МЕТОДОЛЮБИЕ И МИСЛЕЩА ЛЮБОВ
Въвеждащи редакторски слова

Мислеща любов – това е веруюто, с което редакционният
съвет слага начало на една нова периодика, посветена на
синархията. Определяна още от древността като съвластие на духовни йерархии, синархията възраства като
главна повеля за съвременното устройство на всички
човешки общества – граждански, комунални, окултни и
др. Конкретно за битието на духовните братства
синархията днес буквално е насъщна – и като принцип, и
като закон, и като житейски факт.
През тази година се изпълва столетие от провъзласяването на синархията за основополагащ принцип в
обществения живот на Бялото Братство. В съборното
слово на Учителя Беинса Дуно от 1921 г. древният
синархичен модел бива възроден в социалното съзвучие
на четирите съвета (съобщества) – съвет на физическия
труд, съвет на примирителите, съвет на просветата и съвет
на духовния живот. Тълкувана, цитирана и имитирана,
синархията на Учителя и до днес остава неосъществена.
Явно реализацията ѝ изисква съвсем нетрадиционни познавателни подходи. Необходимостта от това инстинктив-

но присъства дори в патоса на гражданските протести.
Вместо формализирани избори на четири съвета не
трябва ли да вникнем в живия опит на собствената си
телесна воля и да я кръстим методолюбие? Не е ли време
да заменим разсъдъчните социологически тълкувания с
живо съзерцание на синархическите първообрази и да ги
кръстим мислеща любов?
Този вестник е трибуна и четиво за всички, които са
решили да променят способите си на възприятие за
обществен живот. За тези, които са заложили душевните си сили в двете велики посвещения на съвремието ни – методолюбието и мислещата любов.
В двете рубрики на първи брой ви предлагаме по една
програмна статия – за окултния и за социалния аспект
на синархията.
Димитър Калев

Варна, януари 2021 г.

Рубрика
МИСЛЕЩА ЛЮБОВ
СИНАРХИЯТА – ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ХАРМОНИЯТА
Христо Маджаров*

Въведение
От създаването на човека Бог го подтиква да се развива
съзнателно. За тази цел му изпраща Учители, които да му
дадат духовни учения. Целта на еволюцията е да му се
помогне да стане в края на краищата съработник в
изграждане на Битието. Така Бог праща свой представител на Земята, безсмъртно същество, имащо цялото
познание и мощ. Това същество е описано в Библията и
присъства в традициите на древните народи с различни
имена. Например в Библията – Мелхиседек, в Кабала –
Древният на Древните, Бялата глава, Короната… Неговото
Учение дава принципно устройство и управление на
*

Царството Божие, приложено в човешкото общество на
земята. Синархията е антипод на Анархията – тя дава
идеалния ред на индивиди, общества, държави,
независимо от политически конюнктури, строеве и други
исторически конкретики. Етимологично Син-архия означава синтез на четирите архетипни коренни форми.
Синархията е съ-властие – синтез на Пророческа, Жреческа, Царска и битова функция на земното общество.
Пророкът съзира Божествения ред и го описва често с
парадоксални за елементарните съзнания мисъл-форми.
Жрецът прави церемониал за сваляне на тези мисълформи на Земята. Приема ги чрез поза на Евдиак

Акад. Христо Маджаров изнася лекции за Синархията, Синархичната Верига, Четирите учения, Четирите съвета и пр. на съборите в Айтос
(2014 г.), Варна (2015, 2017 г.), Стара Загора (2018 г.) и др.

Фигура 2. Човекът и Космическият триъгълник

Фигура 1. Древният на Древните и четирите същества

Експериментът Атлантида
Всичко започва от Атлантида. И Синархията също. През
вековете тя е носела различни имена, същността на които
се съдържа в днешния термин Един-е-ние. Изучавала се е
в Златния храм на Единството. Традицията говори, че там
е изучавано Тайното Познание, че хората там са притежавали ясновидство и творчески способности. Легендите
говорят, че Атлантида се е управлявала от Божествени
династии. По това време човечеството още не било достигнало до ниво да издига Посветени (Адепти). Затова
духовните водачи му пращали Учители от предни вселенски епохи или от други светове. Така Учителят Ману
бил въплътен в Атлантида и я управлявал като жрец и цар.
След него Божествените династии се грижили за това от
негово име. Този Божествен пратеник ръководил школа
от Посветени.

