем едно с Нея. Ние, 
които задълбочихме илюзията на разделението, сме готови да по-
лучим обратно онова, което изглеждаше завинаги изгубено. Пода-
ръкът на новораждането и извисяването ни отвежда към изначал-
ното ни състояние на единение с Бог. Ние пътуваме към дома.

Процесът на новораждане и извисяване може да се схваща 
просто като повишаване вибрациите на Земята и на нейните деца. 
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То се изразява в онова състояние на съзнанието, което разпознава 
Аз-а като божествен. Диадемата, короната, е символ на спомняне-
то и знанието за този Бог-Аз. Така че тя като свещен инструмент 
е вселенски символ на завършването на цикъла на придобиването 
на сила и власт. Пълното извисяване е свободата да преминете в 
своята физическа форма на друго ниво и в друго измерение. За да 
сте готови за извисяването, вашите светлинни печати и чакри тряб-
ва да се отворят и пречистят. Ако изберете да вървите по този път, 
знайте, че в сегашното въплъщение на вашата Аз Съм-Същност 
ще се научите да приемате всичко безусловно, да прощавате всяко 
свое и чуждо съдене и да се пуснете от него. Активирането на слън-
чевото съзнание и извисяването вече се случват. В божественото 
сливане вие се превръщате в едно извисяващо се тяло. (Този про-
цес е описан подробно в „Кауак“ в раздела „Пътешественика“.)

По време на това новораждане ще изживеете своя Божествен 
Аз или своята Висша същност. Тогава с лекота ще овладете една 
символична форма на комуникация, тъй наречения „жив език на 
светлината“. Този вибрационен език е матерният език на вашата 
Висша същност. Той се характеризира с директно предаване на 
светлинна субстанция, обмяна на вибрации и честоти и светлинни 
импулси, които отключват трансформации на клетъчно ниво и 
така спомагат за изграждането на светлинното ви тяло. Този език 
се изразява в чувства като екстаз, трансценденция, свързаност и 
безусловна любов, както и в символи, шарки, цветове, звуци, ме-
тафори и мудри. Формата му на общуване е различна при всеки 
човек, но отделните му, натоварени със значение елементи или 
„думи“ винаги се основават на чувства. Езикът на светлината се 
проявява по много други духовни начини като например ясновиж-
дане, ясночуване, свръхсензитивност и интуиция. Тези способности, 
които, взети заедно, представляват вашия духовен компас, според 
Ахау са ви присъщи по рождение.

Маянската дума за „Дух“ е K’инан, което ще рече „да бъдеш 
Слънцето“. За маите Духът се проявава в слънчевата енергия. 
Следва една маянска медитация, която възпламенява паметта за 
вашето собствено вътрешно Слънце.

„За да бъда Слънцето, аз възпламенявам светещото си 
тяло, като приемам своята божественост. Аз раждам потен-
циални светове от мощта на вътрешното си Слънце. Аз про-
буждам звездните точки в човешката си форма, това небесно 
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тяло, за да докоснат всички светове и да стигнат до всички 
измерения. Моето вътрешно Слънце излъчва безусловна лю-
бов. Аз запалвам сърцето на моето същество. Аз усещам 
жаравата на въплътеното в мен Слънце. Аз вкусвам негова-
та сияйна сила, която разтопява копнежите ми, пречиства 
моята Висша същност, разкрива изначалното ми състояние 
на свобода и невинност. Моето божествено дете се ражда 
отново. Сливайки се с Духа на Великото Централно Слънце, 
аз съм обратният път към звездите.“

Сега, в този момент, вие въплъщавате слънчевото съзнание. 
В различните култури и епохи това състояние е било наричано с 
различни имена: satori, samandhi, просветление, Христово съзнание 
и велико пробуждане. Енергията на това съзнание е присъствала 
на Земята във велики същества като Кетцалкоатл, Кукулкан, Ве-
ликия Пахана, Исус, Буда, Кришна, Ману и много други. Извисе-
ните учители се намират във вибрационна връзка помежду си и 
са готови да ви подкрепят при вашето новораждане и извисяване. 
Смирено ги помолете за напътствия с убеждението, че вече сте 
ги получили. Или пък помолете своята Висша същност – у вас е 
скрита всичката мъдрост на Вселената!