(като упражнение № 1 от Паневритмията) и ги излъчва
като слънчеви лъчи. Царят управлява страната според
инструкциите на жреца. Това е Лунна енергия – отразена
от Жреца светлина. Например докато цар Борис III слуша
Учителя, България е просперираща. Народът е материалното тяло на държавата, ръководено от разумни индивиди… Синархията е заложена с програма в човешкия организъм. Според терминологията на Учителя Беинса Дуно
тя е недостъпна за старозаветни хора, които се озлобяват,
за новозаветни, които се съблазняват, за праведни, които
накърняват достойнството си... Осъществима е само от
Учениците, които са продукт на Школата и са развили
себевладеене и трансформация…
Праистория
Божият посланик периодично спуска в избрани народи
това учение, което разглежда обществото като организъм.
Според него всяка общност, държава и власт ще живеят
хармонично и дълговечно, ако се настроят по този органичен принцип, кодиран в живите същества. Това е било
осъществено в „Златната епоха”, за която говорят сказанията на древните…
Таблица 1. Четири системи, центрове и пр.

Фигура 3. Златният храм в Атлантида.
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Храмът в Атлантида бил построен според принципите на
четворката във вид на пирамида. Всяка страна на
пирамидата поддържала равновесието чрез хармоничен
синтез на четирите Божествени принципа – Любов,
Мъдрост, Истина и Правда. В Храма се е учило, че
интелигентните невидими сили са поляризирани. Едни
насочват хората в Пътя на Доброто и се грижат за тяхната
еволюция (Бялото Братство), а други ги ползват като
домашни животни: доят ги психично, стрижат, колят и
дресират в егоизъм, борба и съперничество и се хранят с
техните негативни емоции (Черното Братство).
В нашия дуален свят Мъдростта поддържа равновесие
чрез две единици, подали си ръце – двата полюса
(буквата М). Но буквата М е анаграм и на магията, широко
ползвана в Атлантида. А тя е черна или бяла според вида
на активирания полюс.

Фигура 4. Буквата М: равновесието на двете единици – равновесие,
разделение.

В един момент равновесието било нарушено и започнала
борба за хегемония. Победило черното начало чрез използване на забранена тотална разрушителна енергия. Когато
настъпило това Варварство, Еволюцията спряла и започнала
деградация по „Пътя на Лукавия”. Експериментът Атлантида приключил и започнало потъването на континента.
Великата Атлантска цивилизация е потопена в океана.
Затова Атлантската епоха се смята за най-нисша в духовния
Път на човека. Учителя обяснява, че „там Бялото Братство
направи погрешка, която сега няма да допуснем!”
Приемственост
Потъването става на три етапа. Заедно с Катастрофата влиза
в сила Новият план на Всемирното Бяло Братство за
възстановяване на човешката раса. Сформиран е Орден на
преминаването: Велики Посветени извеждат емиграционни потоци за тези, „които имат уши да чуят” в избрани
терени: Ирландия, Балканите, Египет, Индия... Но успоредно с тях бягат и други, те пренасят магията в Египет, Индия
и Халдея. Така обърнатите пентаграми върху челата на
атлантско-египетските чудовища, насилието и робството се
крепят на черната магия. За нейната неутрализация там, в
самото сърце на Черната империя, се основава и Бялото
Братство, според Космичния план.

Фигура 5. Емиграционни потоци на Посветени и жители на
Атлантида.

В страните, които прилагат Синархията, настава единство
на светска и духовна власт и религиозен, научен и социален синтез, който дава възможност за подем на всички
градивни сили, тъй като всяка сила има свое място и
работи за Цялото. В Ирландия и Авалон (Гластънбъри,
Южна Англия) ги води магът Мерлин: по-късно той организира построяването на Стоунхендж, който фиксира
четирите космични празника: двете равноденствия и
двете слънцестоенета...

Фигура 6. Храмът в Стоунхендж.

Други Посветени пренасят Тайното познание на Балканите, тук изграждат Тракийската култура… При най-старото злато на света във Варненския некропол при погребалните вещи на вожда лежат инсигнии и на царска, и на
жреческа власт – символ на Синархично управление.
В санскритските речници Варна означава каста, съсловие.
Там пише, че „когато четирите Варни се обединят, започва
социалният живот.” Така днешна Варна е архетипен приемствен символ на Синархията.

3

Фигура 7. Символи на Синархично управление във Варненския некропол.

Тук Пророкът и жрец Орфей обединява 20 племена. В чипровските шевици и килими равностранните триъгълници
означават пространство, а два триъгълника, допрени с
върховете – време (като пясъчния часовник).
Фигура 9. Чипровски шевици.

(следва продължение)

Фигура 8. Орфей.

Рубрика
МЕТОДОЛЮБИЕ
ИДЕАЛНО И ОСЪЩЕСТВИМО УПРАВЛЕНИЕ*
Иван Толев**

Най-трудният за разрешение въпрос за народите
продължава да е тяхното вътрешно социално и държавно
устройство, от което зависи и организацията на
международното общежитие. Поради войните, които
разклатиха издъно основите на държавния живот във
*

всички страни, обществени дейци и политици предприемат всевъзможни експерименти, за да усъвършенстват формите и методите на управлението, та по тоя
начин да създадат по-добри условия за съществуване и
напредък на народните маси. Обаче всичките тия опити

Статията е препечатка от сп.“Всемирна летопис“ 1923; III (1): 1-4.

**

Иван Толев (1875-неизвестна) – български юрист, политик, писател и издател. Създател и редактор на езотеричното списание „Всемирна
летопис“, излизало през периода 1919-1926 г.
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един след друг пропадат, като затрупват под развалините
на политическите кули безбройни народни ценности и
блага. Построенията на съвременния социологически
емпиризъм не издържат и най-малкия напор на живота.
Те рухват в прах за късо време, защото са основани на
пясък.
Три са системите на държавна уредба със съответните
форми, които понастоящем най-много се препоръчват и
практикуват в Европа:
1. Демокрация във форма на конституционна монархия
или република с парламент;
2. Социална демокрация в също такава форма [като горната];
3. Комунизъм във форма на съветска република.
При досегашната обществена структура и трите тия
системи, като резултат от философски разсъждения,
страдат от един и същи органически недъг: те са неестествени, защото противоречат на законите на живата
природа. Някои искат да кажат, че демокрацията, както
самата тая гръцка дума означава, била самоуправление
на народа, защото чрез изборите, извършвани по
правилата на всеобщото гласоподаване, народът упълномощавал свои представители да издават закони, т.е.
задължителни правни норми, по силата на които
правителствата, излезли из средата на същите представители, са длъжни да уреждат общите работи на
държавата. Като оставим настрана неоспоримият факт, че
на практика демократическият режим отдавна и навред е
станал една отвратителна пародия на народно самоуправление (съставя се правителство, то произвежда
избори с всички средства на властта, спечелва мнозинство
в парламента и чрез господството на това мнозинство,
самó зарегистрирва всички свои мероприятия), може ли
да се твърди сериозно, без риск да се даде доказателство
за умствена неуравновесеност, че демокрацията е естественият и съвършен начин на управление? Къде са
образците на демокрацията в природата? Нима необятният организъм на вселената (макрокосмоса), във
функционирането и живота на който има чуден, никога
ненарушим ред и порядък, има нещо подобно на човешкото изобретение, наречено „демократически режим“?
Нима в социалния живот на животните или в растителното
царство има нещо, което да наумява, макар и отдалеч, тоя
плод на човешката политическа мъдрост, който се казва
„демократическо управление чрез всеобщи избори“?
Нима човешкият организъм (микрокосмоса), тъй великолепно устроен, има нужда от представително управление чрез всеобщо гласоподаване на отделните си
органи или клетки, за да функционира правилно, т.е.
човек да бъде здрав, продуктивен, умен и добър? Нищо
подобно – в природата не се среща нито един пример,
който да е послужил за прототип на човешкото политическо произведение, известно под името „демокрация“1.
Пък и изборната процедура на всеобщото гласоподаване
(suffrage universel2) е чиста политическа мистификация,
една пъстра тълпа, наречена „избирателно тяло“ и съста-