Въплъщавайки в себе си слънчевото съзнание, вие влияете и на 
по-голямото цяло. Извисявайки се към слънчевото съзнание, вие 
създавате чудото, модела на новата парадигма. На гребена на тази 
космическа вълна вие сте предтечата, осветяващ обратния път 
към звездите за другите, които ще ви последват. Накрая въплъща-
ването на Аз Съм-Присъствието у вас ще помогне за издигането 
на масовото съзнание на човечеството. „Evam Maya e ma ho“ – „Да 
бъде хармонията на всички съзнания и на природата!“

Числото на Ахау е двадесет, галактическият фундамент на Слън-
чевия Аз, струпването на всички фундаменти на човечеството във 
вечната спирала на хармоничната еволюция. Като въплътите в 
себе си Слънчевия Аз, вие се превръщате в господар на два свя-
та – света на човешката форма и света на Духа. Тогава дуалността 
става просто явление от сферата на физиката: можете да живеете 
във света на формата, без да сте ограничени от нея.

Цветът на Ахау е златното на изгряващото Слънце, цветът на 
космическите нишки на Куксан Суум, които свързват всички все-
лени. Медитирайте върху сияйното слънчево златно, същността на 
вашата истинска природа.
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Мъдрост на сянката
В сянката на Ахау е възможно да се случи така, че да не осъзна-

вате истинската си природа или да не чувствате връзката си с нея. 
Така светлината на Ахау отразява силата на собствената ви сянка. 
По време на това пътуване ви се предлага освобождаване от всич-
ки минали идентичности, животи и карма. Този процес събира и 
връща отделените части на Аз-а и заложения у вас потенциал в 
единението на целостта. Като се изправите пред своите сенки и ги 
интегрирате, можете да се освободите и да излезете в по-голямата 
констелация на съществуването. 

Сянката на Ахау отразява и вашите ограничени представи за 
себе си във връзка с идеята за Бог. Макар често да се казва, че 
Бог е създал човека по свое подобие, сянката на Ахау ни учи, че 
човеците са пресъздали Бог по свой образ, за да удовлетворят 
потребностите на самоличността. Чувствайки се недостойни, те са 
си измислили един всяващ страх и въздаващ Бог. За да потвърдят 
страховете на сянката си, те са си сътворили един гневен, отмъс-
тителен Бог и светът с точност е рефлектирал техните проекции. 
Колективният мит се е проявил в съответствие с очакванията им. 
Разделението е залегнало още по-дълбоко в образа на всемогъщия 
Бог от мъжки род. Така слънчевата андрогиния на триединството 
била „сметена под килима на вярата в разделението и ограниче-
нието“. Не забравяйте, че както гледате на Божественото, така 
гледате на себе си! Ако не гледате на себе си като на неизменна 
част от Божественото, ще живеете в сянката на Ахау.

Друг аспект на сянката на Ахау е обвързаната с условия любов, 
която всъщност е част от научаването на това, как да обичате 
безусловно. Поставянето на условия често е знак за страх, разде-
ление и чувство за малоценност. Безусловността, тъкмо обратното, 
изразява себе си, без да осъжда, без да ограничава или очаква. 
Безусловната любов е вашето изначално състояние, тя е онова, 
което сте по природа.

Проверката на вашата действителна безусловност се състои в 
проявяваната от вас толерантност. Толерантност означава да виж-
дате цялостната картина и да позволявате на всеки друг да събира 
опит така, както и вие, и да се развива по начина, по който желае. 
Истинската толерантност е съпричастие без всякакво вкопчване 
или високомерие. То е отворена система, която допуска изследва-
нето на всички начини на съществуване.