вена от най-разнообразни елементи, първо, по ум, сърце
и воля, т.е. по съзнание за материални правоотношения и
професионални способности, но обединена само по своята възраст (пълнолетието), избира за свои мандатери3 в
Народното събрание (камарата на депутатите или камарата на общините) ония лица, които са посочват в
кандидатските листи от политическите партии, сиреч от
групировки, вдъхновявани от политическа демагогия и от
лични интереси, без да се позволи даже да се разсъждава
за умствените способности, характера и намеренията на
отделните кандидати. Това е организация на наймодерния начин за изборното производство, даже и при
излюбената система на съразмерното избиране. Нима
може в такъв случай да се поддържа добросъвестно, че
чрез такива избори може да се изрази действителната
народна воля за нуждите на цялото общежитие и за
начина, по който трябва да се управляват държавните
работи? Ни най-малко – резултатът от подобни избори
(без да говорим за постоянната злоупотреба с изборната
свобода, която всякога ги фалшифицира) е едно чудовищно извращение на действителността. Следователно и
теоретически, и на практика демокрацията не е един
естествен или идеален начин на управление. Затова
именно всичките стари демокрации, включително и найпрочутите, са загинали, а новите са донесли и донасят на
народите само вътрешни кризи и сътресения – войни,
разрушения и бедствия.
Но ако демокрацията не издържа критика на теория, а в
приложението си не държи сметка за разпредялбата на
народа на съсловия и класи, които показват, че имат
противоположни икономически интереси и искания, то
социалната демокрация, която се явява на сцената като
по-висша форма на обществен строй със съответната форма на държавна уредба, се предназначава от привържениците ѝ като панацея, способна да изцери всички
социални и държавни недъзи. Тя изхожда, както се знае,
от предпоставката, че съществува непримирим антагонизъм между капитала и труда, че първият, който е
оръдие на буржоазните класи, потиска втория, като
средство за живот на работните класи. Оттук и т. нар.
„класова борба“, за успеха на която в полза на
пролетарията се издига лозунга на неговото обединение,
за освобождение от „веригите“ на капитала, за завземане
на политическата власт, за „диктатура на пролетарията“ и
за много други цели, посочени в речника на социалистическата фразеология. В основата следователно на
социалната демокрация лежи един икономически принцип: равномерната разпредялба на материалните блага
между всички съсловия и класи, от които се състои даден
народ. Обаче няма нищо по-лесно от това да се събори
пясъчната пирамида на тая социалистическа идеология.
Теорията на немския евреин Карл Маркс отдавна претърпя фиаско и сега вече никой не вярва на нея. Икономическо равенство е невъзможно в света. Докато хората
се различават по своите природни качества и способности
и по степента на своето развитие (а това ще бъде вечно),

От англ. democracy.
От фр. всеобщо избирателно право – основно право на гражданите
в условията на демокрация. Фраза, използвана от Дидро през 1765 г. в

смисъл на „единодушие“; Гизо през 1828 г. я разглежда като „право на
глас, определено за всички избиратели“.
3 От фр. мandater – делегат, депутат.
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дотогава и резултатите от човешката дейност в разните
области на производството ще бъдат различни. Изобщо,
самият принцип на равенството, взет самостоятелно, е
принцип на анархията и застоя и за това той нито е
мислим, нито е приложим. Никъде в природата не
съществува равенство, а се наблюдава постоянна конкуренция и надпреварване. Това е впрочем и смисълът на
прогреса. Следователно и в икономическия живот никога
няма да настъпи момент, когато ще може да се реализира
тая pia desideria4 или по-право – тая празна мечта на
социалната демокрация – равномерното разпределяне на
материалните блага между хората. Тоя материалистичен
принцип е едно недомислие. Той е и постоянно
опровергаван от живота. Обединението на пролетариата
от всички страни или т. нар. „интернационали“ – първият,
вторият и две и половиният – фалира при най-важния си
изпит: „интернационалите“ не само не предотвратиха
Великата европейска война (Първата световна война,
бел. ред.) от 1914 до 1918 г., но дори се биха юнашки едни
срещу други. По-ядовита ирония над безсилието на
марксизма не би могла да се очаква. Но не само в
международните отношения се констатира немощта на
социалната демокрация; това е също така вярно и във
вътрешното управление на държавите. Така във Франция,
дето покойният Жан Жорес5 се бори храбро с двата
народни врагове – клерикализма (духовенството) и
милитаризма (военщината)6 (и все в името на пролетарския идеал), социалната демокрация не престава да е
един от стълбовете на французката аристократическа
олигархия; в Англия прословутата „лейбър-парти7„ не се
стеснява да се проявява като мощна крепителка на
управлението на лордовете с тяхното едро землевладение и индустрия, а в Германия същата партия начело
със сегашния председател на републиката поддържа
управлението на една дегизирана монархия с всичките
прелести на железния милитаризъм. За българската
социална демокрация не би трябвало и да говорим:
известна под името партия на „общоделците“ или „широките социалисти“, тя е една миниатюрна буржоазна група,
годна за всички компромиси8 и за всички цели, но без да
може да подтикне нито на йота обществения прогрес или
поне да подобри що-годе положението на работничеството.
Третата форма на социално устройство – комунизмът –
колкото и да е примамлива на пръв поглед за идеалистите, също така противоречи на великите и незиблеми9
закони, които регулират развитието на човечеството. Ние
и друг път на страниците на това списание10 сме разглеж-

дали доста обширно принципите и методите на това
движение. Обаче, откогато светът видя на дело да се
приложат тия принципи и методи в Русия, не остана нито
помен от основите на комунизма, тъй както той се излагаше на теория; правото на частна собственост не само не
изчезна, за да се замени с общинна (комунална)
собственост, но се възстанови; капиталът не само не се
премахна, но се въведе като неизбежно условие във
всички разклонения на стопанството, а милитаризмът
процъфтя както никога досега. Това е т. нар. „стратегическо отстъпление“ пред напора на буржоазията. И
методите, с които отначало възтържествува тая социална
демокрация с максимална (болшевишка) програма, си
останаха същите: насилието, проявено по всички тиранически начини, се приложи и прилага като обикновено
средство на властта. За никаква свобода на мисълта и за
никакви граждански правдини не може да става и дума.
Но такъв червен „комунизъм“, който обезличава и
унищожава човека, комунизъм на безправие, безредие и
робство, не може да създаде едно здраво и напредничаво
общество, колкото и нови „конституции“ да се пишат за
тая цел.
Единствената идеална форма на човешко общежитие
остава бялата братска комуна, т.е. задругата, основана от
Великия Учител на човечеството Христос. За нея ние много
пъти сме говорили и писали в това списание11. Тя е израз
на духовно сродство и единение и следователно напълно
отговаря на основния закон в природата – закона за
любовта и братството. А формата на държавна уредба,
която кристализира в себе си белият комунизъм, е
синархията. Христовото общежитие е преди всичко враг
на всякакъв материализъм, на всякакво насилие и на
всякакъв милитаризъм. Основата му е пълната свобода на
ума, сърцето и волята, а принципите му са Божествената
Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина.
Връзката между членовете на бялата комуна черпи силата
си в тия принципи. Средствата са безкористният труд и
взаимопомощта, а целта е духовното усъвършенстване на
личността, обществото, народа и човечеството. Съвременните монетни знаци не са и не могат да бъдат цел на
бялата комуна, а са само едно неизбежно (при сегашния
строй) временно условие за производителен труд, поради
което в нея не съществува стремеж към икономическо
равенство, а е естествен резултат от братския и съвместен
живот, труд и работа.
От всичко това е ясно, че в противовес на съвременната
политическа социология, която е плод на априорни
метафизически теории, ние изтъкваме важността на

4 Desideria pia (лат. сентенция) – хубави желания, които обикновено
остават неизпълнени. „Pia Desideria или искрено желание за богоугодно реформиране на истинската евангелска църква“ е заглавие и
на излязлото през 1675 г. писание от Ф. Я. Спенер. То съдържа програма за реформи в църквата на Пиетизма.
5 Жан Жорес (1859-1914 г.) – френски философ, историк и преподавател, деец на френското и международното социалистическо движение, борец против колониализма, милитаризма и войната. На 31
юли 1914 г. е застрелян от френския националист Раул Вилен.
6 Още по темата – в „Живот за цялото“ от Учителя, глава „Четирите учения“.
7 Лейбъристка партия (на английски: Labour party, в превод Работническа партия) – политическа левоцентристска партия в Обе-