Позволете си да обвързвате с условия дори чувствата си и 
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тяхното изразяване: училището на човешката условност накрая 
непременно ще ви отведе до безусловността. Защото ако от една 
страна ви ограничават твърди убеждения и непоклатими системи 
от вярвания, от друга страна те таят в себе си потенциала да се 
разчупят и да разтворят своите граници. Всички пътища водят към 
единението!

Вие имате уникалната възможност да изследвате безусловност-
та във всеки контекст, но преди всичко в онези ситуации, в които 
съществува силен емоционален заряд между вас и друг човек. В 
такъв случай просто „опитайте“ какво е да сте на негово място, 
като безрезервно се съгласите с позицията му. Това е начин да 
проверите на практика маянския израз „In Lak’Ech“ (Ин Лак’Еш) – 
„Аз съм ти“. Ще разберете, че сте се поставили на чуждото място, 
когато усетите, че емоционалният заряд и напрежението са из-
чезнали. Тази проста техника позволява и на двамата участника 
да отстъпят от своята гледна точка, да погледнат на актуалното 
положение на нещата от друга перспектива и да намерят своето 
единение в Духа.

Вие сте моделът на това, което значи да бъдеш докрай човек. 
В сянката на Ахау се крият идеалите на обществото. Вгледайте се 
в личните си идеали. Вие сте призовани да се пуснете от тях, да 
ги освободите и да въплътите в себе си неограничените закони на 
светлината. Когато се превърнете в пример за любяща толерант-
ност, сянката и светлината ще се слеят в едно, а светът ще бъде 
възнесен. Вие сте изгряващият нов мит. Новият свят ще се роди – 
човек по човек – чрез въплъщаването на безусловната любов.

Мъдрост на хармонията
Съдържащата се в Ахау мъдрост на хармонията е хармоничният 

обертон или „частичният тон“, който звучи по-високо от основния 
или едновременно с него и е едва доловим за слуха, но опреде-
ля „цвета на цялостното звучене“. Основният тон, който се чува, 
когато някой пее, може да бъде различѓн през филтъра, наложен 
от индивидуалния Аз върху разширената Същност. Основният тон 
е изначалният фокус на съзнанието, изначалният фундамент на 
хармоничния обертон. Той не се изразява изолирано, той е винаги 
в резонанс с други октави, свързан с тях чрез хармонични обер-
тонове. Тези обертонове са музикалният еквивалент на правилото 
„Както горе, така и долу“ – всички неща отразяват цялостната 
холограма. 
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Дейвид Хайкс, известен певец с богат на обертонове глас, каз-
ва, че те са като „митичен призив“, напомняне за наличието на по-
висши нива на съществуване“. Тоновете или звуците допринасят за 
естествено хармонизиращо изравняване на вибрационните полета 
на различните чакри по съвършенството на цялостния модел.

Обертоновете, също като Ахау, ви дават усещането, че над вас и 
още много по-нагоре от вас има и други центрове на гравитация. 
Чрез обертоновете всички явления са в хармонична и универсална 
връзка. Обертоновете са акустичният израз на тоталната взаимна 
обуслословеност на всички аспекти на съществуването. Този прин-
цип се проявява навсякъде – и в Слънцето, и в атомното ядро; 
всички неща са само различни изражения на съществуването в 
единното поле на космическото цяло. 

Музикалното описание на тази мъдрост на хармония е d’amore – 
„с любов, със съпричастност“. Съпричастността включва разби-
рането и приемането, което освобождава пълния потенциал на 
преживяването на любовта. Подобно на viola d’amore, множество 
инструменти, съдържащи в името си d’amore, притежават свободно 
вибриращи резонантни струни, които не биват докосвани по време 
на свирене, но трептят, когато основната струна издаде съответния 
звук. Вие също се намирате в естествено резонансно отношение 
с цялото творение и трептите в хармония с Бог. Вие сте инстру-
ментът на любовта, емпатично резониращ, когато Божественото 
свири.