диненото кралство Великобритания и Северна Ирландия. Тя е една от
трите основни партии в политическия живот на кралството.
8 „Конгресът на свещениците бе приветстван от Съюза на основните
учители чрез г-н Д. Негенцов (широк социалист), който най-сърдечно
предложи учителството и свещеничеството да тръгнат ръка за
ръка за обща духовно-просветна дейност между народа. След 25годишна раздяла учителство и свещеничество наново си подават
ръка за работа между народа“. (Из вестниците, б.а.).
9 Ост. – непоклатими, непоколебими.
10 Вж „Всемирна летопис“ 1919; I (2), „Болшевизмът като идейно
движение” (б.а).
11 Вж. статията ни „Новото човечество – фалитът на старите идеи
– белият комунизъм”; „Всемирна летопис“ 1920; II (1-2) (б.а.).
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окултната социология, която единствено ни дава найточни знания за идеалното устройство на обществото,
народа и човечеството. Истинската социална държава
трябва да бъде основана върху стриктното съблюдение на
биологическия принцип, а следователно на физиологическия закон, който управлява живота на човека,
разгледан като жива социална клетка. Самият човек е
един колективитет от физически клетки и духовни способности, които са свързани помежду си, живеят хармонично, като едните образуват различните органи на
човешкото тяло, а другите – духовния мир на индивида.
Известният французки окултист Папюс [псевдоним на д-р
Жерар Анкос (1865-1916)] ето как излага психологическото устройство на човека в едно свое неотдавна
излязло,съчинение12: „Според всичките науки човекът е
една синтетизирана троичност в едно прекрасно единство. Човекът, както твърдят старите мъдреци на Античния
Египет, както са поддържали особено кабалистите и
херметическите философи, както заявява и апостол Павел,
е троен и един, образ и подобие на Твореца, на
Божествения Христос, чиято човешка форма изразява
закона. Физическо тяло, душа и дух – това е троичноста в
устройството на човешкото същество. Човекът е истинският малък свят, микрокосмосът, като възпроизвежда в
себе си всичките закони на Вселената. И Клод де СенМартен (1743-1803) има право като казва, че всякога
трябва да си обясняваме природата чрез човека, а не
човека чрез природата.
Земята, върху която се намираме, има дванадесет движения, три от които са най-важни:
1. Обръщане около себе си в едно денонощие (24 часа),
което може да се счита като едно лично движение,
придружено от един спътник – Месечината;
2. Обръщане около Слънцето в една година (365 дни и
нещо). Това е личното движение на цялата планетна
система, в която Земята играе ролята само на халка. Това
е, ако ни бъде позволен този израз, социалното планетно
движение;
3. Най-сетне, движението заедно със Слънцето и цялото
негово шествие към съзвездието Херкулес. Това е движение, в което нашата бедна Земя изчезва почти съвършено
като фактор и в което Слънцето играе, на свой ред, роля
на проста халка.
Всичките тия закони на големия свят, макрокосмоса или
Вселената, са открити за нас при изучаването на микрокосмоса или човешкото същество.
И наистина ние намираме в човека:
1. Лично движение, в което индивидът живее според
своята воля и упражнява свободата си – това е образът на
въртенето на Земята около себе си. Туй движение е
резултат от едно противопоставяне на човешката воля на
общия ход на нещата около него и изисква голямо
доброволно напрягане, подкрепено с много изпити;
2. Общо движение, в което човекът се губи като индивидуален фактор; той става просто един социален фактор,
чиято работа е повече или по-малко полезна на общност-

та според това, което е той – цяла машина или само една
пружина в машината. Това е образът на годишното движение на Земята, което се характеризира за човека чрез
съществуването му в едно материално въплътяване;
3. Най-сетне съществува движение на цялото човечество
във всичките полета на въплътяването, дето всяко човешко същество е само един фактор в хода на еволюцията на
Вселената. Това е образът на вървежа на слънчевата
система към съзвездието Херкулес и се характеризира за
човешките същества чрез циклите на много съществувания с превъплътяване.
От тия три съществувания много малко човешки същества
реализират първото; те не се тревожат за личната си
еволюция, те претърпяват пасивно всички външни натиски; това са машини, облечени в човешки форми, но не
и освободени същества. Те могат да се нарекат „много
мъртви между малцина живи“. Животът за тия същества е
всецяло съсредоточен в неговите външни форми, хубави
дрехи, почитане на околните, украшения за мъжете и
скъпоценности за жените, но нищо вътрешно, нищо, което е реално живо; това е гробница, която се съзира от
оногова, който знае да гледа, но не е едно истинско
човешко общество във връзка с Невидимия свят.
В действителност единственият истински живот е вътрешният; той минава далече от света или по-скоро светът е
само външна опора на това живо и постоянно общение
между нашето съществуване и невидимия свят“.
По-нататък д-р Анкос, тоя проницателен издирвач на
скритите човешки сили, изтъква какво е предназначението на човека в отношенията му към нему подобните,
т.е. в социално отношение, и дохожда в своя анализ до
логическото заключение за устройството на обществото
въз основа на синархическия принцип. Той казва: „Ако
минем в астралното поле, човешката индивидуалност
изчезва със социалния живот. Човекът не е вече в
природата само една машина, за да фабрикува разни
чувствувания и астрални сили, от които природата има
нужда. Човешкият план в тоя случай е просто един център
на необходима еволюция, за да създава благоразумие,
милосърдие, активност, разумност и един сбор от сили, от
които имат нужда гениите, които управляват човечеството. Всяко човешко същество, което престава да
изпълнява ролята си на обществена брънка, става
излишно и минава в друго поле. Това е незабавната полза
от уволнението на чиновниците и от непроизводителното
безделие на аристокрацията. Богатият, който минава времето си с окичване на салона си със скъпи предмети, да
облича лица от женски пол със скъпи рокли и да ги
заключва като драгоценни камъни всред скъпи мебели и
в нарочно построени за това къщи, тоя човек принася
голяма социална полза; той поддържа живота на цяла
тълпа спътници, посветени на занаятчийската професия
на лукса – от сарафина, който разиграва тоя богаташ, до
малката работничка, която бродира деликатните ризи на
жена му. Прочее, погрешно е да се мисли, че т. нар. висше
общество не служи за нищо.

12 АВС Illustre d'Occultisme. Premiers Elements d'Etudes des grandes traditions initiatiques, стр. 198. Виж по същия въпрос и редицата статии в
отдела Кабала, „Всемирна летопис“ 1919; I (б.а.).
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В този отдел – завършва д-р Анкос – трябва да се изучи
социалното устройство и организацията на обществата,
според синархията (сравни Сент-Ив-Д'Алвейдър) като
идеал за постигане“.
Думата синархия на гръцки значи синтетическо управление, т.е. управление, основано на съвкупността на физиологическите и духовни функции в организма. Физическото тяло на човека се състои от три главни части:
глава, гърди и корем. Главата съдържа мозъка, който е
инструмент на ума; гърдите съдържат белия дроб и
сърцето (центъра на кръвоносната система), а коремът –
храносмилателните органи. С помощта на последните
човек възприема и преработва храната, а следователно на
тях е възложена длъжността да поддържат икономически
цялата му телесна машина, на кръвоносните органи –
длъжността да пренасят и пречистват кръвта, сиреч да
набавят силата, необходима за движението на машината,
а на главния и гръбначния мозък е възложена длъжността
да управляват тая машина, следователно те упражняват
властта в човешкия организъм. От окултно гледище,
понеже човешкото същество е троично, то човешките тела
са три – физическо тяло (тяло на физиологическите
действия), астрално тяло (на чувствуванията и желанията)
и етерно тяло (духовно). Според окултния метод на
аналогията това, което е вярно за човека, вярно е и за
обществото: на корема на човека, т.е. на храносмилателните му органи съответстват в обществото трудещите се (производителните) съсловия, които създават
благосъстоянието на народа; на дихателните и кръвоносните органи съответстват хората на силата (военноадминистративните и съдебните органи), а на органите на
нервната система (главния и гръбначния мозък със
симпатиковия отдел) съответстват хората на ума, знанията
и волята (интелектуалните органи). Действието на
всичките тия органи е напълно аналогично с онова на
физическите органи в човешкото същество. Следователно, за да се уреди идеално едно общество и за да се
установи най-подходната форма на държавно управление, достатъчно е да се приложи точно законът, който
установява и регулира устройството на човешкия организъм. Само тогава обществото може да живее съвършено
естествено и държавата да се управлява съгласно закона
за еволюцията13.
Тази троична синархия е съществувала преди повече от 32
века, през царуването на Рама. Той е организирал своята
пространна империя според тоя природен или Божествен
закон, като е имал предвид устройствената троичност на
космическия човек, която отговаря на херметическото
правило „каквото е горе, такова е и долу“. Сент Ив д'Алвейдър (1842-1909) ни дава и описание на синархическата
организация на едно село Алдея в империята на Рама. Тя
се състояла от три съвета: първият се казвал Раясом,
подобен на съвременния министерски съвет, който е
имал за цел да усъвършенства интелектуалния, моралния
и духовния живот на Алдея; той съставлявал мозъка и
сърцето на синархическата комуна. Вторият съвет се

казвал Телаари и се занимавал с гражданския и юридически живот на Алдея. Третият съвет се наричал Шарраф и
управлявал материалния и икономически живот на
Алдея. Очевидно е, че троичността на човешкия организъм е била напълно спазена от тоя цар на древността,
който е управлявал щастливо своя народ преди 8600
години. И това управление е било основано на трите
велики духовни принципи – Мъдростта, Любовта и
Истината.
Нима е невъзможно да се приложи и в устройството на
съвременното общество същата проста и естествена
синархическа система за щастието и благо-денствието на
всеки народ поотделно и на всички народи заедно? И у
нас, в България, структурата на обществото е напълно
благоприятна, за да се въведе синархическото управление, след като узреят и се изпитат условията за
комуналния живот в духа на Христовите принципи.
Цялото производство, извършвано сега от работния народ
на началата на частната собственост, може да даде найголеми и най-плодотворни резултати, ако се извършва
общинно, на началата на колективната собственост.
Общността на имота, средствата и оръдията на производството ще наложи неизбежно и комунизиране на
труда. В такъв случай формата на управлението и
съществуването му ще бъде едно от най-лесните: без да
се засяга дори сегашната конституционно-монархическа
форма, принципите и същността на която са изложени във
всеки учебник по конституционното право14, едно трикамарно съветско управление би съответствало на
главните изисквания на синархията. Подробностите на
това идеално и осъществимо управление у нас ще бъдат
изложени в специална статия. Ако това стане по
посочения от нас мирен, еволюционен път, съвременните
политически партии, които като хибридни и ефимерни
творения на безидейни личности, са врагове на общественото развитие и благосъстояние, ще изчезнат безследно, защото са излишни. Тогава българският народ,
толкова дълбоко терзан от едно користолюбиво и
политиканстващо духовенство и от разни други обществени паразити, ще си отдъхне спокойно, освободено от
старите криви понятия и покварени нрави, и ще закрачи
смело и решително в пътя на новата култура.
Само по тоя начин ще може да се създаде Нова България.
Тая държава-модел, каквато може и трябва да бъде
България, ще достигне максимума на народно благоденствие, величие и слава, защото нейните жители, като
напуснат своите душевни и физически пороци (себелюбието, себепоклонството, алчността, завистта, омразата, интриганството, лъжата, клеветата, кражбата, разврата, взаимната изтреба, месоядството, употребата на
спиртни питиета, лукса и пр.), ще се вдъхновяват и
ръководят само от взаимна любов и преданост, от
себеотрицание и самопожертване, ще водят естествен,
чист и свят живот (растителна храна, безалкохолни
питиета, честност, мъдрост и доброта), ще бъдат здрави и
дълголетни и с тоя свой начин на живеене, труд и работа

13 Вж. подробно изложение на системата на Сент-Ив-д'Алвейдър във
„Всемирна летопис“ 1919; I (1-3) (б.а.).

14

По тия въпроси препоръчваме особено популярното общественоадминистративно списание „Гражданин“, издавано под редакцията
на проф. Д-р С. Киров и Ив. Толев, София, 1904 (б.а.).
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за общо благо ще образуват от родината си едно огнище
на висока култура, към което неудържимо ще гравитират
всички околни народи. Тогава и войните ще станат един
печален анахронизъм.
Нека българите първи дадат на света тоя образец на
истинско обществено устройство и на съвършено държавно управление!
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